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 .תואחסונ יפוליחב םינמיסה חול

 ספוט תא יתרסיייכ לכמ הלועמה הז ייכ לעו 408. 21169 ץבוק םואעזומ שיטירבב ןודנול ייכ = ל
 .(תרחא 'יג יל יתררב רשא תומוקמב םא יכ ונמיס אצמנ אל ג'חבו) שרדמה

 .טוהאק תאצוה ךורע = ע אסריג וא רחא בתכב לייכב ההגה = ייל
 ןוילגב (רחא רפס) א'ס םשב האבומ
 .רפסה ףוגב וא י"כה

 .ה"ש האיציניו 'ד ייפע שרדמה יסופד = ד

 יסופדו ייכב :יינ וא  ךורעב איס 'ינ = יע
 .ויתורעהב 'שה ךורע לעב איבהש ךורע

 | .בירע אניטנטשנוק ריפד שרדמ = היהש ייכ אבר תישארב שוריפ = ' ר
 םיחאה לש םירפסה רצואב םינפל 149 ץיוק סיראפ ייכ = פ

 א 42 לש םירפסה רצואב 30 ץבוק ימור "כ = ו .הבוראפב יטסעירט רך : -
 י"" ₪ ה יי = 2

 דרפסקא ייכ שרדמב לינה 'יפ ה .(90 רצו 25 דצ 'יעו) ןאקיטאווה

 ל לש ייכ םימכח שרדמב ריב (רוציק = ח
 (ש) ינש ייפ םע בברועמש ל"נה שוריפ = *ר .אניווב ליז ןייטשפע איר
 יישריפ םשב וספדנ םהינשו ריב לע תמישר) 147 ץבוק דרפסקא ייכ = +4

 .זיכש יציניו איבא שרדמב 'נושאר םעפ .(רעיוביינ
 .לינה יישריפב ריב לע ינשה שוריפ = ש 'יעו) 2885 ץבוק ררפסקא ייכ = לא |

 ,ויכש .האיציניוו 'ד ינועמש טוקלי = י .(88 רצ
 .טיסת אידפפ 'ד 89 יטנעירא ץבוק טראנטטומש ייכ = 29 ₪ יו 5

 ,ויפר איח יקינולאש ריפד . .  = ל 0
 ה ב .(50 רצ ייעו) 97 ץבוק ןעכנימ "כ = ב

 : ,שבושמ ייכ) 16406 ץבוק ןודנול כ = נג
 ,נינרת ןילרב 'ד היעשי) יריכמה טוקלי = מ טעמו ביפו א"פב קר וב יתשמתשהו
 יד ילשמ  ,סירת בושטידרב יד םילהת .(םירחא תומוקמב

 'סבו (67 דצ ייעו) ביסרת םלשורי ןודנולב רלדא ןנחלא יר לש ינמיח ייכ = ת
 שיטירב ייכ רשע ירת ,ויח םיטוקלה (398 רצ ייעו)

 'צוהו 11311. 0104 / ץבוק םואעזומ הרהאקלאב הוינגהמ םידחא םיפד = ז
 .(ףוניארג .(809 רצ ייעו) דרפסקאל ואבוהש

 .אתיל = 5 א'בא שרדמ ןוילגב ייכ  תואפרינ = ב
 וא הפסוה ינפלש הביתה ןמיס = - רשא םירפסה רצואב זיכש האיציניו
 .הירחאלש .יולסערבב םינכרה שרדמ תיבל

 ןוילגב םירפסמהו ,אנליוו 'ד שרדמב תוישרפה יקוליח לע ורוי (1 דצב א ומכ) ןוציחה ןוילגב תויתואה
 לכב ;תורושה רפסמ לע ג"חב םירפסמהו ,הי'ש האיציניו 'ד שרדמב םידומעהו םיפדה לע (םש 26 ומכ) ימינפה
 יתרגסהש לייכ 'יג לצא ולא םורפס ינמיס ג''חב יתגצה 'וכו טוקלי םירחא יי'כ י'פע םג תמייוקמ לייב ייגש םוקמ
 5הזכ ןטק עבורמ ןמוס ייגה דצב יתישע לייכ ייג סע םימיכסמ 'וכו טוקליו םירחאה י"כ לכ םאו .[ הזכ חירא יצחב
 ךורעו םירחא י'כב םיוניש שי םא ףאו וז 'יגל היאר דוע יתאבה אל  ל"'יכ 'יג םע .תמכסמ םיסופדה 'יגש םוקמבו
 םירחאה יייכ וא 'יסופדה י"'פע 'יגה יתררבו לי'יכמ תוטגל יתחרכוה םאו ,היאר תוכירצ ןניא תומסרופמה יכ יוכו טוקלוו
 דגנ ודיעי 'וכו םירחאה י'כ לכ םא ** הזכ ןמיסה תא יתלפכהו ,הרצב * הזכ ןטק בכוכ ןמיס יתישע 'וכו טוקליו ךורעו
 םייונישהו ,ןמיס םוש ילב 'וכו םירחאה י"כ לכ ייג כ'ג איהש םיסופדה 'יג יתגצה םינפב לי'יכ 'יג יתחנה םאו ,ל/'יכ
 לש תלמ וא (ימלשוריה ןונגפכ) םכח םשב רמוא םכחש םוקמב תרדענ ר מ א תלמ ומכ ל"יכב ואצמנש םוידומתה
 [ ] הזכ עובר יאצח ינש ןיב םינויצב ןיבו רואיבב ןיב ספדנש המ] | .ני'חב ןייצלמ יתענמ הירחאלש הלמל תרבוחמ
 .[אוה לוטה תפסוה





 .ארוקה לא
 לע הבר תישארב שרדמה תא ג"סרת תנשב רואל איצוהל לחה ל"ז ראדאעהמ הדוהי ריירה

 השמח תב תרבוח תרבוחב הרוהי תחנמ רואיבו רי יכתכ ראשמ תואחסונ יפוליח םע ןודנול י"תכ יפ
 תונוילג ינש םג הז ירחא ףכיתו ,א"פרת תנשב העיפוה (הנורחאה) תיעישתה תרבוחה .סופד תונוילג
 ג"פרה תנש בא א"כב ל"ז רבחמה תמ ונינובאדל לבא ,סופדל ונתונ תיחכונה תרבוחה ןמ םינושארה
 הימרקאהש ןעיו .752 דצב הספדהה הקספנ הז ירי לעו ,ינשה ןוילגמ הגההו רודיסה תולכ ירחא
 ירחא םג האצוהה תא רומגל הטילחה ,רפסה תאצוה תא הילע הלטנ רבחטה ייחב דוע תודהיה יעדמל
 האצוהב הכורכה הדובעה לדוג תא יתעדי יכ ףא ,ינאו  .ימכש לע תאזה הרובעה תא. המשו ותריטפ
 השקה הכאלמה תא ילע יתלטנו םהירבד לע יתרבע אל ,"יתראפת הזה ךרדה לע אל, יכ םגו תאזה
 .ילכ םלוגכ ,רמגנ יתלב הזכ בושח רפס ראשי אלש ידכ ,"העונצהו,,

 הדובעב יכרדמ רצק ןובשחו ןיד תתל האור יננה ,יתכירעב רואל הנושארה תרבחמה תאצב התעו
 הביתכה יכררו תואחסונה לכ םע ןודנול י"תכ י"פע התע דע ומכ ספדנ רפסה םינפ :רמואו תאזה
 הזה י"תכה רפוס לש וכרדמ וא ותחסונמ תוטנל יוארה ןמ היה םימעפלש ףאו ,הז י"תכב תונוהנה
 תונשל יתצפח אל תאז לכב ,ירבע שובלב אלו תירוקמה תימראה ןתנומתב ןתוא תתלו ,םילמה תביתכב
 .תואחסונ יפוליחב ושקובמ תא אצמי ארוקהו ,התע דע ןהש הממ רפסה ינפ תא

 ח'ס השרפמ םנמא .ו"פ השרפ ףופ דע רבחמה ךרע רואיכהו תואחסונ יפוליחה תא
 יבו 'א ררופסקא י'תכ ונייחר די יבתכ השלשמ םיונישה נ"חב ומשרנ אל ח"ע השרפ עצמא דע יה יס
 ןפואכו  ,רלדא י"תכמ םיונישה תא ךיאשה ו"פ 'פ ףוס דע ח"ע השרפ עצמאמו ,(ת) רלדא י"תכו
 תא תוושהל יתוליחהב םנמא ,םירכזנה ייכ השלשמ תואחסונה תא קר םילשהל הלחתב יתבשח הז
 ריאשה רועו ותכאלמ תא רמג םרט יכ יתחכונ םינושארה םיסופדהו י"תכה םע רבחמה ןייצש תואחפונה
 י"תכה לכ תא םעפה דוע תוושהל יתערב יתרמג ןכלו וטוקלי ךותב ספסא אלש תואסריג המכו המכ
 םיונישה תוירחא תא יתחקל הז ידי לעו ,יתאצמש םיונישה לכ תא ירשפאה קוידב ןייצלו םיסופדהו
 קר רכחמה איבהש תואחסונה לע יתפסוה (כ) ןעכנימ י"כו (ב) טרגטטוטש ייכמ יכ תערל תאזו = .ילע
 דע םילקלוקמו םיתחשנ המהו דמועה לע הכורמ םצורפש יתיאר םהב ישמתשהב יכ ,םינושארה םיפדב
 השירפ הבוט הזב יתרמאו ירי יתכשמ ןכל ,םהב תואצמנש תויעטה לכ תא ןייצל יאדכ ןיאו ,דאמ
 שי די יבתכה לכמש  עידוא תאז םגו .דבלב רבחמה איבהש םיונישב בור יפ לע יתשמתשהו ,השירדמ
 .תוקתעה קר םהמ יל שיש סירפו ןודנול י"תכמ ץוח רוא-תונומח יל

 םיליכקמה תומוקמה לכ תא איבהלו ךיראהל רבחמה ךרד יכ יתיאר רואיבה קמועל יתררח רשאכ
 םימלש םירמאמ הבר תישארבמ ובאשש תופופאה ילעבמ קיתעמ אוה ןכו ,םאולימב ל"זח ירפס ראשמ
 לע האירקה תלקמ תאזה תוכיראהש תמאהו ,דכלב םינטק םיוניש אלא וניתחסונ ןיכו םהיניב ןיאש ףא
 ובר סופדה תואצוהש תאזה תעב םנמא ,םדא לכ דיב םייוצמ םניאש םירפסב שופחמ ותענמו .ארוקה
 אוהש ומכ שוריפה תא חינהל יתטלחה ןכל ,תואצוהב תוברהלו םירבד לופכל ךרוצה ןמ ןיא הלעמל
 ,רשפאה לככ רצקל (169 דצ) ךלאו אציו תשרפמו ,תודלות תשרפ ףוס דע ךרע ילק םיוניש :םֶע
 ילעבמו ,הרגאה תולשלתשה תנכהל וא רואיבל ךרוצ םהב שיש הלא קר םיליבקמה תומוקמה ןמ יתאבהו
 רואיבה הזבו .יתקחמ םהמ האצוי תלעוח ןיאש יתיאר רשא םירבדה ולא לכו ,םיונישה קר תופוסאה
 תונשל אלש ירכו  .ל"ז רבחמה ידימ אציש הדוהי תחנמ רואיבהמ רוציק קר אוה ידי לע רדסנש
 ז"פ השרפמ שרדמה רואיבב םג  ,וישכע יל יתיותהש  ,וז ךרדב ה"יא ךלא ,רבחמה עבטש עבטממ
 .ויתכרע רחא ןפואב הלחתב יכ ףא ,ולוכ ורכחל ילע רשא ,ךליאו

 [] הזכ עובר יאצח ינש ןיב יתתנ רואיבב ןיב תורוקמה ינויצב ןיב ינא יתפסוהש םירברה לכ תא
 .ילע ולאה םירבדה תוירחאו

 ה"פרת בא םחנמ

 .קעבלא ךונח





 179 א חי חמ השרפ ארויו

 חמ השרפ

 א (ול תיםילהת) ינברת ךתוונעו ינדעפת ךנימיו ךעשי ןנמ יל ןתתו יי וילא אריו א חי

 ךתוונעו ,םיכלמבו ןובעירב שאה ןשבכב ינדעפת ךנימיו ,םהרבא הו ךעשי ןנמ יל ןתתו

 : יונו י*י וילא אריו דיהה תדמוע הניכשו בשוי היהש םהרבאל ה"בקה הברה הונע המ ינברת
 ב יתלמש רחא םהרבא רמא (וכ טי .בויא) הולא הזחא ירשבמו תאז ופקנ ירוע רחאו 'תכ

 5 היה ןכיאמ ןכ יתישעש ילוליא הולא הזחא ירשבמו ,תוא תאזל קבריהל ואב םירג הברה ימצע
 : יוגו י*י נילא אריו ילע הלגנ היבקה

 ג לא םוקי יכ השעא המו ידמע םבירב יתמאו ידבע טפשמ םאמא םא חתפ יפיא 'ר 06

 ,המרק השחכו התמא םע השתכמ תוה יסיא 'רד היתתיא (די גי אל םש) ונבישא המ רוקפי יכו

 ייס סטס יכ '3 "יס סכיו סעוסנפ ,יד "יס סכיו 'ד 'יכ םיטסכב ב"פ .למוסנפ ,ב'סק יכ לסועט 'קלי ,בפ יכ עוקלי 1
 :כ'ת 488 דלו 428 ד5 418 75 ליעל 2 :ץ"יפ םיטלכב םדגפ ,ב"כ "כ ם"י* סינקספ םכלע ,'ד 'יכ ס"מפ סנכ פועט ,ו"מ
 : ז'קסס יכ בויס 'קלי ,כי'פ יכ עוקלי 4

 םחכ להאה . . ינולאב ,ך להאה חתפ בשוי אוהו . . ינולאב ,בָנְו ארמס (ן ינלאב) ינולאב ₪ .?אפ [ייי 1
 יכנא 'תכד ,ו ךל ןגמ יכנא =. [םהרבא 2 | 1 יניברת ] ךתונעו | יתכנאפד = 'תכ ,ן [ןתתו | זך םויה

 םיכלמב ,ן"אפ םיכלמבו ןובערבו ,יכ1אְד םיכלטבו ןובערב ,] םיכלמב ןובעירב = | | ₪ 'וגו ךרכש ךל ןגמ
 הברה ,ן הארה [הברה | ן ₪ האר [המ | ךך יניברת 5 | ךתונעו | (לאומש) י ןובערבו . . ,1 ןובעירבו
 אוהו ארמט ינולאב ,פ בשוי אוהו [יוגו | יִתְד הניכשהו ,(םש) יכנאופ [הנוכשו | ] היה אוהש | ןך השע

 ינפל -. [םהרבא | 21 רחא | תכגוד 'ל :אפ [תכ 4 | ד יל ,1 להאה חתפ בשוי . . יגולאב א בשוי
 / לע [תוא תאזל | .1א תוארל ,(םש) ילא קבדיל ,יעתככופ קבההל | "אפ -, תא [ימצע 5 | (בויא) י היבקז
 תִד תירבה תאזב ,ן תירבה תאזל .פ תירבה תוא תאז תאזל ,1א תירבה תוא תאז ,יכא תירבה תוא תאזל

 , תכאפ יפא 7 | יל וגו | ע היבקה ילע הלגג ,ן ילע הייבקה הלגנ 6 | (םש) יא יל היה | 1א יל יתושע

 | עתנוד יסוי .םאפ יפא | ת"א היתחא .יאְָד היתתא .עכנ]פ [היתתיא 8 | ד המ ,כנא [המו | ן יסוי
 ,?ךיא אתטא ,ענלאופ [התמא | ך אשתכימ ,1ךעְד .אשתכמ ,כנופ [השתכמ | "ךכ'אפ הוה .שעו תווה

 | כ ן | כ המוק ,ן המדוק | ?א אשחכא ,ןְד השחכא ,שנופ [השחכו 1ףתן היתמא
 ארקמבו ,ז ע מב ועו "מפ ןמסנ כבו , \ וש םפ שור לי ו יעו ּפ ב07 כתרו ,ןיתפ צור לוטל וימר טו מפ ןלסנב ןורבו א א"וכב .המ ופ , - רונית

 עו 3 ןילא אריג רדס תייכבו וילא .ארינ רדס ת
 םולהתב אוהש ומכו תעמשנ ויוה אהתש םימעפז י"פ שיר ליעל

 418 דצ ליעל !ורבי תביתבנ  ,וב ו אתיל םשנ  ,םלוחב ךתונעו בותכ ויל בכ ב"שבו עם
 בשוי אוהו 'ז בשוי אוהו די ד"הה 9 :241 דצ ליעל י"מב 'יעו 495 צו

 ; ] ודמוע הניכשו בשני התאש ך ןמיס תא בש על שכיב 'תכ בשי יול 'ר םשב היכרב 'ר 'וכ
 הלננש וויכ ונברת  דתונשו ובדויסת ובו ול ותתו חתפ וול 'ר םשב היכרב 'ר אתוא םש ארו
 הלגנש ןויכ ינברת ךתונעו ינדעסז כו ןתתו חתפ יול 'ר תיכרב 'ר אתיא םש ארויו

 פת כ השוע ויהישכ ןכ ,השוע ינא ךינבל ףאש המתת לא ה"בקה ל"א בשוי אוהו רמאנש בשוי םהרבאו דמוע ה"בקה היה וילע ה וכ השוו ונא רונר יש הלתה לא  הירקה - וה - ההרראו דמו הרכה הוה .
 דימלתהשכ םלועבש .גהונב בצנ .םוהלא ר ע - בצנ תושרדמ יתבבו  תויסנכ .ותבב ןובשוו קחורל רצו

 רמא הלימה ןמ ר היבקהו\ ינכו הלחת .ןיכלהמ ם ל ךלנה .ברהו הלוה
 לודג וינע שי .אריו אשיו כ"חאו .'ה וילא .אריו : ןמדק ןיכלוה םיכ בל ךלול םיבאלמל
 שירמ- א?מפ ריומשב םירמאמה .םועבונ ם "ים תישאר אמוהנתו 'יעו . 'וכ הזמ
 יועו .יגכו הבר .תישארבב בותכש ומכ ה לכו זמהב םש עיד יוס
 אב 'וכו בשוי אוהו 'גש בשוי היה ה''בקה וילע הלגנש ןויכ םש אריו ב"מ- אמוחנתבו ,םש םילהת שרדמב עייעו (בישר
 אוה ךכ יכו םהרבא ל"א | ינימיל בש יגדאל 'ה םואנ ינש ךל בש דומעל רעטצת לא ה'בקה ל"א .דומעל םהרבא
 ליבשב ךויח היבקה ל"א בש הנש האמ ןב רעטצת לא היבקה ל"א דמוע התאו בשוי ינאש | ץרא ךרד

 ןיגב ן 5 סהילע דמוע ינ ס תבבו ךינב ןידיתע דמוע ינאו בשוי התאש , ינאו תויסנכ י תושרדמ יתב תהורט דתוט .ונאו .תווהנר ותררו תוחרדפ ותר

 א 'נש

 ב
 דהשכ ךעשי ןגמ בצנ םיה ארית לא 'נש םוכלמה םההבא ליהתה לא ת 0 ב

 "ועו דמוע התאו בשוי ינאש ינברת ךהונעו ךתוח יתייהו : תזחאשכ ינדעסת ךגומיו ךל ןגמ יכנא םרבא

 ךנימיו ךעשי ןגמ יל ןתתו חתפ יול היכרב 'ר ד"המרל ר"במ קיתעה 476 דצ איגופ 'סבו ,םש ב"גאב

 ולאמש לע בשי םהרבאו ינימול בש יונ ו םאב 'נש וגומיל חישמה ךלמל בישומ ה"בקה אבל דיתעל יגדעפת

 לע ךנב ןב ול רמואו ופייפמ ה"בקה ל ה לע בשו ונאו ןומיה לע בשו ינב ןכ רמואו תומכרכתמ םהרבא ינפו

 תרהא הדגא םג הקתעוה םשו ,ה"פ ישילש ןויע 'ב קלח וחישמ תועושיב 'יעו ינברת ךתונעו יוה ךנימי לע ינאו ינומי
 הז ינדעסת ךנימיו ךל ןגמ יכנא 'נש םהרבא הז ךעשי יל ןתתו ד"הה דמוע וגדוע םהרבאו ד"המרל ר"במ האבוהש ,

 : 'וכו ןשרדה השמ 'רל שרדמ ותוא ותא ןיאש ריעה וחישמ תועושי לעבו ,יב דאל 'ה םאנ 'גש תישמה ךלמ

 תברה תאז ובבס ופיקה ופקנ ותלרע רוע תכיתח ירחא ירוע ירח או שרדה יפל בותכה םעמו .יתלמש רחא 4

 אתיא תוא תהאזל ייגהו ,ילע ה'בקה הלגנ ירשבב תירבהמו 'וכו הז ח א /- רש במו תוא תאול קבדוהל ואב םירג

 רשא יתירב תאז 'נש תאזב קבדיהל וכו ימצע יתלמש רחא שרפמו סרוג לודגה ש ךמבו ,רחא רחא 'ע ךורעב םג

 יתלמש ירחא ו כ ,ט"י בויא סונג ןיעמבו ,'וכו ילע הלגנ ה"בקה ןכיאמ ןכ יתישע אל אלמלא וכו ירשבמו ורמשת

 .אריו דיהה ילע הלגנ ה"בקה ןכיהמ יתלמש ילולא 'וכו ירשבמו תירבה תאזל קבדהל "וכו םירג הברה ירשב תלרע

 הלגנ! ה' בקה ןכיהמ ןכ ילוליאו תירבה תאזל ואב םירג הברק ימצע תא יתלמש רחא אבוה ט": רעש הדיקעבו ,'וכו

 התיה איר לש ותשא .'וכו היתתיא 8 :יסיא 'ר רמא ה"רב 199 דצ ליעל י"מב 'וע .יסוא 'ר 7 = :נ"'חעו 'וכו
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 יוגו ידבע טפשמ סאמא םא בויא רמא ךכ אלו הל רמא ,יתחפש יגפל ינשחכמ תא המ ול הרמא

 םהרכא הו ירבע טפשמ סאמא םא איר ,ונבישא המ רוקפי יכו לא םוקייכ השעא המו

 היבקה היה ןכיאמ ןכ יתישעש ילמליא רסא , (גכ וי תישארב) יונו ונכ לאעמש י תא םהרבא חקיו
 : יונו י*י וילא אריו ילע הלגנ

 חבומ הנבש הז םא המ קחצי 'ר רמא (רכ כ תוטש) 'ונו יל השעת המרא חבומ חתפ קחצי 'ר 5ד
 : יונו י*י וילא אריו הסכו המכ תחא לע יטשל ומצע למש םהרבא ,וכרבמו וילע הלגנ ינירה יסשל

 ליאו רוש בירקהש הז םא המ רמא (ר ט איקיו) 'ונ םימלשל ליאו רושו חתפ יול 'ר ה
 ו

 : 'ונו י*י וילא אריו הסכו הסכ תחא לע ימשל ומצע למש םהרכא ,וכרבמו וילע הלננ ינירה ימשל
 ותרכש תוקונית ינשל רזעלא ןב הימרי 'ר רמא רי גל תיעשי) יונו םיאטה ןויצב ודחפ ,
 ,רברמ בוחכה םינימב ארקמב ימאנש הפונח לכ ןחנוי 'ר רמא ,תתריס הזו הקול הז היה רפסה תיבמ 0

 יר רמא ,םלועה תומואבו לארשיב םיפינח הדרח הוחא םיאמח ןויצב ודחפ םלוכבש בא ןיינבו
 רמע ,יפוקורפ ול ןתונ ינא ושפותש ימ לכ ךלמה רמא ךלמב דומש סיטסיליכראל ןומיס 'רב הרוי

 עוקל 7 | :נ"פ לסועט עכדמ ,נ*פפ ןטקל "עו ,סט סיטסכנ םדנס ,'נ "יס סכיו לעוסנס ,'ד יס (כיו ג'יפ לעוסנס 6
 : (טילפ) דיס 'כ סיעטי 'קלי 9 : ניפפ ןפקל 'יעו ,כ'פ י'כ

 ינפב | ך יגישיחכמ .[ךא ינשיחכמ .נְןפ [ינשחכט | תד - ינפמ ,כא] [הס | שפ היל | כ הרסאו 1

 | ךיל פיל | שתכאד אל .גופ [אלו | *אד ל .ת ול ימא ,ש ל"א .כנ*אום [הלרמא | ן יינפל , שכ נ'א יתחפש
 - גו | ת'אד 'ל .כפ לא ..המ ניאו [לא--המו 2 | םוגו ,ןֶד ידבע / תכנ'א יתמאו ירבע ,?א ['וגו ידבע
 | א ןכיה | 'א אלוליא ,תָד ילולא .כנ'אופ ילוליא 8 | ך יל ידע" | או יל איד | יל ונבישא (7 המו) המ*
 יכב ילש 'או יוע יא ילע 'זו ['וגו 5 | נאו יל ,ך בשוי אוהו . . ינולאב ,ףכ ארמס ( ינולאב) ינלאב [יוגו 4
 | 5 יט :ןְ] ימ םא [הז םא | ?א המו | גיל היבקה [קחצי 'ר | ן ךיתכרבו 'א 'א 'ש 'א 'א 'שא 'קמה

 חובזל [יוגו 7 | כנאו 'ל .תִֶד ארממ ינולאב [יוגו | ן וכרבטו וילע הלגינ יניא [הסכו -- לע | ל יל [וילע ** 6
 תא ןרהא אשיו 'ירתב 'תכו ילא 'ארנ 'י םויה יכ ישב הלולב 'חנמו יי ינפל חובזל ,י וגו יי . . חובזל ,תןד י"י ינפל
 [ימשל 8 | ן יינפל .-. [בירקהש | ו סאו .פ המו .ןא] פאהטו | כנא 'ל ,ן ה*בקה 'טא [רמא | "ל םכרביו סעה לא וידי
 תכ .כנופ [ודחפ 9 | כנאו יל :תד ארטס ינולאב [וגו | "ל ילא ירנ יי 'ויה יכ 'תכד ... [וכרבטו | ן םיסלשל

 הזו | רכפ הז ,י היה הז | ירפסה ןט 10 | 'אפך ינשל לשמ ,ןל ינש ,'א יבל [ירכגיל ינשל* | ןרג | תאד

 יא ותכש ,'כ ימאש + )ןפ הרמאנש [ימאנש | ן הפינח | ן ןנחוי | ' תתרמ היה הזו ,[ך תיתרט הזו :211א] תתרמ

 נפל יתכה [ית'אְד בותכה* | ך תוניטב ,כ ןינסב .ך ןיינטב .אפ'ד ןינימב ,יינְו [םיניטב | וי ארקטבש | י יל

 ,וכנאפד הדוהי ,ת |הדוי 1? | יתנאוד 'ל .םפ [םלועה --לארשיב | םיפנח | י םלכב ,ןך ןלוכלש 11 | ְו'ְד רתכז

 ! ף םיטסלל לשמ ,'א םיטסל יכראל לשמ ,][ך םיטסל יכראל ,י םיטסילכראל ,כ םיטסיליכראל | ןך ריייב .י'א רב | ן ןדוי
 וכ וספות אוהש ,ןךאפ ד ושפות אוהש ,*ענ [ושפותש | י ךלמה וילע סעבש [ךלטב ררטש | ?א עטרקמ םיטסל יכראל

 | .(ךוטסב ןכו) 'א יפקרופ ,ןךכפ יפקורפ ,ז)*א יפוקרפ | ?א ןתא , ןתונ ינירה | ן ינפל ואיבטו ושפותש

 ונפל ינשיחכמ התא המ ינפמ ותשא ול הרמא המע ןידהש רמול הינפל ותשא תא א"ר שיחכהו התחפש םע הבירמ
 ןינבמ השתכמ רעיודנל ש"ר ידידי תעד יפלו ,'ב שתכ 'ע ליתמעבו ךורעב ייעו ,יוכו ךכ אלו הל רטא יתחפש
 ,םהרבא הז 2 :  אטבמב תעלבומ ף"לאהו ליעפא ןינבמ השחכאו תחת השחכו השתכתמו םוקמב לעפתה

 לכ תאו ונב לאעמשי תא םהרבא הקיו ד"הה ידבע טפשמ םאמא םא רמא םהרבאב לכ ת ב לאעמשו םחרב קיו ד"חה ידבע טפשמ םאמא םא רמא םהובאב ר
 המ ה"בקה רמא .הז םא המ 5 | :כ"מעו 'וכו םתלרע רשב תא למיו 'וכו ופסכ תנקמ לכ

 וז החיתפו ,םש ייימבו נ"'חעו 'וכו ינא ןתונ 'וכו והבא 'ר 472 דצ ליעל ןכו 'וכו וילע הָלגנ
 ימ םא 'ןגו יל השעת המדא הבזמ התפ קהצי 'ר 'וכו בקעו לא םיהלא אריו 'פל ב"פפ ןמקל החתית ה

 וכרבמו וילע הלגינ ינאש המכו המכ תחא לע יאסכב הקוקח ולש ןינוקיאש בוקעי וכרבמ ינירה ימשל ח
 בורקמה םא המו רמוהו לק םירבד ירהו 'וכו המדא הבזמ חתפ קחצי 'ר ₪

 חתפ אהפנ קחצי 'ר םש אמוחנתב החיתפה ןושלו .'וכו הנקלא וכרבמו וילא
 חבוז היהש ימ המו ה"בקה רמא ךיתכרבו ךילא אובא ימש תא ריכזא רשא

 ו'וכו וילא אריו רמאנ ךכל המכו המכ תחא לע ינפל ומצע תא חבזש םהרבא וכרבל
 וא רוש טחוש אוהש ימ ה"בקה רמא יל השעת המדא הבזמ חתפ אחפנ קחצי 'ר םש ב"מ אמוה
 אצוי םד לש רהנש םהרבא ךיתכרבו ךילא אובא ביתכו המדא חבזמ רמאנש וכרבמו אב יתייה אע

 ןוגגס יפכו ,םש בי'גאב םג 'יעו 'וכו אריו רמאנ ךכל וכרבל ךירצ יגאש המכו המכ תחא ל
 לואו רושו חתפ יול 'ר .ב'פפ ןמקל התמגוד וז החיתפ םג .חתפ יול 'ר 7 :"לע אצוי םד
 ףסונ ןאכו ,ש"יועו 'וכו הלגנ ינירה ימשל ליאו רוש בירקהש הז םא המ םכילא ה

 תלמל ףסונ רפסה בתכל המוד בתכבו ,'וכו הלולב 'הנמו יי ינפל חובזל רהא ב
 תוקונית ינשל ד"המל שרפמו סרוג 261 'ומע לודגה שרדמב .'וכו ינשל 9

 לכ 'םוא ןנהוי 'ר 'וכו םיפנח יאמ םיפנחה ודער םיאטחה וקלש ןויכ ךכ תיתרמ
 םילשורי יאיבנ תאמ יכ 'מואו םיפנה הדער הזחא ןלוכבש בא ןינבו רבדמ 'תכה

 וסיפדה ןכו תונימב היגה כ"מבו ,ןיינמב שבתשנ ו"דבו ,ןיגי מ ב כ"ג 'וגה ר"פ
 :עטרקמ םיטסיל יכראל 'ב א"יכב 'יגה עבונ םשמו ,856 דצ ליעל 'ועו םיטסיל לש רש .ס

 יר םש ג"המבו ,ש"יועו יפוקרפ 'עו 'ד ךרא 'ע ךורעב קתעוה לשמהו ,118 רצ ליעל 'יעו רקיו דובכ
 (םיטסלל) םיטסולל ד"'המל ובוט לאו 'ה לא ודחפו תכו םיאטח ןויצב ודחפ 'הכ 'מא ןומיס 'ריב הדוהי 'ר םשב אנוה

 ווריי הלגנ ינא
 וילע הלגנ

 הרומאה הפוגה הרוחאה הפונה

 ,ץראה לכל הפונח האצי

 : וירחא
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 הזו ךלמה ול ןתונ יפוקורפ וז יא דחפתמ היה הו ,רקבה דע םהינש ורמשי ךלמה רמא ,ושפתו רחא
 וכוט לאו ייי לא ודחפו םידחפתמ לארשי ריתעל ךכ ,ותוא ןד ךלמה ןיד הז יא דחפתמ היה
 ידקומ םתוא ארוק המל הדוי יר רמא ,םיאטח ןויצב ודחפ םידחפתמ םלועה תומואו (ה ג עשוה)
 הז (וט םש םש) תוקדצ ךלוה ,םלוע םידיקומ ויה תושר םהל ןחנ וליאש (םש םש היעשי) םלוע
 5 םירשימ (םש םש היעשי) םירשימ רבודו ,(טי חי תישארכ) הקרצ תושעל י"י ךרד ורמשו םהרבא

 תישארב) לענ ךורש דעו טוחמ םא (םש םש היעשי) תוקשעמ עצבב םאומ ,(ד א שיהש) ךונהא
 ,(בכ םש תישארב) ןוילע לא ייי לא ידי יתומירה (םש םש היעשי) דחשב ךומתמ ויפכ רעונ ,(גכ רי

 הלעמל ותוא הלעה ןנחוי יר םשב ןנח יר ןומיס ירב הדוי יר (וט םש היעשי) ןוכשי םימורמ אוה
 אלא טבה [רמוא] וניא (ה וט תישארב) המימשה אנ טבה היל רמא הוהד אוה עיקרה תפיכמ

 10 (םש םש) ןתיג ומחל ,רוככ יננע וליא (םש םש היעשי) ובנשמ םיעלפ תודצמ ,הטמל הלעמלמ
 ,(םש םש תישארב) םימ טעמ אנ חקוי (םש םש היעשי) םינמאנ וימימ , (ה חי תישארב) םחל תפ החקאו

 :ייי ןילא אריו וי םש היעשי) ךיניע הניזחת ויפויב ךלמ

 : כ"שו 485 75 ליעל 8 :םס היעשי 'קלי ,3'פ 'כ עוקלי 4

 | יתכג?"אד -- רחפתמ הזו דחפתמ הז (5נא היה) היהו [הז | ף רומש ,ְך ורמש ,?יכנאופ [ורמשי 1

 ןתונ ךלמה ,ע ול ןתונ | ער הזיא ,י הז יא ,פ וזיא | 1 רמולכ ,יתכְד רמול = ע"א [דחפתמ | יל היה
 ןתיל ךלמה הצור ,א ילא . . הצור ךלמה ,?א יל ןתיל הצור ךלמה ,תרנן ד יל ןתוג (1 ךלמהש) ךלמה .יפ ול

 ןד ךלסח | תיאפ הזיא | ת?אד רטואו .נ'אפ רמול - ,יָו |דחפתמ | יתגאופד יל ,כ [היה 2 | כ יל
 לארשי [לאושי | תיא אובל ,יכג'אפדד אבל ,!ִד 'בל - [דריתעל | + ותוא ךלמה ןודי .תכנָאוְד יתוא
 (1 'ידחפתמ .תןכ1או ןידחפתמ) םידחפתט (ןך םיוכע תומואו) םלועה תומואו (ןכנ1א ןירחפתמ) םידחפתמ

 = יוכ'א [ובט | ?א ₪ 'ידחפתמ . . תומואו לארשי ,+ -; םידחפתמ םלועה תוטואו לאישי .תכנ'אודך ₪
 (ת ריייב .1אפ רב) ירב (ן הדוי) הדוהי 'ר | ן] םשה ישיחכמו [םלועה תומואו 5 | תןָנ'אָוְד םימיה תירחאב

 | א היה :תגוְד ןתינ .כ ןתוג היה .פ [ןתנ 4 | כא - היה .תגופד - אוה [ארוק | תכגאופד ןומיס
 םלועה תא :?א ולכ םלועה ,ן םלועה לכ ,פ ולכ . . לכ) ולוכ םלועה לכ [םלוע | תככנ?אפ ןידקומ ,1אוְד םידקוט
 [יופ"ל הקרצ תושע** 5 | תכגאופד הלק (1א העשב) העשל (ן ויבשויל) ויבשוי לע ('א ולכ . . תא ,[ך ולוכ
 | כפלאוהו [יתנאוד אוה" 8 | ו ךל הלילח [ךונהא םירשימ | ל יוגו .(היעשי) יתכנאְד טפשמו הקדצ תושעל

 םשב :כנאופ ןינח (כא 'רו) 'ר ,(סש) י ןנח ירו | ת רייב ,יאפ רב | ו ןדוי ,(סש) יתכנאופד הדוהי
 ,(םש) ו ד"'הה ,ן] רמאד 'ה 'דה ,א רמאד אוה ,[ןְד רמא אוהד אוה 9 | תן ןינח רישב ימא , ןונח 'ר
 :תד רמול ךייש וניא ,(םש) י 'מוא ןיאו ,א ןירטוא ןיא ,1 'וא וניא ,ןפ 'מוא וניא [כ רמוא* ונוא | ם יא

 | תד ל :יכגאחופ [םחל -- החקאו 11 | (םש) + תדוצמ ,תןאְד תודוצמ ,'יכ'או [תודצמ 10 | ל וניא
 | תכנְד אוממ ינולאב ₪ :יאפ [י"" | .תפ ויפיב 2

 ודקפיש דע םהונש ורמשי ךלמה 'מא ושפתו דחא דמע יפקורפ 'וכו ינא וכפות אוהש ימ לכ ךלמה רמא 'וכו דרמש
 ךכ (798 יומע שייייעו םש לייצכ) .ותוא ןד ךלמה ןיה הזיא דחפתמ הזו ול ןתונ ךלמה יפקורפ הזיא דחפתמ הז היה
 רב הדוהי 'ר רמא קתעוה ןתח ךרעב חמקה דכבו ,'וכו ובוט לאו 'ה לא ודחפו 'תכד ןירחפתמ לארשי אובל דותעל
 רמא וספתו דחא דמע יפוקרפ ול ןתונ ינירה וספותש ימ לכ ךלמה רמא 'וכו דרמש םיטסילל דייהל לשמ ןומיס
 דחפתמ הזו ךלמה יתוא ןה ןיד הז יאב רמואו דחפתמ הז דחפתמ הזו דחפתמ הז היהו רקבה דע םהינש ורמשי ךלמה
 דחפ םידחפתמ ה'וא םידחפתמ םלועה תומואו םידחפתמ לארשי אבל דיתעל ךכ ךלמה יל ןתי  יפוקרפ הזיא רמואו
 ונל רוגי ימ שרפמו סרוג ג'המבו ,םיפרוש .םידיקומ ויה 4  :ובוט לאו 'וכו ודחפ םידחפתמ לארשי םיאטח ןויצב
 תא ןידיקומ (ויה ל''צו) היה תושר. םהל הנתינ וליִאש 'וכו ןתוא ארוק המל ןומיס .'ריב הדוהי 'ר 'מא םלוע ידקומ
 אוהמו וניבא םהרבא םויקש .ומכ ןאכ 'תכש המ לכ םויקש ימ לכ םהמ לצינ ימו הלק העשב ויבשוי לע ולוכ םלועה
 םירשימ רבודו טפשמו הקדצ תושעל 'גו וינב תא הוצי .רשא ןעמל 'תכד וניבא םהרבא הז תוקדצ ךלוה ןאכ 'תכש הז
 םא ''וכו וופכ רעונ 'ןכו ידי יתמירה 'וכו עצבב פאומ הז ה רב דכ תושעמ ךל הלי לח 'תכד םהרבא הז
 הז ערב תוארמ ויניע םצועו הבירמ יהח אנ לא 'תכד םהרבא הז םימד עומשמ ונזא םטוא םש ףסונו ,'וכו טוחמ
 הידב םש ו"מבו 415 דצ לועל 'יעו לכתסא אל 'מנ הילידבד תא הארמ תפי השא יכ יתעדי אנ הנה 'תכד םהרבא
 ,םיפרשהו םיכאלמה ולא םלוע ידקומ ה'בקה הז הלכוא שא ונל רוגי ימ ףסונ חמקה דכבו ,יא זיט בייבו 'וכו םטוא
 לע ולוכ םלועה לכ ןיפרוש ויה 'וכו ןתינ וליאש סתוא ארוק אוה המל ןומיס רב הדוהי 'ר רמא םש קתעוה כ"'חאו
 ןכ .טבה רמוא וניא 9 = : 'וכו עצבב סאומ ךובהא םירשימ םירשימ רבודו 'וכו םהרבא הז תוקדצ ךלוה הלק העשב ויבשוו
 !תכד םהרבא הז ןוכשי םימורמ אוה שרפמ ג"המבו  ,'וכו הדוי /ר ה"דב םש י"מבו 489 דצ ליעלו נ'חעו יתהגה
 םהרבאל ה'בקה ותוא הלעה ןתנ 'ר םשב קהצי 'ר 'מא .םש סרוגו ,המימשה אנ טבה רמאיו הצוחה ותא ,אצויו
 הלעה רמוא ןומיס 'רב הדוהי 'ר ןוכשי 'וכו אוה םש חמקה דכבו ,המימשה אנ טבה ול 'מאו עיקרה תפיכמ הלעמל
 ומכ שרדה םעט ילוא  .דובכ יננע וליא 10 | :'וכו טבה םירמוא ןיא .המימשה אנ טבה ול רמאו 'וכו הלעמל ותוא
 "חב יועו .הלש להאה תא ןופיקמ ויהש דובכ יננע ולא השובל רדהו זוע 'ד ייפ הרש ייח "אמוחנתב אתואש
 םג 'יגהו ,םתרבא לעמ והלא לעיו 'תכד ותוא ןיפוקמ ויהש דובכ יננע ולא שרפמ ג"המבו ,פ"פ ףוס ןמקלו .ל"דרה
 :נ"תעו םהל תפ החקאו. ןתנ ומהל חמקה דכב ןכו םהל תפ ההקאו 'תכד םהרבא הז ןתנ ומחל םש
 : םוכוד ה"ךב 88. דצ ליעל י"מב 'יעו  תיייכו פייכמ ץוח "כ ראשו  ו"דו ר"פדב םג ו'יוב הכו  .וופוב 2

 ןתנ ומהל המקה

 1 1/1]1307880 ץגלל8.



 א חי חמ החשרפ אריו +2

 רמא רומעל שקיב 'חכ בשי יול יר םשב היכוב 'ר םויה םוחכ להאה חתפ בשוי אוהו

 םיהלא תרמוע הניכשו םיבשוי ךינב ךכ תרמוע הניכשו בשוי חתאש ךינבל ןמיס תא ,בש היכקה ול
 ךיה סומיטיא בצינ אלא 'תכ ןיא רמוע קחצי 'ר םשב ינח 'ר ,(א בפ םילהת) 'ו לא תרעב בצינ

 לכ לע הנינח 'ר םשכ ןרוי בר אייח רכ לאומש 'ר  ,(אכ גל תומש) רוצה לע תבצגנו רמא תאר
 תוליהת בשוי שורק התאו םעט המ םהילע ותניכש הרשמ היבקהל םיחבשמ לארשיש חכשו חכש

 /('פ .ינ) ידוד סעוד 'פ סנכ סוכיטס ליש ,('ל ניע) סט יסנכ ססקיכפ ,('נ ס"פ) טדוסס 'פ 6סקיספ ,כ"פ 'כ טוקל 1
 םדנל | ,'נ "ק סט לעוסנמ ,'ד "ק סכיו נ'ע סעוסנת ,ע"י ייפ ב'כ ע"כ "ק םיי סילקס טכוע ,'ג "ס ס"יפ סגכ רנופנ
 : ס"יפ םיסלכנ

 [פשב" | .כנאו יל .ל 'יה 'חכ .ף םויח פחכ [ֶד .םויה סוחכ* | כג יל לחאה חתפ | ך בשוי [בשוי 1
 | גופ תא המ .יתכַאְך ההא הט [חתאש | ן זמר [ןמיס | א בש םתרבא ,8|2 סחרבא -. [בש 2 | ְך םושמ

 יתניכשו .י!זךופ [תרמוע הניכשו | ם ןיבשויו תושררט יתבלו תויסנכ יתבל ןיסנכנ ןידיתע [םיבשוי | ) ףא [ךכ

 לע (%א רטוע ינא) ינאו ידובכל ןיבשוי ןהו שייק ןירוקו תושרדמ יתבלו תויסנכ יתבל ןיסנכנ לארשישכ םהילע

 ןבג לע תדמוע הניכשו ,ּכ ןבג לע דמוע ינא . . ןירוקו תויסנכ יתבל ןיסנכנ לארשיש העשב תרמוע הגיכשו , א ןבג
 | תד ןבג לע ינאו ידובכל ([ך םיכשוי) 'יבשוי ןחו עמש תירק ןירוקו תושרדמ . . יתבל ([ך םיסנכנ) 'יסנכנ לארשישכ

 | אפ סוטטיא .*ךע?א סוטיטא | ו ןכ 'תכ ןיא .יעתכאפד ןאכ (תכפ 'חכ) יתכ ןיא | כנו ייגח | בצנ 4
 [אייח | ך 'רב .ת ר"יב .נאופ [רב | אד הנעא . .היהו 'יתכו ,'כ הנעא ינאו וארקי םרט היהו - .יע גוש [רוצה 4

 | תכאופד חולהת | א יאנש [סעט המ | ם היכקה לש ומש ןיחנשמ 5 | תכאְד. .'רו ,גְ ןדוי 'ר | א אבא

 רבע לעפ תארוחב בשי ל"ר םשב ב"ר שרודו 'תכ ב ש י אלא בשוו ראשנש עמשמ אהיש בשוי כ"כאו .'תכ בשי 1
 בצנ םיהלא קיידמ י"ר םשב ח'רו (886 רצ ליעל ייעו) 'וכו ךינבל ןמיס התא בש ה'בקה ל"א דומעל שקיבו בשי
 דמוע שרפמ י'כ ר'ב 'יפבו ,םש ןכומ אהתש יוכו תבצגו א"דה ןכומ (1פומיטיא ב צג אלא 'תכ ןיא דמוע 'וכו
 יוכו .יבצל ידוד חמוד שרדב , ורדסנ ונינפלש םירמאמהו ,עבק תדימע עמשמ בצנ לבא ךלוהו טעמכ דמוע עמשמ
 ןליאמ , ץפקמו םירתה לע גלרמ הזה יבצה המ קחצי ר"א אתקיספב 'יגהו ,ר"מבבו ר"שהשבו רייספבו אתקיספב
 ךרבל ליבשב המ ליבשב הז שררמה תיבל הז שרדמה תיבמו הז תסנכה תיבל הז ג'כהבמ גלדמ היבקה ךכ ןליאל
 תוכרב ראו להאה חתפ בשוי אוהו 'וכו וילא אריו ד'הה ארממ ינולאב בשוי היהש ימ תוכזב ימ תוכזבו לארשי תא
 שקב הייבקה וילע הלגנש ןויכ בותכ בשי ייגה א"יכב םשו) ל"או םהרבא בש ה'בקה רמא ו"יו רסח ביתכ בשוי יול ר"שב

 יתבו תויסגכ יתבל ןיפנכנ ךינבש ןמז לכ (םתרבא ה'בקה לא בש ה"בקה ל"א דומעל וניבא םהרב
 אלא ביתכ ןוא דמוע םיהלא קחצי ריישב יגח ר''א 'וכו בצנ םיהלא טימ דמו ע ידוב כו ןיבשוי ו ושרדמ
 ןיסלקמ לארשיש סוליקו סוליק לכ רמא אנני ח ר"שב איי ח ר"ב לאו מ ש 'ר סומיטיא בצנ והמ בצנ םיהלו
 תויסגכ יתב ילתכ רחא.ןנולתכ רחא דמוע הז הגה 'וכו רפועל וא 'וכו שודק התאו 'אגנש ט"מ םהיגיב בשוי ודובכ ה"כקהל

 כו ו יוכו וז תסנכה תיכמ גלדמ הי'בקה ךכ 'וכו ץפקמו גלרמ הזה יבצה המ .קחצי רי'א םש רייספבו ,'וכ

 יהי ת

 תושרדמ יתבו
 םותלא םעט המו 'וכו תויסנכ יתבב םיסנכנ ךינבש ןמז לכ םהרבא ה''בקה ול רמא .ביתכ בשי ליר םשב ביר 'וכו תוכזב
 לכ אנונח רישב הדוהי רב אויח 'רב לאומש 'ר פומיטיא בצנ אלא כי'כא דמוע םיהלא קחצי רישב אגח 'ר בצנ

 ךכ 'וכו רהל רהמ גלדמ הז יבצ המ יבצל ידוד המוד םש ודו ר"'פדב רישהשבו ,ש"אמר תורעהב שי'ייעו 'וכו סוליקו סו
 ב ש בש היבקה ול ימא ,דומעל םהרבא אב ביתכ בשי בשוי ל"ר םשב ביר 'וכו הז תסנכה תיבמ ץפקמ ה"בקה
 תיבלו תסנכה תיבל וסנכיש העשב ךינבויהי ךכ דמוע ינאו בשוי תאוהמ ךינבלןמיס תא םהובא
 ויגח יִר 'וכו בצנ םיהלא אמעט המ םהי ניב דמו ע ידובכו ןיבשוי םה עמש תירק ןיווקו שרדמה

 ('ב דיל תומש) רהה שאר לע םש יל תבצנו אדמה סומוטיא בצג והמ בצנ אלא ביתכ ןיא דמוע םוהל
 ר'פדב 'יגה םשו םירמאמה ופרס ר''מבבו ,'וכו פוליק לכ אנינח 'ר םושמ לאומש 'ר וארקי םרט היהו ביתכו
 ןמיס התא םהרבא בש הייבקה ול רמא דומעל אב (יול 'ר םשב ביר רמא םש גיילו) ביתכ בשי 'וגו בשוי אוהו ו"דו

 םשב יאגח רי'א 'וכו רמוע ייי דובכו םיבשויו עמש תא ןיארוקו תושרדמ יתבלו תויסנכ יתבל ןי

- 

 ש הע
 אתול יוכו סוליק לכ שרדהו ,'וכו הנעא ינאו ןארקי םרט היהו 'מיתד 'מכ אה סומיטיא בצינ םיהלא אלא 'וכו ייר
 רומעל םתרבא שקב רמא ליר םשב ביר יוכו יל ןתתו איד טייכ ייפ חיי םילהת שרדמבו ,םיונישה ראש שיויעו םש
 בצנ םיהְלא ינש דמוע ינאו תושרדמ יתכבו תויסנכ יתבב ןיבשוי ךינב אהוש ךינבל ןמיס התאו בש ה"בקה ול רמא

 . אוה היבקהל ןיחבשמ לארשיש חבשו חבש לכ לע ורמא אנינח 'ר םשב ןדוי ירו אייח ר"'ב לאומש י'ר לא

 ירב לאומש יר 'וכו תולהת בשוו שודק התאו טיי ייפ ב"כ םשו  ,'וכו שודק התאו םעט .המו םהילע ותניכש הרש
 םשב לאומש 'ר 'וכו שודק התאו ינש .םהיגיב בשוי ודובכ היבקהל ןיסלקמ לארשיש סוליקו סוליק לכ רמא אנינח

 רמא ליר םשב ביר 'ןכו סוליקה ןמ הלעמל אוה ירה ה"בקהל ןיסלקמ לארשיש הלהתו הלהת לכ רמא אנינח '
 לארשוש העשבש ךונבל ןמיסו התא בש היבקה ול רמא דומעל אב בותכ בשי בשוי אוהו 'וכו וילא אריג ביתכ
 בצג םיהלא ביתכד םעט המו םהיניב דמוע ידובכו ןיבשוו ןה ןיללפתמו עמש תא ןיארוקו 'וכו תויסנכ יתבל ןיסגכנ

 ב''שרו) הנעא ינאו וארקי םרט היהו רמא תאד המכ בצנ םיהלא אלא כ"כא דמוע םיהלא : 'ר "וכו
 ד"הה הירב םש י"מב יתקתעהש םירמאמהו 479 דצ ליעל 'יעו (רוצה לע תבצנו קוספהו תלמ םש םיסוה תרה

 תדמוע הניכשו ייבשוי ךינב קר 'יגה טוקלוו גיייכו חייבו ו"יכב ןכו ל"יכב וגינפלו ,אריו אמוחנתו במ אמוחנתמ 'וכו
 אוהו קתעוה לודגה שרדמבו ,רישהשב 'יגה םע רתוי תמכסמ יתנייצש י''כו ייסופדב 'יגהו ,ת"הע י"שרופב םג 'יעו
 יתבבו תויסנכ יתבב ןיבשוי ןהש ןמז לכש ךינבל ןמיס הזו בש הי'בקה ול 'מאו דומעל שקיבש 'מלמ 'תכ בשי בשי
 ןמוס היבקה ל"א הניבשה ינפמ דומעל שקיב בוט לכשבו , 'וכו בצנ םיהלא 'תכד ןהילע וע יתניבש תושרדמ

 108 רצ ירטיו רוזחמבו ,טי'קלב םג ייעו 'וכו בצנ םיהלא 'נש ןהילע בצינ ינאו 'וכו תויסנכ יתבב ןיבשוי
 רוצה לע תבצנו רמתאד המכ בצנ המ בצנ אלא 'תכ ןיא דמוע 'א קחצי 'ר םשב אנינ חה 'ר ןאכ ר"במ קתעוה
 ןתגיבש הרשמ םוקמה ינפל ןיהבשמ 'רשיש חבשו הבש לכ לע אנינה 'ר םשב איי ה ר"ב לאומש רָיא
 לכ לע רמא ןדוי ר"'ב אייח רב לאומש יר חייכ יוס טקלה ילבשבו ,'וכו תולהת בשוי שודק התאו םעט המ םהילע
 'ר םשב יגח 'ר רמאמו ;'וכו שודק התאו 'נש ןהילע ותניכש הרשמ ה'בקהל ןיחבשמ לארשיש סוליקו סוליק

1( 10066 



 ]8 א חי חמ השרפ אריו

 ₪ ,םירגל [התחתפ בוט חתפ] םיכשו םירבועל התחתפ בוט חתפ להאה חתפ : (ד בכ םילהת) לארשי
 אל תא ילוליאו ,(בכ מ היעשי) תבשל להאכ םחתמיו ינש ץראו םימש יתארב אל תא ילוליאש
 ןה 'נש חריה יתארב אל תא ילוליאו ,(ה טי םילהת) םהב להא םש שמשל ינש המח לגלג יתארב
 חינמ וניאו םניהיג חתפ לע בשוי םהרבא אובל דיתעל יול יר רמא :(ה הכ בויא) ליהאי אל חרי דע

 8 הלרעה תא ריכעמ ,םהל השוע והמ יידמ רתוי ואטחש םתואו ,הכותב רריל לארשימ לוהמ םרא
 וימולשב וידי חלש דיהה םניהיגל םרירומו םהילע הנתונו ולמ אלש רע ותמש תוקונית יבנ לעמ
 רעוב םויה הנה יכ וב בותכש םויה ותוא אובישכל םויה םוחכ ,(אכ הנ םילהת) ותירב ללח
 עבראב (אכ וט תומש) םמנו שמשה םחו לאעמשי יר ינת םויה םחכ : טי ג יכאלמ) 'וגו רונתכ

 ,ימא תועש שש ירה םויה םוחכ רמוא אוהשכ ,ששב אלא וניא וא עבראב רמוא התא ,תוע 5

 ךי ך5 לעוסנפ ,'5 ע'י ןינוכיע ,יכ ייכ סייכ סילספ יכיכע 'קלי ,גייעסס יכ סילסס 'קלי ,סט עוקלי 4 :סע טוקלי 1
 ססכיכמ בפ יכ יטוקלי 8 = : ייכ עים יכיכפ 'קלי 7 | :'5 'ס '\ סילסס שכדע ,יד "כ ע"יפ סנכ םועט ,'ס ייפ עיכזפ יכ ייפ
 :'5 ז"כ םוככנ ,'3 'ז ד"פ תוככ5 'טוכי ,ד"פ 'ד ספכק) סלענ ספניכמ ,ס"'כ ז"ע סועט י"בטכד

 | י"ל - להאה [ילוליאש 2 | ל יל .יתכאפְך תחתפ . . חתפ [גְ] התחתפ בוט חתפ* | "ל 'ל להאה 1
 :ינאחויד [אל 4 | ת'אופד חריה תא .כנ חרי ,י"א [חריה 8 | (ךומפב ןכו) תכא ילולאש ,ינופ ילוליאש
 י ?א [סניהיג | גפ ול - [נשוי | ץע וניבא פהרבא | א יל .מיעכפד אבל .תנ"או [אוגל | תכ'אפד אלו
 רחא ,?א] לוהמ םרא ,(םילהת) י לוהמ אוהש לארשימ םדא 5 | ך םנהג ,'אפ סניהג ,מיעְכנְוְ םנהיג
 [םתואו | ןך פנהגל /מכ סנהיגל ,) הב ,(סש) ינאפְד הכותל ,י] [הכותב | ע"א דרוי [דריל | ןך לארשימ

 | (םש) יפ תוקוניתה 6 | מא המ | מיעתכאפד יאדמ .גו [יידס | גד רתי .מיעתכאופ [רתיי | (םש) ?יג ןויכ
 י ג?אופ םנהיגל ;3א [םניהיגל | ן ןהל ,(םש) יא םהל [םהילע | י ןחונמו [הנתוגו | (םש) י אלו [אלש דע
 י?א אובישכ ,יכפ אנישכל | תג'אפ סחכ | ל יוגו [ותירב ללח** 7 | עת והי | ת םנהגל ,ָבְד םניהגל

 | יתכאד פוחכ .גופ [פחכ 5 | נפל ייי םוי ,(סש) יכ םוי [ית'אוד םויה* | מיפ םוי | מ (םש) יא אבישכ
 .יתכג!אופ [עבראב | תד ₪ םייקמ ינא המ אה תורומא תועש שש ירה סויה ([ך םחכ) םוחכ ,יעכנאופ [םחו

 ,ע 'וב | יתיא 'ל ,ך תועש יד יעכג'אופ תועש (ע*א 'דב) עבראב [עבראב | י יל רמוא התא 9 | ע"אד 'רדב

 ימא | י ששב ,עד יו .יתכגאופ [שש | י יל ירה | יתגפ סחכ | ך תועש יוב ,יתכנאופ תועש (כ שש) ששב

 | גיל תועש (" עבראב) ידב שמשהו םחו םייקמ ינא המ אה =  [(תגְופְד תורומא .יעכא רומא

 ייפבו ,י/לב ןכומ סומיטיא םש 'יפו (סומוטיא ר'פד ךורעבו) סומיטא בצנ םש 'יגהנ ,םומיטא 'ע ךורעב קתעוה קחצי
 שרוד .'וכו בוט חתפ 1  :ןמוזמ טוקליב שוריפה ןכו ,ןמוזמ ושוריפו אוה ינוי ןושל (סומיטא) סומימיא בתכ י"'כ ריב
 יתארב אל תא ילוליאו לה א ה 'וכו התחתפ בוט חתפ ה תפ) םהרבאל ה/בקה רמאש זמהל להאה ,חתפ תוביתה
 ,'וכו םהרבא תוכזב 'וכו םארבהב 107 רצ ליעל ןכו ,להא ןושל םהב בותכש 'וכו הריה 'וכו המח לגלג "וכו םימש
 חתפ בשוי אוהו א"ד אתיא לודגה 'דמבו ,'וכו ה"בקה ול רמא :וכו 'ותכ בשו לר םשב בי'ר רמאמל ךמסנ שרדהו
 וניבא םהרבא ינפל  ןיחרוא תסנכה הכיבח המכ ךעידוהל אלא להאה חתפ בשיל ונובא סהרבאלש וכרד יכו להאה
 סינכהל חתפה לע ול בשיו אצי דימ יתוא ןירעצמ ןהש ןירובס אמש 'מא ןיחרוא תסנכה אלב םימי ינש ההשש ןויכש

 .ליחאי אל 4 | :םש י"מבו 459 דצו 879 דצ ליעלו נ'חעו םירגל התחתפ בוט חתפ יתמלשהו ,םיבשהו ןירבועז
 םהרבאו שרדה סעט ילוא  .םניהיג ,חתפ לע | :םש בווא יש תחנמו גרובצניג 'צוה ךינתב ייעו א לו בותכ ארקמב
 חתפ לע בשוי ל"על ןכ וירחא וערזלו ול הלומ תוצמ לבקו ומצע למש ירחא להאה חתפ התע בשוש ומכ 'וכו בשוו
 וכו רעוב אב םויה הגה יכ וב בותכש םויה ותוא אובישכל .םויה םוחכ יוכו לארשימ לוהמ םדא חינמ ונואו םנהיג
 יוכו יידמ רתוי ואטחש םתואו שרודו ,950 דצו 46 דצ ליעל ייעו ל"על םניהיג שי ל"רל ליפו  ,ו"זרהמ !יפב "ועו
 וידי חלש 'יפ כ"מבו ,ותירב ללחל םהב וידי הלש ולומנש םימלש םהש יי'פעא רמולכ 'וכו וימולשב וידי חלש ד"הה
 המב םתלימ תירב ללחמו ודי םב חלש ןהיתוגווע בור ןהמ ערפהל םולשתל ןיוארה ןתוא וימלשב היב ירק וימולשב
 יתאו םנהיגב אתעש איהה יבייחמר 'וכו הכבה קמעב ירבוע םש ןיבוריעב הדגאה הז ןיעכו \ ,הלרע םהילע הסכמש
 ,סיידב ייעו היל רקשבמ אלו ותלרע הכשמד היוגה לע :אבש לארשומ רב והל לבקמו והל קיסמו  וניבא םהרבא
 ינש  םנהוגל דרוי וגיא לוהמ אוהש ימ לכש םהרבאל הי'בקה עבשנש הלימה הביבח אתיא םש ךל ךל אמוחנתבו
 המל 'וגו יזנקה תאו ינקה תא וירחא ביתכ המ האר םשל דרוי ימו 'ןכו תירב םהרבא תא 'ה תרכ אוהה םויב
 היפ הרעפו השפנ לואש הביחרה ןכל רמוא היעשי ןכו 'וכו הב ןידרוי םילרעה תא האר לאקזחי ןכו םילרע םלוכש
 ןהו םיוגה תוקחב וכלהו ה'בקהב ורפכש לארשי יעשופו םירפוכה לבא 'וכו הלימ תירב קח וב ןיאש ימל קח ילבל
 'א יוס 'ן בב םילהת :שרדמב 'יעו ותירב ללח וימולשב וידי חלש ינש םנהיגל ןילפונו הלרע ןהל ךשומ הייבקה ןילומ
 אמוחנתב 'יעו) םינורחאה םיסופדב עירזִת אמוחנתב םג ףסונ 'וכו הלימה הביבח הז רמאמו ,םש ביישר .תורעהבו
 ,יוכו וידי חלש ינש ותלרע ךשומו ךאלמל הוצמ ה"בקה םיעשופהו םירפוכהו םייפמ םשו (ד'ל הרעה עירזת בי'מ
 ימל קח ילבל 'וכו ןכל רמוא היעשי ןכו 'וכו םניהגל םדירומו םילרע תא לסופ הי'בקה ודו ריפדב םש ר"ומשבו
 היכרב ר"א 'וכו םנוהגל ןידרוי םילוהמה ןיאש םלוע תירב לארשיל קחל בקעיל הדימעיו ינש הלימ קח ול ןיאש
 השוע היבקה המ סניהגל םידרוי ונא ןיא ןילוהמ ונאו ליאוה 'ירמוא לארשי יעשרו ןידמושמהו םינימה והי אלש ידכ
 תחתופ םהב היולת הלרעל האור סניהגש ןויכו יוכו ג די חלש ינש םניהגל .םידרוי םהו ןתלרע ךשומו ךאלמ ,חלשמ
 ייעו ודי ביג ''גה 'א חלש 'ע ךורעב קתעוהש ונינפלש רמאמבו ,קח ילבל היפ הרעפו יוה התוא תכחולו היפ
 הנישש .'וכו רמוא אוהשכ 9 :  א"פ הלימ 'כלה תויינומימ תוהגהב םג אבוה רמאמה תצקמו ,גרובצניג 'צוה ךיגתב
 יוב שמשה םחכ 'ולכ ףוליח וא ךירפו ,'מא תועש שש ירה םויה םוחכ אלא שמשה םוחכ רמא אלו ונושלב בותכה
 בותכה רבדמ ןכלו םימח שמשהו לצה תועש 'וב םח שמשהו רק לצה תועש 'דב ינשמו תועש 'דב םויה םוחכו תועש
 'וגהו ,לצב ןיב שמשב ,ןיב תומוקמה לכב םח םויה זאש תועש 'וב םוי ה םו ח כ 'תכהו תועש 'דב שמשה םחו
 ךורעבו (רחא בתכב ןוילגב תצק הגוה ג'יכבו / רחואמה תיייכמ ץוח) י"כ ראשב םג אתוא לייכב ונינפלש הגוכנה
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 ימוחנח 'ר רמא ,ןיבירש השמשו הלוט חועש ששכ ,ביוש השמשו רייק הלוט תועש ירכ ,ףוליח וא
 ויבשוי לע םלועה לכ  חיתרהו םניהינמ | כקנ בקינ ייני יר רמא :ןיתחת לצ היריבל ןיאש העשב
 ,הכטל ןיפי םימחהש 'סא ארה ,םויה םחכ חוירב םלועהו רעצב יקידע היכקח רמא ,הלק העשל

 :עיכפ ס"כדפ ,'ג "ס כי עוסנפ ,'ר 'יפ סכיו כ"ט סעותנס ,'כ ר"פ לעינמ לכנ ,כ"פ 'כ סוקלי 2

 (9ן1דך 'רכ) עבואב סויה (ן"נ סחכ) סוחכ (ך"ג ףוליח) ףולח וא ,יכנ'א ףולח וא .ע'אופ [ףוליח וא 1
 :כנופ תועש עבואב .'א [תועש י'רב | ת"גד הועש (ת") ששב ,'ִך 'וב) הששב סמנו שמשה סחו תועש
 (ת םייקל) 'ייק לוכי התא ךאיה תרטא ,?א תועש 'רב תירטא ,") תועש עבראב 'מא ,ז) תועש 'רב אל ,ו עבראב
 עבואגש םש תתרוז הטחהש סוקמב אלא םוח ןוא (!ְך 'רב) עבראב אלתו תועש (ן'ְר 'רב) עבראב םויה סוחכ
 ייתכאופ [ששנ | יעתכנאפְד אשמשו ,ן [השמשו | יעתכאפד אלוט ,)] [חלוט | ךִך תועש ('ך ירבש
 אשמש ,יעכ?אפְד אשמשו אלוט ,1ָ אשמשו הלוט ,ן [השמשו הלוט | ] ששבו ,ך הששב ,ץ'ד הב
 ןושאר ןושלכ אלא ןווחא ןושלכ רמול ךילע ןיא אח אדחכ ."ןא ארחכ < .יעכנופ [ןיבירש | ת'א לוטו
 הטחהש םוקטבש תועש (?ְד 'רב) עבראב סמנו שמשה םחו תועש (ןך ששב ,'ך 'וב) הששב םויה (]ך םהכ) סוחכ
 | א יל לצ | 'א תוירגל .נפ איובל .ית'אְוְ הירבל ,ג [היריבל | א לצ ןיאש 2 | ְד סטנ םש רבלב תחרוז
 ,1 טניחגמ ,יכופד סנהיגמ | .כ'א גקינ בקנ ,תג'אחו גקנ בק: | תכאפד יאגי .ן ייני  ,ג [ייני
 | וו העשב ,שא הלק העשב 8 | ש תכנאוד ולוכ < .י'אפ [םלועה | ןך תא |לכ | ך םנהגב ,שא סנהיגב
 םחכ | א ולוכ -. [סלועהו | ?א םיקירצה ,[ןְד םיקידצ ,'א הזה קידצה ,יִר הז קידצ ,כזךפ קידצ ,ן [יקידצ
 \ גופ [םפימחהש | תכח תרמא .ינא]פ הרמא ,'ך 'רטא | ינו הדה | תד 'ל .כאחופ סויה םוחכ ,ינ [סויה
 | ל קיד .יתכאפד הזי [גחויל ןיפי* | תכד םומיחחש .יאח ןי-
 תועש עבראב 'מוא התא תועש עבראב שמשה םחו לאעמשי 'ר ינאת לודגה שרדמב קתעוה ןכו ,ג'חעו טוקליבו ברש 'ע
 רורק .אלוט תועש עבראב אל ףוליח אמלד וא תורומא תועש שש ירה םויה םחכ 'מוא אוהשכ תועש ששב אלא וניא וא
 ותועש ירב סמנו 'משה םחו םייקמ ינא חמ אח ףפונ ל"יכ ןוילגבו ,ןבירש אלוטו אשמש תועש ששב בירש אשמשו
 ןושל .ןכו ,ר"'ב 'י'פב אבוהש ומכו גיייכ ןוילגב הגוהש ומכ 'מא תועש שש ירה תוביתה ירחא וז ההגה םוקמש 'רנו
 וא תועש עבראב רמוא התא תועש עבראב שמש אייב ז"ט תומש י"בשרד אתלוכמב אתוירבה
 םחו םייקמ ינא המ אה רומא תועש שש ירה םויה םהכ רמוא אוהשכ תועש ששב אלא וניא
 וגיא וא תועש העבראב רמוא התא תועש העבראב סמגו שמשה םחו וגינפל 'יגה אתלוכמבו) כ'ע תועש עבראב שמשה
 תורעהב שייויעו םויב תיעיבר העש איה וז ןנוצ לצהו םח שמשהש העשב עמשמ שמשה םחו רמוא אוהשכ תועש ששב אלא
 דמ םש תוכרב שוריבו (שיאמר

, 
 'ר ינת ד (תועש 'ר דע רחשה תליפת הנשמב רמאד) הדוהי 'ר דמל הרות ירב

 תועש ששב אלא וניא וא תועש עבראב רמוא התא תועש עברא
 תועש 'דב סמנו שמשה םחו םייקמ ינא המ אה רומא שש י
 ןימח אשמש ןיעש תישב רירק אלוטו ןימח אשמש ןיעש ע

 ןמ םש הוכרב

 עבראב ומוא התא תועש עבראב סמנו שמשה םחו ןנתד אהל אנת
 ונא המ רומא תועש שש ירה םויה םוחהכ רמוא אוהשכ תועש ש
 תועש עבראב סמנו שמשה םהו אהימ אמלע אלוכד 'וכו ינמ תועש עבראב ס

 יוה ןנוצ לצהו םח שמשהש העש אוה וזיא סמנו שמשה םחו ארק רמא בקע 9/9

 ונתד אהל אנת ןאמ הרשיה ייגה םשו םיידב ע"יעו 'וכו רמוא אוהשכ הידב םש
 סמנו שמשה םחו 'ויקמ ינא אמ אה תורומא תועש שש ירה םויה םוחכ שרפמו

 םוחכ םייקל לוכי ךאיה .תרמא תועש 'וב סמנו שמשה םחו תועש 'דב סויה םוחכ םירבדה
 !וב .בירש אשמשו  רורק אלוט תועש 'דבש תחרוז המחהש םוקמב אלא םוח ןוא תועש 'דב אלחו תועש 'דב םווה
 ךילע ןיא אה םוקמ לכב םויה יצחב תחרוז המחש יפל סוקמ לכב סח םויה זא אדחכ ןיבירש אשמשו אלומ תועש
 - תחרוז המחש םוקמבש תועש 'רב סמנו שמשה סחו תועש 'וב ויה םוחכ ןושאר ןושלכ אלא ןורחא ןושלכ רמול
 אלהו םשו ,עטוקמ ייכ ריב 'יפבו ,שבתשג אנליוו יהבו ,ור"פדב ר"ב 'יפב ה"כ) תחרוז המח ןיאש םוקמב אלו סמנ
 אלוט תועש ששבו םחה שמשהו בירש אשמשו ןנוצ לצה רירק אלוט תועש עבראבש םש תחרוז הטחהש וכו
 אה םויה יצחב םוקמ לכב תדמוע המחהש יפל םוקמ לכב סח סויה זאש דחאכ םהינש ןימח אדחכ ןיבירש אשמשו
 (םווקל) 'ייק לוכי התא ךאיה תרמא 'וכו סויה םוחכ ףולח וא תיכו ,'יסופדב תופפוהה לכ תועבונ הז שורופמו ,('וכו
 שוהיפ 1 ורמאמבו 460 דצו 458 דצ ליעל י"מב 'יעו 'וכו רמול ךולע ןיא אה 'אדחכ ןיבירש | 'וכו םויה סוחכ
 םוחוכ 'פל .וכימסהל ידכ רמאמה תלחתב תייכו 'יסופדב ושבשו והיגה דועו , דצ לארשי תראפת רפסב ר"ב
 םורבדה ןה ףולוח וא םירבדה ףולוח וא ףוליח וא ןונגסה לעו ,'וכו תועש שש ירה םויה םוחכ לאעמשי 'ר ינת סויה
 א"ח 'וכו איגאלאנומרעט עשיטעגעסקע איד רעבאב ,יע  ימלשוריבו 'וכו ארפס אתליכמ םיאנתה ישרדמבו הנשמב

 זיפ ח''פ ג'יפ בפ אב אתליכמב 'יע 'וכו ןורחא ןושלכ רמול ךילע ןיא אה ר''ב 'יפב וב שבתשנש ן

, 
- 
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1 
 ותנווכ םנהיג ןוא 46 דצ ליעל י"ר רמאש המו  ,םניהיגה םוחב םויה םוחכ שרודו : יז ייפ אשג ירפסבו מ

 בטומ חוורב םלועהו ותלימ תכמ תמחמ .רעצב הז קי דצ שרפמו סרוג ט'יכ ריב
 :םיבשו םירבוע ואבי אלשו ול הפי םויה לש ותומימחש חוירב אוה אהיו םלועה תא
 תופיש דע א"ד םויה ותוא ה"בקה תיתרהש םויה םוחכ כו םהרבא הז "וכו םויה

 וסנו .(םוללצב םואבו םיכלוהש .םתוא לכלכמ סהרבא היהש .םש ימור י"כב) לכלכז ראה
 םויה םוחכ והמ סויה םוחכ 'וכו בשוי אוהו א"ד 'וכו ןתוא שמשמ היהש יפל ה

 םויה םהכ והמ 'וכו בשוי אוהו םש אמוחנתבו ,'וכז אב םויה הנה יכ רמאנש ןי
 חופוש דע א"ד םלכלכל םסינכהל רעטציו םהרבא ךליו םיאב םיבשו םירבוע ויהי א

 ושולש םוי םויה ותוא:אנונה .ירב אמָה ר"א םויה םוחכ יאמ םש מ''בבו ,'וכו
 קידצ ותוא חירטי אלש ידכ הקיתרנמ המח הייבקה איצוה םהרבאב לואשל הב

 היה באכ ישילשה םויב םהרבא לומנש םווב רמוא אישנה הדוהי 'ר לש ונב לאילמג ןבר םש א"רדפבו ,'וכו םיחרואב

 ותוא היבכה חותרה
 ֶפ ו|כקה תר
 רו. הודה הוו הז הווה
 נש ןידה םע הז םויה
 תר ההררא רח הרוה רא
 תהיה םהרבא לש הליש ₪
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 ט רע היכקה ול רמא ,ואובי אל יתלמש וישכע ילצא םיאב םיבשהו םירכועה ויה יתלמ אלש דע רמא
 ויניע אשיו דיה ךילע םילגנ ילש אילמפו ינא וישכע ,ךלצא םיאב םילרע םרא ינב ויה התע
 : םיכאלמב אריו הניכשב אריו אריו

 'ר ,לבבמ ןריב ולע םישרח תומש הנינח יר רמא [וילע םיבצנ םישנא השלש הנהו] (ב
 8 תומדב ול המדנ רחא יול 'ר רמא : לאפרו לאירבנו לאכימ םיכאלמ תומש ףא רמא שיקל ןב ןועמש

 : יל ריכ ספ .סייכ 'טוכי ,יב ויפ ע''כ , סט עוקלי 4 = :(גי" /6) לופס כולל 'פ סנכ סיליטס כיט 8 :478 דפ ליעל 1
 : '3 5"3 ןיטודיק 5

 וישנע | כ'א םינשו (5ִ ןירבועה) םירבועה :?אופ םיבשו (?א ןירבוע) םירבוע | [ך?אפ סהיבא =. [רמא 1

 0! םיאב) ןיאב (?א ןיא ,י!א ןיאש) ןהש יתלמשמ רמאת ,ן ילצא םיאב ןהש לוכי יתלמשמ [ואובי אל --
 םילרע םדא ינב* | יכפ תלמ אלש ,רָנְוְד התלמ אלש ,?א ושכע ,1א וישכע [התע 5 | ד 'ל .יכנפ ילצא
 םיגרופ . . ינב ,] ךילע .םיאב םיגרוב םדא ינב ,ך םיאב םולרע . .ינב [יתכנ?אפ ךלצא (כ ןיאב) םיאב (ן םילירע)

 | .ף אילמיפ . . ,ן אילימפ ינבו .כנָפְד אילמפ ינבו ,יא [אילספו | כאפ ושכע | ל םילרע ךל םיאב ,ץֶד ךלצא םיאב
 םיבצנ . . הנהו ,' אריו וילע םיבצנ . . הנהו ,תָנְד וילע םיבצנ םישנא . . הנהו ,ן םישנא השלש הנהו = ,?א [אריו 8
 ["רו ןריב* | י] הלע 4 | ן -, הלחת .[הנינשב | כפ םימעפ ינש אריו אריו והמ (כ וילע . . הנהו) ץריו אריו וילע
 לאירבג לאכימ ,ן 'אפרו 'אירבג 'אכימ ,?א [לאפרו -- לאכימ 5 | ת'אד ל :ר'א ונידיב ,י םדיב .פָל ודיב
 םישנא 'ג הנהו [רמא | כ לאירבגו לאכימ לאפר ,ןְ לאירבג . .לאכיט :1'אפ ך לאירבגו לאפר לאכימ ,י+ לאפר

 | 25 תומחכ | על ל-[ירעתכנאופד ולי* | א היה =. [דחא | א ₪
 תפב ול בשיו .אציו םיעשר לש ןמויכ םויה תא היתרהו םנהיגב דחא רוח בקנ - | רוצו 3 ויילר רק ויווו תוות הו ו תיחוי = , . ררו השע המ ותוסנל ידכ דאמ ול

 :א םיבשהו םירבועה ואב אלש ןויכ 'וכו דע רמא ןאכ רמאמה ב בשוי אוהו 'נש םויה חוהל להאה
 ךלצא םיאב םילרע סדא ינב ויה 'וכו ה'בקה ול רמא יתחגהו ,'וכו יתלמ אלש דע רמא ותומימח תהתמ
 רמא ולצא םיאב םיבשו םירבוע ויהש יפל להאה חתפ בשי המלו שרפמ ט"קלבו , םש י?מב 'יעו ז"מפ
 נפ ינבו ינא וישכע םדא ינב ךלצא ןיאב ויה וישכע דע היבקה רמא להאה התפ בשי ךכופל ילצא םיאב ויהי
 דצ ליעל םג 'יע אילמיפ אילימפ אילמפ הביתכה יפוליהו , םיבאלמה םה היבקה לש אולמפוו , ךולע

 הנה
 בשב

 וכו אריו וילע םיבצנ םישנא השלש הנהו הניכשב אריה ויניע אשיו שרוד .'וכו הניכשב ארויו 8

 :ךאלמב ץיריו הנוכשב אריו םתארקל ץריו אריו 'גש ךאלמל הניכש ן
 כימ שרדה יפל ויה םישנא ןאכ וארקנש ם

 יב םאתומ :אוהש ןילי ירש ןיב שרדה םש ש"השבו
 םישנא ןאכ וארקנש םיכאלמהו ,יתפסוה ןכ .'וכו םישנא השלש הנהו 4
 תתרימ לאירבג תתרומ לאכומ די *יסב הטמלו לאכימ הז רמא םהיגיבש לודגל ךומסב
 םש מ/'בבו ,.'וכו טול תא ליצהל לאפרנ םודפ תא ךופתל הלתשנ לאירבג .קלתסנו ותרושב
 כ .איבמו ,.אייח .'ר ינת הידב י"'מב הטמלו 'בו 'א י"רתב ע"ועו "וכו לאפרו לאירבגו

 אתיאדכ לאפרו לאירבג ל א
 מא לאכומ 'ב "יס נ"פ רטא לצרכומ 'ב 9ם ב

 ₪0 אכומ םישנא השלש ו הארומ הונא השר וה
 5/רזפרו ה"

 ארש ש ח"ר :רזפ שר ר ליבשרו

 ןינעה יפל ןאכ רוכזהו) לבבמ | ןדיב ולע םיכאלמ .תומשו 'וכו .ןפינ םישדח תומשש יפל םמשב םיכאלמה ןאכ וארקנ
 לבב תו ק ובתכגש שדקה .יבתכ ראשבו הרותב כאלז בש כנ אל ךכיפל לאירבגו ל , לבב תולג םדוק ובתכנש שדקה .יבתכ ראשבו הרותב | םיכאלמ תומש | ואצמנ אל ךכיפלו | (יוכו לאירבגו לאכימ
 וכו ןסינ .רמית ןיא וכו תבט רמות ןיא ירשת הז 'וכו ףיפאה גחו רמוא דחא בותכ ןיינמ 'ונש םש ימלשורובו

 ר"אד ילע םיבר םתא םישדח תומש לע ךליהו ןכימ ןול רמא 'וכו זומת אה יו הנוי 'ר ימוק הירבח ןירמא 'וכו זומת רמות ןיא

 ב 'וכו תובא ודלונ ובש ('ב 'ח א?מ) םינתיאה הרוב הגושארב לבבמ  םדיב ולע םישדח  תומש 'הנונח ח
 ,.('א םש םש) ויז חריב הנושארב 'וכו תולוב תולוב היושע 'ראהו . לבוג הלעה ובש (ח/ל 'נ םש) לוב
 םירשע תנש וילסכ שדחב יהיו = ('א 'ב הימחנ) םירשע תנש ןסינ שדחב יהיו ךליהו ןכימ "וכו ןירכינ ןיחמצה .םלוע
 לבבמ | ןדוב ולע םיכאלמה תומש ףא רמא ל"בשר (ט 'ב רתסא) תבט שדח אוה ירישעה  שדהב ('א 'א םש)
 : הו ךליהו ןכימ (יב ש) ול לעממ םודמוע םיפרש ('ו יג היעשי) םיפרשה ןמ דחא ילא ףעיו הנושארב
 ומאמל רז שוריפו / (א"כ 'י םש) םכרש לאכימ םא יכ (א'כ 'ט לאוגד)
 ותסא תליגמב וניצמש ומכ לבכמ ונידיב ולע םישדח תומש 'וכו רמא םישנא
 תומשה ולא ןישרופמ ויה .אל לבבב ויה אלש םדוקש רתש אנשרכ ןכוממ ךהה
 ושא לאירבג שואהו (םכרש לאכימ הנהו שבתשנ א'יכ ר''ב 'יפבו ,ג'י 'י לאינד)
 םפדנה רב 'יפבו , םתומש ושרפתנ אלו םישנא השלש הנהו ןאכ בותבש יפל
 'וכו םיכאלמ תומש ןכו ולגתג אל ןכל סדוקו םישדח ה ב ק ה תומש לש ןבור
 ,רדא תבט ןויפ ןסינ תומשה קר ואצמנ רתסא תלגמב ןכא ,םישדח ב "י ה תומש לש ןבור הגוה אנליוו 'ד שרדמבו
 בופ אתקיספה רמאמב שיקל שיר שרוד םיכאלמה תומש ןינעבו , עי'צו היבקה לש תומש ייפ ןמסנ ליוכ ןוולגב םגו
 ל ךאלמ לכ לש ובל לע ול שי אלבט (ח': חס םילהת) םב יה (יב חיק)
 שרדמו דיי "יס ורתי במ אמוחנתב !יעו לאפר ל"'אירבג ל"אבימ ךאלמ
 גו יב יוס טיכפ ר'ומשו (!א ד"ק) א'כפ ר"יספבו חיי ייפ םיטפשמ אמוחנתו (לאנע

 לאורוא ףיסומ

 ו המדנ דחא םישנאכ ול ומדנש יפל םישנא ןתוא ארוקש שרוד . יול יר
 "וגהש ומכ ול המדנ יתהגהו , 'וכו םישנא תומדכ ול ומדנ הפי וחוכ היהש םהרבא יול 'ר רמאמ
 : קרפ 'ע .ךורעבו ליייכבו = ,וכו יטוונ תומדב. דחאו יקרפ תומדב ול המדנ דחא טווג 'ע ךורעב
 טל תישארב) םילאעמשיה דימ אבוה םש ךורעבו ,(446 רצ ליעל י"'מב 'יעו) יברעו (? יטוונ ומכ ימואל םש (1יקרסו
 ! תריש = א'תבו) ןיאקרסה ןעיס י'רת (ה'כ זיל םש) םילאמשי .תחרא (יאברעד  א"תבו) יאקרסד י"רת ('א
 עה ןמ ןיאו , םייברעל אלא ול ומדנ אל םש ןישודיקבו , 598 דצ ג'ה ל"תמעו 199דצ בייח ר"תמעב "ועו
 יטוג לבוחה ברל ינוי ןושלב ןירוק ןכש ןפס יטונ תומדב ול המדנ םוכאלמה ןמ דחא אייכו .ט"וכ רב 'ופב
 , םיטסיל אנירחא אנשיל תפ רכומ (יקריס) יקדס סגיהנמ םהיטונו םימש ארוב וניצמ ןכו (יטונ ינוי ןושלב ןפמל ןורוק
 ליעל ייע ןפסל ןירוק .ןכש ן פס יטוונ תומדב 'וכו דחא ר"פדב ספדנה 'יפבו

 ִר : ג
 ע ס

 דחאו םהיגיהנמ םהיטונו םימש ארוב (111 דצ

 תושרדה 'יעו ו
 תושרדה 'יע 1

 ְז
 ז רפסב וניצמ ןכו יטוונ ינוי ןושלב

 בתכ כ''מבו , ת

 1) 881820ם0. ?) אה0(א6ת.
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 םהש ערוי ינא סהילע תנתממ הניכש הארא םא רמא ,יברע תומרב רחאו יטוונ תומרב רחתאו יקרס
 הול הז רובכ ןיקלוחש סארש ןויכ ,ןיסוננוה ןהש ערוי ינא הול חז רוככ ןיקלוח םארא םאו םינוגה
 ,סילמורד ןירחכ רמא ןרוי יר ,היה שלופמ סהרבא וניכאלש ונולפ והבא יר רמא : ןיסוננוה ןהש ערי
 :םחארקל ץריו דימ ונילפחש םארש ןויכ ,ילצא ןיאבש ערוי ינא ונילפהש םארא םא רמא

 ;לאכימ הז רמא םהיניבש לודגל אייח יר ינח ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא ינדא רמאיו ינ ,

 : ד'פ כמ ךכד םכסמ ,'5 15 סעוי ₪

 ייעתחו [יטוונ | 'ו תומדכ | י"'רתכ"אחופד ול המדנ -. :ע'א [דחאו | ך יטוג ,*ך יטוונ ,י יקריס ,ן יקירס 1
 | יתכניאח|פ ול חטדנ -, [דחאו | א יברע ,'ך יקדס ,?ךייקריס ,ך יקוס ,ך יטוט ,כ ישוכ ,ם וכוינ ,1 ישווינ

 | ע חניכש ינפ .תףִד החניכשש ,יכא|פ [הנינש | ו האור ינא .תכגאופד ינא חאוי 'ע [הארא | א יטסנ [יברע

 . . ינב ,! םיסינגבא . . ינב ,ןך ןיסינגוה . . ינב ,'+ םיסינגוה םדא ינב ,ז) ןינוגה 2 | ן ינא עדו" | יז סהל

 סדא ינב סהש . . ואל םאו םילודג . . ינב ,'א ןיטוידה םדא ינב ןחש עדוי ינא ואל סאו םילודג . . ינב ,[ףכ גְד םילודג
 ,'כנפדך ןחוא האור ינא ,] האור ינא , םתוא ינא חאור ,א ינא האור , ןע הארא | "א סא רמא [סאו | *א תוטוירח

 עדוי | תכד ולאל ולא ,גופ וליאל וליא ,יעא [תול הז | יכג'או ןיקלוח ןחש ?א ןיקלוחש | [ך םתוא . . ינא
 . .ינב א םינוגה . . ינב ,'א ןינוגה . .ינב ,ן םיסינגווא . . ינב ,כנזךפ ןיסינגוח םרא ינב ,ע ןיסנגוה | 'א ינא
 | יא האוש ,כנ1ְך ןחוא האוש | (תחפ יל ןיפונגוה -- ןויכ) כנוד ןויכו .יא [ןויכ | ך םינגוהמ . . ינב ,ָך ןינגוחמ

 וליא [יא תזל הו* | ' ןיקלוחו םהל תנתממ הניכשתש ,ד 'יק- ,2ג] ןיקלוח .'א םיקלוה םהש ,'א [ןיקלותש
 , | םיפינגווא . . ינב ,1' םיפינגוה . . ינב ,] ןיסינגוה םדא ינב [ןיסונגוה 8 | ל סמצעל :כְד ולאל ולא + גן וליאל
 /3) םוקמ .ן ינויליפ .?ךא ןוולפ ,' ונולוופ יע ןונולפ | ך ןינגוהמ . .ינב ,?א םינוגה . .ינב ,'א ןינוגה . . ינב

 , ן) [פילמורד | ו הדחכ | אפ סהרכא ,עכנ'א וניכנא פתרכא | ד ןלפ להא .כפ סוקמ יטלפ 2 סוקמ ינולפ
 האור) חאור ינא 4 | 'ך סוליטסורר , סולימרורד ,ן סולומרוד ,1ךָ סולימרוד .'א סילומורד ,יכ )פ סולטורד
 תא ₪ :יכנאופ [וגילפתש | א ינא האור ,ם םדא ינב ןתוא ינא האור ,י םתוא . . ינא ,תןכנְד ןהוא (ג ינא

 | ן םיאנש ןחב ,?אד םיאב ('ך ייאב) ןהש ,יכנ!אפ ןיאב ןהש | ?א עודיב | ד ןאכ ךוד ברקתהל טכרד
 להאה חתפט ₪ ,יכנאפ [םתאוקל | כנו אויו ₪ [דימ | יתכ?א םתוא . . / גופִד ןתוא תארש | פ ןויכו
 | כ לודג < - "נאום לודגה ךאלמל [לודגל | ל ימא [ינת** | ג יי [ינדא 8 | ד הצרא וחתשיו
 .| ך ןהגנש ,ךֶ פהנש ."ך*אפ ןהינינש ,כג'אזחו [סחיניבש

 ןושלב ןכש םייסמו ןשונ ןשי ףלק רפסב יתאצמ ןושארה שוריפכו 'וכו שריפ ךורעהו 'וכו הגופסה ,גיהנמ יטוונ 'וכו תפ
 זז דצ ריב 'יפ לע ירמאמב 'יעו ט"יכ ר'ב 'פ םע םיכסמ הז שוריפב ןושלה ןונגסו , ןטווינ לבוחה ברל ןירוק ןוי
 סוורק לצא ףעל ע"יעו יקדיס 'ע ל"תמעב  ונמסנש תומוקמה 'יע תפ רכומ (יקריס יקרס) יקדס ש"מו| , 3111 רצו
 /446 רצ לועל י"מבו ג''חעו) יטוונ ןמ יטוט שבתשנ ו'ד טוקליבו םשו ,יקרס כ"ג יייה ו"דו ר"פד שרדמבו , 881 דצ

 יטמג שובישה הזו , יטוונ ןמ יטמנ שבתשנ 'וכו יטמנ תומדב 'וכו יברע תומרדב 'וכו יקרס תומדב 'בו 'א א"יכ 'יגבו
 רכומו ןפס םישוריפה ונמסנ ןכו א'פ 'ב ןויע ב"ח וחישמ תועושיב םג אצמג תפ רכומ שוריפ יקרסו ןפס שוריפ סע
 ןיתמיש 'וכו רבעת אנ לא 'וכו אנ םא ינדא ה"בקה יפלכ רמוא היחש .'וכו הניכש הארא םא 1 : ג"וכ ןוילגב תפ
 י"פעאו דוע ריעה םשו ת"הע י"שריפב 'ועו אוה שדוק ינדא םשה הז שרד יפלו , םיחרואה תא סינכיו ץורוש דע ול
 : שדק הז ףא ה"'דב 'ב היל תועובש י''שריפב םג 'יעו 'וכו התיה ןכל םדוק הרימאה םתארקל ץריו רחא בותכש

 ןויכ רמאמה ףוסב 'ג טוקלובו , םדא ינב גיל םש םגו ןיסנגוה 'יגה 'ג ןגה 'ע ךורעבו ,(' ןידבכנו ןיסחוימ . ןיפונגוה
 פ"יכבו ,וגיתואחסונב רפס גולוד שיש בתכ ת"פיבו ,'וכו הזל הז דובכ ןיקלוחו םהל תנתמ מ הג ו כ ש ה ש הארש
 םהש ינא עדוי םהילע תנתממ הניכשש ינא האור םא רמא קתעוה ט קלבו , 'וכו םארש ןויכ ללכ ג"ל תי"יכו ח"יכו
 + ג"יר ריעה יקינולאש 'ד שרדמבו ,םיסונגוה םדא ונב םהש עדי םהילע תנתממ הנוכשש הארש ןויכו םיסונגוה םדא ינב
 סהל תנתממ הניכש ןיא םאו םיגוגה םדא ינב םהש ינא עדוי םהל תגתממ הניכשש ינא האור םא יתבר הבר ןושלו
 א"ר רמאמב 'יעו םינוגה םדא ינב םהש ערי סהל תנתממ הניבשש הארש ןויכ םינוגה םדא ינב ןניאש עדוי ינא
 בותכ יטיש יניבו ,רפסה ףוגב ל"יכב ה"כ .ונולפ 9 : :72 דצ ויט קלח ןיצאגאמב י"כ יתבר תישארב לע ןיוטשפע

 'יפו היה שלופמ וניבא םהרבא לש ונולפ קתעוה 'ג ןלפ 'ע ךורעבו ,תרחא ייג וא שוריפ אוה םא חכומ וגניאו
 יגעידות ('ב ט"עק) סכל םתחקלו אתקיספמו היה שלופמ וניבא קחצי לש ונולפ ו ספ ר במ םש קתעוה דועו

 שלופמ ןוליפ הזיא

 ג"יכו פ"יכ 'וגב םג אתיא םוקמ תלמו ;היה שלופמ וגיבא .םהרבא לש םוקמ ןכ סרוג םילמרד 'ע ךורעבו ,רשי
 ךורעב .'יעו ינויה םוגרתב רעשו חתפ קתעוה ןכו , , רעשו רצח םלוא (?יילב ןלפ 'ע ע'ומב 'יפה ןוכנו ,נ"חעו כ"יכו
 שוריפו ,(197 דצ ליעל י"מב םג ייע ק"הלב םורבדב םג תורז תולמב שמתשהל םכרד לעו) םש ישה

 ןלמפ שרפמו סרוג איייכו ט"יכ ר''ב 'יפבו ,ונ / ,להא : :
 ולהא סתארקל ץריו אריו רמאנש יפל היה שלופמ (ןוולפ) ןוילוופ זעל , ןושל הזו להא (ןוולפ א"יכבו ,ןלוופ ל"צו)
 ונויהו (םיבשהו) םיבשו םירבועה ןאכמו ןאכמ הארוש ידכ (ידכ היה שלופמ) ידכ חותפ היה שוריפ היה שלופמ
 יר רמא שרפמ טייקלבו | ,(דיייפ ב"ונו זיפ איונ גיירדאו ז'ט 'יס םיפ ןמקל 'י החורל חותפ ותיב ןניסרגד
 ותיב היהש בוט לכשבו ,ותיבב םשו רבוע לכ איבהל םלועה תוחור 'דל : םהרבא לש רעש והבא

 ,טוכלליב להא שוריפה ןכו ,ת"יכו 'יסופדב להא ףסונ הורר 5 ורותה ורו תורו טתופדר רהא כבונ

 ףוסב םשו וסילמרד 'ע ךורעב ה'כו  .סילמורד : בשו רבוע לכ וב סונכל סלועה תוחור 'דל שלופמ םהרבא לש
 סולימרוד שרפמו םרוג ט'יכ ר"ב 'יפבו ,ג'עצו שרפתנ אל סילמורדו ,(*סומורד י"לב הלודג .הבחר 'יפ . ךרעה
 ךרד .ברקתהל םכרד תא וגילפהש 'ולכ .וגילפהש 4  :ז'עלב האירלטשוא פ"יכב ןוילג 'יפ ןכו (* זעלב האירלטשוא
 יר ינח טייקלב ןכו םירפסה ראש 'יגכ ינת יתהגה .אייח 'ר ינת 5  :נ"חַעו תייכו 'יסופדב שוריפה ףסונש ומכ ןאכ
 ינדא ןאכ ונינפל בותכ ןכלו) לוח אוה קוספה הזב ינדא םשה שרדה ה לודגה ז יפלו ,נ"חעו 'וכו םהבש לודגה ךאלמל אייח

 3) 50/6ע% ?) חשגשע. *) 000006. ') 0פ(ה|גתהה, 16.
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 הערופ יגאש ךייח םימ ט עמ אנ חקוי תרמא התא היבקה ול רמא םימ טעמ אנ חקוי (ד
 ,רברמב ירה . זי אכ רבדמכ) 'וג ראב ילע תאוה הרישה תא לארשי רישי וא ריהה ךינבל
 ,(ח רי הירכז) םייח םימ ואצי אוהה םויב היהו ןינמ ריתעל ,(ז ח םירגד) םימ ילחנ ץרא ןינמ ץראב
 ץראב = ,[רבדמב ירה] ,(ט וט לאקזחי) םימב ךצחראו ךינבל הערופ ינאש ךייח וצחרו תרמא התא
 תרמא התא .(ד ר פש) 'וגו תאצ תא י*י ץחר םא ןינמ ריתעל , (וט א חיעשי) וכוה וצחר ןינמ
 ץראב ,רבדמב ירה ,(טל הק םילחת) ךפמל ןנע שרפ ךינבל הערופ*ינאש ךייח ץעה תחת ונעשהו
 תרמא התא ,(ו ד היעשי) 'וגו לצל היהת הכוסו ןינמ ריתעל ,(במ גכ ארקיו) ובשת תו כוסב ןינמ

 ,סט ע"כ ,ד'פ סעוס 5תפסוס , (ךלוס ייייו 'פ) ': 6פכסע סלעב לפליכע ,5//6 ייפ ב"'ע סילסס יכיכמ 'קלי ,סש עוקלי 1
 ס"כפ סנכ פועט ,('5 זי'כ) דיפ יסככ 6סקיקפ ,'ד 'יפ סט 6עומנס ,יה יי סכיו ב/מ םעוסנס | ,'ם 'יכ ד"לפ סנכ סלקיו
 :נ'יפ סכל וסיפפ כדפ ,('5 שי") ךמסל סלט 'פ םלקק שכדע , '3 'יכ ד"יפ סבכ לנדעב ,'ס ייפ

 יאמיס 'ר םשב רזעלא 'ר ,ְו ₪ יימיס 'ר (1 םשב) םשמ ( רזעלא) רזעל יר [רמא | (ךוטסב ןכו) ל יל [טעמ** 1
 יר םושמ .. 'ר ;מיא רמא ןוטיס 'ר םשב . . 'ר 8 ₪ ןוטיס 'ר םשב רזעלא רי'א ,[ןְד = ('מוא) רמא

 [ךינבל 2 | יתכ!א ערופ | ן פהרבא הייבקה ,י םהרבא וניבאל .מ1ףיכ נא פד םהרבאל הי'בקה [הייבקה ול | כ =, ןומיס
 :כגחופ [ץראב 8 | מ רמאנש ןינמ רבדמב |דיהה | מ ליעלו ץראבו רבדמב ,?א אובל דיתעלו בושייבו רבדמב ₪

 | תד רהבו העקבב םיאצוי תומוהתו תוניע ,יפ וגו = ,מכנאחו [םימ | א - ל"ת [ילחנ | מיתאד ןענכ ₪
 :מכאְד םלשורימ ₪. [םייח | ת'א ל"ת [היהו | (רמאמה לכב) מ ל"על . תא אובל דיתעל : כא פד אבל דיתעל
 [מיתכאד ינאש ךייח* | םכילגר -, [וצחרו | (רמאמה לכב) 5 'ל תרמא התא 4 | ן 'וגו םלשורימ ,[ךפ םילשורימ
 (מ בושיבו) בושייבו רבדמב :יופ [ךינבל | תכ ערופ | 5 ינאש ךייח . . ול יא יל ינא ךייח ה''בקה ול ימא ,ן ינירה

 [יופ רבדמב ירה* | םתכאד ןינמ רבדמב (מ ליעלו .תן*א אובל דיתעלו ,1א אבל דיתעלו) אבל דיתעל

 [וגו | םיכאופד תאצ | ופל 'ל [מיתכגאד תא* 5 | מתד כושיב .כא בושייב ,יופ [ץיאנ | מתכאדל יל
 | *א ןיגמ רבדמב אובל ריתעלו בושויבו רבדמב = [ךינבל | וכ ערופ | 5 = ה"בקה ול 'א [ךויח 6 | ןויצ תונב
 | יתכנאפְ םימי תעבש ₪ !ן [ובשת | י תכסב 7 | (רמאמה לכב) "א 'ל רבדמב ירה | יופ סרפ

 םתרבא רמאיו 'פב 481 רצ 'וכו םיהלא י"י החמו 'פב 945 דצ ליעל י"י בותכ שדוק אוהש ינדא םשהו ,ותביתככ
 אל יכ 'ב 'יס ט"מפ ןמקלו 'וכו יי ץחר םא ךומסב ןכו 'וכו המב :םיהלא י"י רמאיו 'פב 486 דצו 'וכו םיהלא יי
 ל"ס 'וכו הניכש הארא םא רמא שרודש לירו ,'וכו ייל רחי אנ לא רמאיו ג'י 'יס םשו 'וכו רבד םיהלא י'י השעי
 םג 'ועו ם'ארב שרופמש ומכ רבב תונושלה יתשו תהע י'שריפה שמ םעט הוו ,יתוריעה רשאכ שדוק אוה םשהש
 רמאנש לוח אוהש הזמ ץוח שדק םהרבאב הרותב םירומאה תומש לכ יוכו ר'ת 'ב הל תועובשב איה אתגולפו ,ת/'פוב
 רמוא יעדומה ןב רזעלא 'ר םושמ הירזע ןב רזעלא 'רו עושוהי 'ר יתא ןב אנינח 'וכו יתאצמ אנ םא ינדא רמאיו
 תלבקהמ רתוי ןיחרוא תסנכה הלודג בר רמא הדוהי בר רמאד אה אלזא ןאמכ םש דועו ,(ס"ד 'יעו) שדק הז ףא
 ןכו  ,יב ו"פ ממב עייעו וכו רמאיו ביתכד ה"דב םש תופסותבו 'א זיכק תבש ייעו גוזה ותואכ ןאמכ הגיכש ינפ
 לכ אתיא 'ד א"ע א'פ הליגמ 'שוריב ןכא ,שייייעו 'וכו םהרבאב הרותב םירומאה .תומש לכ דפ הרות רפס תכסמב
 שיו יבא תיבמ םיהלא יתוא ןעתה רשאכ יהיו לוח אוהש דחאמ ץוח שדוק סםהרבאב וניבאב םיבותכה תומשה
 םוגרתבו א"י ייפ בייגפ ןמקלו דפ םירפוס תכסמב ייעו יתוא ועתה רבכ םיהלא ילוליאש שדוק אוה ףא םירמוא
 לאכימש ונינפלש שרדהכו ,6 דצ בח רענילרב א'ר 'צוה א'תב 'יעו 'וכו ןעכ םא יי רמאו םגרותמ סולקנוא
 ןטקו ונימיב לודג עצמאב ברה ךררב ןיכלהמ ויהש השלש םש אמויב אתיירבב הדגאה םהיניבש לודגה ךאלמה היה
 יבסמבו ,ולאמשב לאפרו ונימיב לאירכג עצמאב לאכימ םהרבא לצא ואבש תרשה יכאלמ השלשב וניצמ ןכו ולאמשמ
 לאכימ היהו 'וכו לאפרו לאכימו לאירבג  ןה ולאו וניבא םהרבא לצא ואבש םיכאלמ 'גב וגיצמ ןכו םש ץרא ךרד
 לאכימ דומעי אוהה םויב 'יתכד לודג ארקנ לאכימו שרפמ י"'כ ר''ב 'ופבו ,'וכו ולאמשב לאפרו ונומיב לאירבגו עצמאב
 ילואו ,ימתס רמאמה לכ ליייכב .'וכו ול רמא 1  :'א ב"י לאינדב אוהו 'וכו דומעי איהה תעבו ל"'צו ,לודגה רשה
 ב'ח תייהגאבו 'ב זיק י"הבמב 'יע (יאמיס) יימיפ 'ר לעג ,נ"חעו ומשב רמואהו רמאמה לעב םש  ונינפל טמשנ
 היבקח רמא יאמיס 'ר םשב רזעלא 'ר קתעוה טייקלבו ,ןומיפ שבתשנ יריכמ יקליו טוקליבו י"'כ הזיאבו ,פ48 דצ
 התא יוכו ןינמ די תעע ל 'וכו ןינמ ץראב יוכו זא ד"הה ךונבל ע רו פ ינאש ךייח 'וכו חקי תרמא התא םהרבא ל
 ץרא ב םימב ךצחרא רבד מב אב ל דיתעלו ץראב רבדמב ךינבל ע רו פ ינאש ךויח םכילגר ןצחרו תרמא
 דיתעלו ץראב רבדמב ךינבל ערופ ינאש ךייח 'וכו ונעשהו תרמא התא 'ה ץחר םא די תע ל "וכו וצחה
 ךינבל ע רו 5 ינאש .ךיית 'וכו החקאו תרמא התא 'וכו הכוסו די ת ע ל .'וכו תוכוסב ץראב ךסמל ןנע שרפ רב ד מ ב
 ,רב תסיפ יהי ד י ת ע ל הרועשו הטח ץרא ץראב םחל םכל ריטממ יננה רבדמב די תעלו ץראב רבדמב
 ול רמא םהרבא וניבאב ארק רתפ יאמיפ 'רב רזע לא 'ר םש תלהק שרדמב ר'במ עבונה סרוסמה רמאמבו
 בושיב 'וכו רבדמב אבל די תעלו בושייבו רבדמבב ךינבל ערו פ ינאש ךייח 'וכו החקאו תרמא התא ה"בקה
 רבדמב אבל דיתעלו בושיבו רבדמב ךינבל ערופ ינא ךייח םכילגר וצחרו תרמא םש הז ןונגסב ןכו וכו אבל דיתעל יוכו
 ינש אבל דיתעל םשו) 'וכו רבדמב אבל דיתעלו בושיבו רבדמב ךינבל ערופ ינא ךייח םימ טעמ אנ חקי תרמא יוכו
 ערפא ינא ךויח ץעה תחת ונעשהו תרמא ('וגו םימ וכלי הדוהי יקיפא לכו 'וכו סיפע םירהה ופטי אוהה 'םויב היהו
 רמואה םש ילב ונינפלש רמאמה קתעוה 272 דומע לודגה שרדמבו , וכו רבדמב אבל דיתעלו בושיבו רבדמב ךינבל
 ךדמלל .םמוי םהינפל ךלוה י"יו םש רמאמה ןונגסו ,חלשב אתליכמב םג תימתס הדגאהו , שייייעו םינוש םייונושב
 תא הוול סוקמהו םחלשל םמע ךלוה םהֶרבאו 'נש תרשה יכאלמ הוול םהרבא ול ןידדומ הב רדומ םדאש הדמבש
 יננה ינש יוכו ןמה תא דירוה היבקהו םחל תפ החקאו רמוא .וניבא םהרבאב 'וכו ךלוה י"ג ינש 'וכו .רבדמב וונב
 לאו רמוא אוה םהרבאב 'וכו רישי זא ינש רבדמב ראב וינבל הלעה ה"'בקהו 'וכו אנ חקוי רמוא םהרבאב ריטממ
 הייבקהו 'ןכו ונעשהו רמוא אוה םהרבאב יוכו זגיו יי תאמ עסנ חורו 'גש וינבל ולש זיגה הי'בקהו םהרבא ץר רקבה
 וינב ינב לע ןיגה .היבקהו םהילע דמוע אוהו ביתכ אוה םהרבאב 'וכו ןנע שרפ 'גש דובכ יננע העבש וונבל שרפ
 תוציר שלש םיכאלמה ינפל ץר ול ודדמ הב דדמש הדימבש םהרבאב וניצמ ןכו אתפסותב תימתס הדגא היכו ,'וכו
 סהרבאב 'וכו תוציר שלש וונב ינבל ץר םוקמה ףא 'וכו ץר רקבה לאו 'וכו הלהאה סהרבא רהמוו 'וכו ץריו ארוו ינש
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 רגרטב ירה , (ד וט תוסש) םחל םכל ריטממ ינגה ךינכל הערופ ינאש ךייח סהל הפ החקאו
 ,(וש כע םילחח) ץראב רב תסיפ יהי ןינט ריתעל ,(ח ח סירבר) 'וגו הרעשו השטח ץרא ןינמ ץראב
 ןינמ ץראב ,רברמב ירה ,(אל אי רבדמב) םיולש זניו ךינכל הערופ ינאש ךייח רקבה רחא התצר התא
 ,(אכ 1 חיעשי) יונ רקכ תלגע שיא היחי אוהה םויב היהו ןינמ ריחעל .(א בל סש) בר הנקמו

 םיה לא ןינמ ץראב ,רכרמב ירה ,(אכ גי תומש) םהינפל ךלוה י"יו ,םהילע רמוע אוהו תחת %
 : (גי ב הכימ) 'וג) םהיגפל ץרופה ה לע ןינמ ריחעל ,(אל :8 םילהת) לא תרעב בצינ

 ,אבילר 'תיזוזמ אתיפ ארהר וניצמ םיבותכבו סיאיכנכו הרוחב קחצי יר רמא םחל תפ החקאו (ה אי
 ןינמ םיבוחכב , (ה טי םיטפוש) םחל תפ ךב ל דעס םיאיכנב ,םכבל ודעסו םחל תפ החקאו הרותב

 : ניי ייפ ד"ק סילסמ טכדע ,ד"פ :יכ ד"ק סילקס יכיכמ 'קלי ,ב''קפס 'כ סיפסס 'קני ,ס"'ע יכ סיעפוט 'קל , סט טוקני 7

 | כג'אופד -. השמ לא 'ה רטאיו .ית' א [ינגה | %א ןינמ רברמב אובל ריתעלו בושייבו רבדטב = [ךינבל | יִכ ערופ 1

 רקבה לאו [יקנה -- החא 8 | 'א ₪ לית [יהי | 'א לית -, [ץוא 2 | תכנ'אפְ םיטשח ןמ = ,ו*או [םחל
 | מ'רתואד םהרבא .. לאו ייתכ (מ*ך'א ךכ) ךב , כזר] םהרכא . . לאו תרמא (כ תא) התא , י םהרבא ץר . . לאו .ם ץר

 ןמ םיולש . . חורו .יגלאפ םיולש זגיו יי תאמ עסנ חורו [םיולש זגו | כד ערופ ,ימזונאום [הערופ
 ," סהילע רטוע אוהו [םהילע -- תחת 5 | יתכג'אופד ןבואר ינבל היה -. ,?א [בר הנקמו 4 | םתכ'אוד םיה

 ('א ךכ) ךב ,כ ולכאיו ץעה . . אוהו תרמא תא ,כו ץעה תחת . . אוהו תרמא התא ,₪ ץעה תחת םהילע . . אותו

 הערופ ינאש ךייח [יייו | 31 ולכאיו ץעה תחח םהילע . . אוהו 'תכ (מ ךכ) ךב .תאָד סחילע רטוע אוהו 'תכ
 רוטעב םטוי ,מיכ אופ סמוי < [םהינפל | א רבדטב ךינבל . . ךייח ,םיתכנ'אופד ךינבל (כ ערופ)

 | תד והובעת רחא . . ודעסו .כ'אוש םכבל ודעסו - ,1 [םחל 7 | כצנ 6 | ך ךודה םתוחגל ןנע
 /ן התתפ הרהד ,'ו אתתפ אדהד ,שי אהיפ יאהד / זן אתיפ הדהד | (םילתת) י'א םיכותכב | םיז א] םיאיכנב

 | ן התרועס , ] התינוזמ .מיש תכחאד אחיגוזמ :פ אתיזוזט | ] אוהד ,(םש) י אמחלד ,מ אתפיר ,כ'א אתיפד

 ,ת ינש ןוינמ ,ך ןינמ ₪ .מינופ |הרותב 8 | מא איה (מ אבילד .?א הבלד) אבלד ,ישככ אבלד ,ן הבילד
 | ם רמאנש  [םיאיננב | ל 'ל מא סנבל ויעפו [יתכגופְך םכבל -- החקאו* | כ 'תכד ,(סש) + רמאנש

 | יתגאופד 'ל ,מ  רמאנש [ןינפ
 רבדמב ןינבל ןהנ 'וכו חקי רמוא אוה םהרבאב 'וכו ב תועל וינב תא רשיב ןושלב וב הצרא םיפא וחתשיו רמוא אוה

 עברא לע העברא םיננע תעבש םהל ןתנ םוקמה ףא 'וכו ונעשהו רמוא אוה םהרבאב 'וכו תעפוש התיהש ראב

 םוקמה ףא 'וכו רקבה לאו רמוא אוה םהרבאב 'וכו ןמ םהל ןתנ םחל תפ החקאו רמוא אוה

 םהרבא 'וכו םירצמב וינב לע ןיגה םוקמה ףא םהילע דמע אוהו רמוא אוה םהרבאב 'וכו םיה

 ,םינינעה תבחרהבו תוכיראב םש הדגאה לכו 'וכו ךלוה י'יו 'נש וינב לע הוליה םוקמהו
 ו ו

 התא ךייח ה"בקה ל"א 'וכו התצרש תוציר שלש תוכזב םהרבאל ה'בקה רמא יאמיס 'ר רמא

 התא 'וכו ןינמ ב"הועב זיתועב ירה יל םכתא ותחקלו 'נש םירצממ םכתא לאוג ינא ןושרב וב "וכו אג חקוי תרמא

 "כו טעמ םהל תרמא התא 'וכו החהכונו אג וכל 'נש ךינב תא חיכומ ינא ןושלב וב ךייח אנ םהל תרמא

 לכןומיס 'ר םשב רזעלא ר"א םש ר"ספבו ,םש אמוהנתבו שיייעו וכו םימ םהל תרמא התא

 רמא אוה 'וכו ריטממ יננה וינבל ה"בקה ערפו 'וכו החקאו רמא אוה וינבל ה' בקה .ערפ םוכאלמל םהרבא השעש המ

 הוול ה"בקהו םחלשל םמע ךלוה םהרבאו םיכאלמל הויל אוה 'וכו יתבשוה תוכוסב יכ ויגבל ה בקה ערפ 'וכו ונעשה

 "כו טעמ אג חקוי 'גש םימ םיכאלמה יגפל איבה אוה הימחנ 'ר יב ןהכה עשוהי ר"א םמוי םהינפל ךלוה 'הו ויגבל

 ;םירהטמו םי:מו םימה ךותל הרפ רפא ןמ  םונתונ ויהי ךינב לש םתרהט איה ה'בקה רמא 'וכו ץר רקבה לא ןכו

 השעש המ לכ (םיוח רב ו"דבו ,ר"פדב ה"כ) םייח רב רזעלא ר"א םלשאו ינמדקה ימ א'ד ,'םש ר מבבו

 םהרבאב הרבאב 'וכו םתותור

 תקוי םהרבאב אצומ תא אבל דותעל םתוא ןתיל דיתעו םירצממ םתאיצוב וינבל הבה ערפ תרשה יכאלמל םהרבא

 םימע םוחקלו ןינמ אבל דיתעל ז"הועב אלא יל  ןיא ןנחוי ר'א 'וכו םכתא יתחקלו וינבל ערפ ה"בה ףאו 'וכו אנ
 יוכו םכילגר וצחרו 'תכ םהרבאב 'וכו ןינמ חישמה תומילו 'וכו ןינמ אבל  דיתעלו 'וכו םימ טעמ 'תכ םהרבאב 'וכו
 הוהת .הכופו  ןינמ אבל דיתעלו 'וכו וינבל תוכוס השע ה"בקהו הכוס םהל השעש  ץעה תחת וגעשהו 'תכ םהרבאב ההרראר
 לכ בר רמא הדוהיב ר רמא םש מ'בבו ,'וכו םימה ינפ לע ךמהל חלש רמוא אוה ןכו 'וגו םלשאו ינמידקה ומ 'וכנ
 ילע וונבל היבקה השע חולש .יי'ע סהרבא השעש המ לכו ומצעב ויגבל היבקה השע ומצעב תרשה יכאלמל םהרבא השעש המ

 טש ךינפל דמוע יננה 'וכו םהילע דמוע אוהו 'וכו םחל םכל ריטממ יננה 'וכו האמח חקוו 'וכו עסנ חורו 'וכו ץר רקבה לג
 ריומשבו ,'וכו םימ ונממ ואציו רוצב תיכהו םימ טעמ אנ חקוי 'וכו םהינפל ךלוה 'הו 'וכו םמע .ךלוה םהרב
 טעמ אנ חקוי רמא אוה רבדמב וינבל .ה"בקה השע ומצעב תרשה יכאלמל וניבא םהרבא השעש המ לכ אצומ התג

 שלפ הי'בקהו "וכו ונעשהו רמא אוה 'וכו םהל ערפו 'וכו וצחרו רמא אוה 'וכו חילש י'ע םימ ןתנ ה"בקהו חילש י"ע םימ
 סג 'ועו 'וכו ריטממ יננה רמא ה''בקהו 'וכו החקאו רמא אוה 'וכו וינבל ה'בקה ערפו 'וכו םתוא הוול אוה ךסמל ןנע
 יוכו דמוע אוהו תחת לייכב 'יגה ךומסבו | ,ןינעה יפכ ןושלה ןונגס יוניש ןאכ .התצר התא 8 :םש ר"אסבו רייוב
 רייפדבו  ,נ'חעו רצק ןושלהו 'וכו תחת םהילע .דמוע אוהו ל"צ ילואו 'וכו ךלוה יייו 'וכו דמוע אוהו תוכזב םוקמב 'ולכ
 (הערופ) ערופ ינאש ךייח 'וכו ןנע שרפ ךינבל הערופ ינאש ךויה 'וכו רושי .זא ד"הה ךינבל הערופ ינאש ךייח וידו
 םיסופדבו ,'וכו ךלוה י"יו ךינבל הערופ ינאש ךייה יוכו עסנ חורו  ךינבל ערופ ינאש ךייח. 'וכו יי רמאיו ךינבל
 ,רפסה בתכב וטוש יניב הרותב דע 'וכו הרותבי"ר רמא ןמ םלשוה לייכב .קחצי 'ר רמא 7 רחא

 םיבותכבו םיאיבנב הרותב ס"יכ ת"הע י"שרב ןכו ,הנוכנה .'יגה .איהו ,אתיזוזמ פ
 אתדעפ 'יגה םינפב םשו ,'א ארודהמ רענילרב א'ר 'צוה ת"הע י"שרב 'יעו) 'וכו

 א"ר םג .קיתעה י"'שרופמו ,(נ"חעו אתיגוזמ 'יגה םג םש 'ב ארודהמבו = , טיי רעש הדיקעב
 ול בתכ ףעל .ח''אר ידידיו ,ר"'בבו תונשיה תוחסנה לכב איה ךכו םש בתכו אבלד אתיזו
 (תויח פ"צר ל"והש) ןיקשמ תכסמ שוריפב םותיה ןב. המלש יר םג ןווכ ונונפלש רמאמלו : 8 פה הש ב ל

 יוטראו והינה ם
 +.---' והיגה םי

 ןיא 'תיזו
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 ןיאש ה"ה םכבל אלא 'תכ ןיא םכבבל ודעסו אחא יר רמא :(וט רק סילחת) דעסי שונא בבל םחלו
 ,(י חמ סש) הליחל םכביל ותיש הייח 'ר רמאד אייח ירד היתעד איה ,םיכאלמב טלוש ערה רצי

 : אבל ריתעל רזוח ערה רצי ןיאש היה םכביל אלא םכבבל וחיש 'תכ ןיא6
 היכקה םכתא ארבש םוימ הימחנ 'ריב עשוהי 'ר רמא םכדבע לע םתרבע ןכ לע יכ

 : 6 + תומש) םכמע י"י ןכ יהי רמא תאד ךיה 'וגו םתרבע ןכ לע יכ ילצא אובל םינמוזמ םתייה
 הייתשו הליכא ךינפלש תא לבא הייתשו הליכא ונל ןיא ונא ורמא וגו השעת ןכ ורמאיו

 : רכד רבב אמוי ינתו תרבד רשאכ השעה ןכ

 ג הפא ןיאס יט רמא רתיבא 'ר [תלס חמקםיאס שלש ירהמ] וגו םהרבא רהמיו ו
 : הימוטולומ ינימל 'גו ץיבחל יגו הגועל

 :'7 יש לכיו לעוסנס ,נייפ "וכ כ"כד6 ,סש עוקל 8 : סט עוקלי 6 :נ/'פ 'כ עוקלי 4

 ( 1 'תכ) 'ותכ ןיא ,םירעתכאפד ןאכ (ע בותכ .תכפ 'תכ) ביתכ ןיא | א יל .פ אמח . . רמא [אחא -- רמא 1

 | יענאופ [ןיאש | ןך תרמא . . ,ך ירמא ארה ,ך ימא אדה ,מיכאחןפ הרמא ('ו'א] הרה) אדה [ה'ה | ו ןכ
. 

 והש | ע ל .יכג'אח אהא 'ר .תפד אייח 'ר .ן [הייח 'ר | כא אחא .ן הייח | ח איה 5 | = ףכד ןיא

 (גו ןכ) ןאכ (ע בותכ .5נְופ 'תכ) ביתכ ןיא (א םכבבל ותיש) הליחל םכבבל ותיש [אלא --- ןוא
 ('יגַזח הדה) אדה [ה"ה | יִכָנְו הלחל . . ותיש ,ן) סכבל ותיש ,*ךאפך םכבל 8 | י יל .*ךעכנאופד אלא
 ו םנזח [רזוח | 'אזד ןיא | א רמתאד אדה /ע א"ה ,ןיטא הרה ,ןךְד תרמא אדה ,!ָך 'רמא אדה ,יכנחפ הרמא

 'ריב | ל יל [םכדבע -- יכ** 4 | "א לוחמ םהל תושעל ה"בה ריתעשו אבל דיתעל | י'או 'ל .עת?אפְך טלוש

 תא . . :ראז] םכתא היבקה ,כ1 [היכקה םכהא | ד יל ,1א . . ןב כנפ . . רב ,] הימחנ יברב [הימחנ

 | יתג 'ל לבא | = הייתש אלו הליכא אל | ונינפל [ונל | ינו יל וומא6 | ל יל [ילצא**5 | יתופד ומלוע
 | 'א ךטצעל =. [תרבד | יתד ךטצעל ₪ .רבגאהו השעת 7 | ת"א ךינפל שי ,'אד ךינפל שיש ,יכ] [ךינפלש
 תרחא (י הרועס תושעל) הדועס דוע תושעל הבזתש ןוצר יהי ,ל רבדרבכ אטע ינתו [ךכנא]פ"ל רכד -- ינתו*
 תכ'אד רמאיו הרש לא ,י יוגו הרש לא . ..1פ הרש לא . . /] הלהאה [רגו 8 | יתְד ךל ריליתיד רכד רבל
 ,ך ירהמ ,) תלס חמק םיאס שלש ,יא םיאכ שלש ירהמ ,ב  תלוכ . . ןיאפ . . ירהמ [[ך תלס --- ירהמ*

 'א וה \ת התפא ,ך תפא ,ע הפיא .יכנחופ [הפא | תו פיוס | יתכג'אוד עשת .ע [ט | גופל ל
 יתגד שש .כופ טלשו .עא ['גו | ע תוגע ."תאד תוגועל ,כגחופ [הגיעל 9 | יתכנחופד שלש ,עא'ד [יג
 | 5 ל +ע ינימ ,תד ינימ לש :ישנאופ [ינימל | וג שלש ,תכיאופְד שלשו .ע'א ['ג\ | ע :ץינח

 .ש אמיטלמ ,ו אימטלמ | ,זד הימטילמ ,כ אימוטלמל ,ן איה ,ף  הימוטלמ | ,ן  הימוטילימ ,)  אימוטולמ
 ץיבהל ('ְד 'או) דחאו] תוגועל ('ְד 'א) דחא ('ְד 'ג) שלש ןירמא ןנברו הימטולימ  ,'א איטניליט ,?א אינטולמ

 | ןך אימטולמל דחאו . . דחאו . . דחא שלש ורמא ןנברו אימטולמ זה הימטולמל ('ך 'או) דחאו

 בלה זחו בלה ייחל קיזחמ עמשמ אבילד אתזוזמ אמחלד ןנחכשא םיבותכבו םיאיבנבו הרותב ימנ ןנירמאו םש בתכש 98 דצ
 ו 7 ו ,

 , אתיזוזמ תירקיעה ייגהו !בתשנ אתינוזמ 'יגהו ,םילהת 'קליו םיטפוש 'קליב םג אתוא אמחלד 'יגהו

 החקאו ביתכ סחרבאב בבל דעופ םחלהש (וניצמ) ונעמש תומוקמ השלשב קחצי ר"א םש במ םילהת שרדמב רמאמה ןושלו
 ט"וכ ר"ב 'יפבו ,אחא יר כיינ םש יי'כ 'יג ןכא ,ת"הע י"שרב היכו א מ ח יר ייגח פ"'יכב .אחא 'ר רמא 1  :"ובו
 תובבל (ינש עמשמ) המכ םש עמשמ הוה םכבבל ביתכ הוה יאד םכבל אלא כ"כא םכבבל ודעסו שרפמ "וכו

 אוהש .אויה 'רד היתעד איה 2  :'א בל 'עב קתעוה ךורעבו :דחא בל אלא םהל ןיאש עמשמ םכבל 'יתכד אתשה
 שרד ומצעב אוהש ,'וכו א ה א 'רד היתעד איה תרחא 'יגו ,ל"על ערה רצי ןינעל וכו םכבבל ותיש 'פה ןכ שהה
 תושעהל ה"בקה דיתע ושרדש ומכ הליחל שרדה םעטו , 872 רצו 134 דצ 56 דצ ליעלו ג''חעו 'וכו םכבבל ותוש יתכ ןוא
 הלוח הליגמ 'שורי) 'וכו ותוא ןיארמ םיקידצהו ביתכ הלוחל הליחל םכבל ותוש אמעט המ אובל דיתעל םיקידצל הלוח שאר

 תלהק שרדמ 'וכו יבוש יבוש 'פו 'וכו תומלע ןכ לע יפ רישהש א"יפ ףוס ריייו 'ב ג"פ ג"פ ק"מ ש"יועו 'ב ג"'ע ב"פ

 דיתע םכבל אלא בבא "וכו ותוש ר''ב 'יפב שרופמ | רמאמהו ; (םש םילהת יש תחנמב ע"יעו 'וכו ןורכז ןיא 'פ

 ירבדב ןיקוסעש י"פעא ךל רמול לוהמ ןושל ירק הלוחל הליחל םכבל ותיש 'נש םיקידצל לוחמ שאר תושעל הייבקה

 םכבבל םירמאמה יגש שרפמ ט"'קלבו ,(י"'כ רב 'ופב אתיל ירק הלוחל תולמהו) ןהב טלוש ערה רצי ןיא החמש

 ןכו הווה ערה רצי םש ןיא דחא 'בב בל רמאנש םוקמ לכש םיכאלמב .טלוש ערה רצי ןיאש יפל םכבל אלא כ'בא
 חא 'בב דיתעל וא םיכאלמ לע רבדמש םוקמ לכ ןכו המוא הגהי ךבלו ומכו הליחל סכבל ותיש ומכו אבל דיתעל
 ההכ ] שוריפב סג 'ועו !וכו םכבבל לכב ןוגכ | ן"יתיב יתשב בותכ בוטה רצוו ערה רצי םהב טלושש .םדא ינב לע לבא

 םתרבע ןכ - , םינמ א"א רמאש שורדל ןיאש םתרבע ןכ לע 'יכ םעט הזו . "וכו םינמוזמ םתייה 5 = :'ט ה"כ א"הד  יישרל סחוימה
 השקו 'וכו ןכ יהי 'פה איבמ שרדה יפל 'וכו ןכ לע יכ שרפלו .,ולצא  ודעסיש ידכ "וכו םתרבע ןכ לע יכ םיבאלמל

 רפסה בתכב ליייכ ןוילגב ומלשוה םתרבע דע 'וכו עשוהי 'ר רמא .תולמהו ,שרדמה ישרפמב 'יעו היארה וז שרפל
 השעת ןכ ול ורמאש ושרדו ,'וכו םילכואכ םיארנ דיי 'ופ .הטמל שרדה ןכו .'וכו ונל  ןוא ונא 6 :  ההיד וודב

 \ ִע השעתש רכד רבב אמוי ינתו ול ורמא דיתע ןושל אוהש הש ע ת ןכ דוע ושרדש 'רנו ,נ'חעו תרבד רשאכ ךמצעל
 לגרומ ראלב הכרבה ןונגס היה ילואו) ךל דלויש רכז ןבב הדועפ תושעלו םיחרוא ןימזהל 'ולכ הזכ םוי םעפה דוע
 קחודו ,ר"ב 'יפבו םירחא "כ הששב 'יגה ןכו רחא בתכב ל"יכב ההגה איה 'וכו רבב :אמוי ינתו 'יגהו ,  (םנמזב
 וישכע הת תישעש םשכ רמולכ םוקמה ךל ןתיש רכז ןבב ןיינ ת םוי 'וכו אמוי ינתו י'כ רב .ייפב שורופה
 'וכו תישעש םשכ רכד רבב אמוי ינתו ר"פדב ספדנה ר"ב 'יפבו ,רכז ןבב ינש התשמ תושעל ,םוקמה ךתוא הכזי ךכ

 ןכ 'וכו םשכ מולב ם"וכב ןוילג 'יפו ,ה"בקה ךל ןתיש רכז ןבב :ןיינת םוי ינש התשמ תושעל "וכו ךתוא הכזי ךכ

 ב"ג איה וכו תושעל הכזתש ןוצר יהי טוקליו ת"יכו 'יסופדב 'יגהו  ,רכז ןבב ונש התשמ תושעל םוקמה ךתוא הכזי

 ןמסנ ן מע ינת ןמסנ ןוילגבו וקחמנ רכד דע אמע תולמהו ,רכד רבכ אמע ינתו רפס ףוגב בותכ ל"יכבו ,'וכו אמוי ינתו שוריפ

 'ב יה א'מב ש"מכ דוחל תלסו דוחל חמקו ,ןאכ קר ארקמב אצמנ אל תלס חמק .'ןכו ןיאָס 'ט 8 :אמוי אס

 שז
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 רכרמ אוה הנינח ירב המח 'ר םשב יול ירו הנוי 'ר ,היה חספה סרפ תנוע ישעו ישול
 :תונוע ישעו ישול לינשב ,ןמה סהל ןחינש לארשי וכז תוכו הז יאמ ,שולא רברמ אוה ןיס

 לבה הלנע רמא תאד ךיה המואה התוא םרקל ץיו יול 'ר ומא םהרבא ['ר רקבה לאו !ז ע
 :(אי ילשח) 'וו הרסולמ

 : בוטו רמול רומלח רסח לוכי ךר יא ,ךר רמול רומלח לודג לוכי רקב ןב חקיו
 : תוצמכ וורול ליבשב לאעמשי הז רענה לא ןתיו

 םיעבראמ רחא ינוניבה האממ רחא הלועמה הנינח 'ר רמא יונו בלחו האמח חקיו (ח די
 תאמטינו הרינ הסרפ ריאמ יר 'שמ ריאמ 'ר רימלת האשקמ םירפא ,אוה ןכיא תפו :םירשעמ דחא רביקהו

 : סט עוקני 8 : סט טוקלי 8 :ס'פ סלוע כדק :'ס 'יכ ק'כפ סנכ תועס : ('נ ד'כ) ו'פ יסככ 5סקיקפ ,סס וקלי 1
 :ו'כפ 6"כדפ ,גי'* ''כ סכיו סעוסנמ ,'5 זיפ שעילמ סכנ 8 :  סט עוקל" 7 : סט 6''וג כיכדל ,סט ץוקלי 6

 ,י?א סורפ [סרפ | [ך תרטא . . , ןְד 'רמא (ן חדה) אדה ,יכנ'אזחם הרטא (יג'א הרה) ארה ..., [תוגוע -- ישול 1
 ןכו) ך איח [ווחל | יתד רג :כגו [ירג | יתד יל ,*א יול רישב ,ן יול יי .כגפ [יול רו | תח הספ | תגיע
 | נחל ותואט .?א הז יאב .[ך וזיאמ ,ןְד וז יאמ .פ הזיאמ ['ירעכ הז יאמ" | י שדק רברט אוה - [שולא 2 | (ךומסב

 יירנ 87 רגדטב ןט ,כ ןט ,ע [ןמה | ן יל פהל | ן יל .ך ןתניתש ,כד ןתניש .ו?רךעפ ןתנש .'רג"א [ןחינש | ץע חכו
 ([ך וניבא פהרבא) םתרבא . . ותוכזב ,ִכ] םתרבא לש ותוכזב ,ן) [לינשב | ןך . . הרות ,'א . . םחל ,ן . . ןמל

 | ן תא | כפ םתארקל .-. [ץר 8 | ?א היב ייתכד וניבא םהרכא . . ותוכזב ,[ם 'אד םהרבא . . ותוכזב ,יךָנְד רמאש

 | ירתד (?ך גחכש ,[ך 'תכש) בותכש , ) רמחדטכ ,כ א"דמכ ,א א"דכ ,ן [רמא--ךיה | ירכפְ הטוא ,א| [הטואה
 | 1רפ שוחכ ,?ך רסח יותיח ,'א יותיח ,?א יותח ,י לוסח ,כ רוסח [וסח 5 | תכגאופך -. םירפא + [הלגע

 | תד בלחב ('ך 'פמ) םיששמ .ש סמ ,יכנאופ םיששמ [האממ | שא'ָ 'א 7 | יאו ידכ [ליבשב 6

 = א [(''ך יכט) םפירשעמ | שאיד 'א | יו רביקה 8 | י'א'ד יטמ | שא 'א | י'א ינוניב .שתכג'אופד ינוניבהו
 ('ך 'א) דחא (כפ ינוניבו) ינוניב ('ו יקט) האממ דחא הלועמה ( ימוא יאני 'ר ,5נופ הגוי 'ר רמא) רמא הנוי 'ר
 -- תפו | יתכנופד (ן םיעבראט ,ויְד יכט) םירשעמ ('ָך 'א) דחא (י רביקה) רביקהו (י ינמ ,'ְך 'פמ) םיששמ
 לש ודימלת | ן השקמ | א תפ אוה ןכיה .ף ןכיה תפו ,י היה ןכיה תפו ,ןוְד אה ןכיה תפ .כגח [אוה

 /כופ [הסופ | י פשב .תכפ םושמ ,גְוְד סשמ ,'ך [שמ | תגד ירד (תנ הידימלת) ידימלת .יכאופ 'ר
 : "תכאפד הדג :נ] [הדינ | [ך הפרופ ונימא ,י הפרפ ונמא הרש ,א הרש (?א תשריפ) השרפ , )[ךְד הסריפ
 | 'א האמטינו .יתכ!אןפְ האמטנו ,ל תמטינו [תאמטינו*

 הז שרדב םגו = ('ב ז'יל ז"'ע 'א 'מ  םיחספ 'ועו) תותלסהו ןיחמקה ל"זרדב  ןכו המק רכ םיששו תלס רכ םישלש
 םיאס םג שרוד רתיבא 'רו , (תמקמ ףידע תלוס םש י'שרופו) תלס ביתכו המק ביתכ השקמ 'א ז"פ מ"בב קוספה
 םיאס עשתו םירווש 'ג םהל השע םש אמוחנתב שרדנ ןכו ,ןיאס 'ט ןלוכו תלס שלש חמק שלש םיאס שלש דוחל
 השעש ןינמו םש גי'רדאבו יוכו עשת ירה יג תלס שש ירה 'ג המק ןעמשמכ םיאס שלש ירהמ 'וכו רהמיו רמאנש
 ורה תלס שש ירה חמק ןעמשמב שלש תלס חמק םיאס שלש ירהמ 'וכו רהמיו רמאנש (תלוס לש) ןיאס עשת םהל
 'ג רבכתהל םיוארה םירבדל דועו ,תוגוע ישעו ישול ביתכדכ ארקב תורומאה תוגועל 'ג הלחת | הנומו ,יוכו עשת
 ץבח יעו ךשורבא יע  ךורעבו הרדק ץיבח ה'דב 'ב ול תוכרב י'שרופב ייעו ןמשו שבדו חמקמ לכאמ אוהו) ץיבחל
 רייפד ךורעבו) יב אימטלמ יע ע"ומ ייעו שבדב םינקותמה םילכאמ (1 הימטולומ ינימל יגו (יא ז"ל תוכרבל סידבו יב
 'א א'ייכ ןוילגב ףסותיג ןכו ,יוכו תוגועל דחא שלש ימא ןנברו דוע אתיא רחואמה תי'יכו 'יסופדבו ,(הגוע 'ג 'יגה םש
 לודגה שרדמב םגו ,טוקליו י'כ ראשו ל"יכב אתיל הזו ,איטנילימ ינימל יאו .ץיבחל יאו תוגועל יא יג ירמא ןינברו
 ןמז .חספה סרפ 1 :אימטלמל שלש הציבחל שלש תוגועל שלש הפא ןיאס עשת רתיבא בר רמא קר קתעוה
 תוגוע םתה יתכו תוגוע ישעו אכה 'תכ היה הספה לודגה שרדמב שרפמש ומכו תוצמ ונייה תוגועו היה חספ
 ואבו תועש ששב םהרבאמ ורטפנו ןסינב ו'טב םהרבא לצא םיכאלמה ואב שרדמה תטש יפלו ,(ט"ל ב"ו תומש) תוצמ
 קתעוה יוכו אלא הדב 'א איי הייר תופסותבו ,ב'י ייסו 'א ייפ נ''פ ןמקל ייעו סודס הכפהנ ןסינב ז"טבו ברעב המודס
 םיאב םיכאלמהשכ 'וכו קחצי דלונ ןסינבש םש ר'ייספב ןכו ,היה ח ס פ ש תרמא אדה תוגוע ישעו ישול ןאכ ר"במ
 . יול ןב ידבז 'ר רמא היח תעכ ךילא בושא בוש ול ורמאו חספ היהש | תוגוע ישעו ישול  רמוא והמ םהרבא לצא
 ע"צ ןאכ חספה (סורפ) סרפ ןושלהו ,474 רצ ליעל י'מב עיועו 'וכו ןאכל שמשה אבתשכ לתוכ לע ול וטרס הטירס
 סרפ ןנינתד אכיה לכ םולקש ישוריב שרופמש וכו חספה (סרפב) םורפב א"מ ג'פ םילקשב ןושלה ,ומכ ושרפל ןואו
 ג'פ ףוס ןמקלמו ,יוכו תעכ 'פל םי'ארב ייע היה חספ ב ר ע תיייכ ייגלו ,'וכו דעומל םדוק םוי םישלשב אגלפ אגלפ

 ןייבמרב 'יעו שולא אוה ןיסו (סכראמ 'צוה) םש ע"סב .חכו ןיס רבדמ .אוה = : ת''פיב םג 'יעו תשבושמ ו
 אמח 'ר םשב יול יר ףאו הנוי יר םשב םולש ירב יולה הדוהי ר"א אתיא ו"דו ר"פדב םש ר"ומשבו ,'א ז"ט תומש

 ושול םהרבא רמאש תוכזב שולאב המלו שולאב דרי ןכיהו ןמ
 ,יב שלא יע ךורעב היכו .ישול ליבשב 2 = :יוכו םחל םכל ריטממ יננה ינש וינבל ערפ ה"כקה ן

 תוכזב הרות םהל ןתניתש לארשי וכז תוכז וזי הנינח יריב חיר םשב יול ירו הנוי יר ,יגה לודגה 'רדמבו
 :וב ןירפכתמ ויהיש רבד הל םידקהל י'כ ר"ב 'ופב שרפמ .המואה התוא םדקל 8 = : ג"חעו וכו ישול רמאש םהר

 רהמיו לאעמשי הז רענה לא ןתיו קתעוה ב הז 6 :  ג"העו ןכ
 : ןכו ,תוצמב וכנחל ידכ ונב לאעמשי דוב

 יולכ רבוקהו יוכו ינוגיבה בלחב האממ דחא האמהבש הלועמה | .'וכו הלועמה 7 | : תוצמב וכנהל ת"הע י"שריפב

: 1 1 1 

 1 תוגוע ישעו וי וש מה םהל דרי תועסמ םיתשו םיעבראל הרמא אגינח 'רב בא הופה .םוטריול .תרתכ רונה יב
 ורו הנו

 וכו הנ

 ישו
 ?אעמשי

 המ בה ש תג 'וכו מיו רע לא ןתיו םש כ וצמב וז תושע ו רה ויוה ם ₪ ב וזרזל ותוא תושעל

 בלחב עמז
 םש ןכא ,'וכו רמא הנוי יר גיל יבו 'א א"יכב ןכו ,'וכו הנינח ר"א קר אתיא ל"יכב וניגפלו ,רביק תפ ומכ עורגה
 ביתכ םש מ"בבו ,קוספב רכזוה אלש . אוה ןכיא תפו 8 : ג"'העו חכו םיי ש ש מ דחא הלועמה אניגהח ר"א 'יגה
 לש והימלת האשקמ םירפא רמא והימקל יתייא אל סחל וליאו רקבה ןבו בלחו האמח חקיו בותכו תוגוע ישעו ישול

-1( 05). 



 21 ח חי חמ חשרפ אריו

 לע רמאש םירבד ,םהינפל איבה רמא אלש םירבד המו ,םהינפל איבה תפ וליפא ימא ןינבר ,הסיעה
 : המכו המכ תחא

 םהידי ואצי אלש דע אלא , (ב חי תישארב) וילע םיבצנ רמא ןלהלו יוגו םהילע דמוע אוהו
 ,תתרימ לאירכג תתרימ לאכימ ,םהילע דמע אוה]ןתמיא םהילע דמוע אוהו םהירי ואצישןויכ ,וילע םיבצנ
 ןיאש הלעמל ,אסומינב ריכע אתרקל תלע רמא אלתמ ריאמ יר 'שמ ןיבא 'ר רועלא 'ר 'שמ 'מוחנת יר
 אוהו הליכא שיש הטמל ,(ט ט סייבד) 'וגו םוי םיעברא רהב בשאו ןהל המדנו השמ הלע הליכא
 : קלתסמ ןושאר ןושאר ,םילכואכ םיארנ אלא ,ויה םילכוא יכו ,ולכאיו ץעה תחת םהילע דמוע

 סכקיו 7  :'ו ייפ ייפ סנכ לנדעב ,סיי ייפ סכיו סעוסנפ ,'כ ר"פ ע''ב ,'ק ייפ ז"מפ סבכ םועט 5 : סט עוקמי 8
 : נ"יפ .סככ .ןקיפ5 כדס ,(ד/* 'ג) לכ יכ יסעדי 'פ םלסק טכדע ,'ס ייפ ד''לפ סנכ

 [סהינפל | ןך פהינפל ,יכנא]פ סהל = [רמא | ֶוְד פא המ ,יכנ!אפ םא המו | א םהל | א ףא 1
 אכה ,גְו [ןלהלו 8 | אך ו'כאע | ןך םהינפב 1 םהינפל ,1 ןחל ,יכאפְד םהל -, [וטאש | א םהל
 ,יכגְו רמאתא [רמא | פ - דמוע 'מוא תא אכה .יתכאד םהילע דטוע אוהו (2כ רמא ,3א רמתיא) רמא תא

 = [וולע |  ןתבוח ידי ₪  [םהידי | | וצשחו .שתכפד אצי .ירגאח [ואצי | ך יל ,'א רמתיא ,?אפ 'מוא תא

 = [םהידי | ןוצחוש .תכפד אצש ,ינאח [ואצש | יכנחופ ןויכו + | ?א וילע ןתמיא + ם וילע תלטומ םתמיא

 ותמיא +2 ןהילע . . אוה ותמיא + 'אְזְר פהילע רמוע אוה ותמיא ,"ל םהילע --- ותמיא [םהילע -- ןתמיא | פ ןחבוח ידי
 תו חתוימ :2ָנְו תיתרמ ,יפ תתרמ | ) 'ל .יִתַפְד םהילע תלטומ ותמיא .?א םהילע ותמיא ,כ םהילע דמוע
 נאו [יי | תו רשילא | גאופ סשב ,יתכד םושמ | י םוחנת 5 | ד 'רו | ךכאפ לאיובגו | (ךומסב ןכו)

 | [ת הלתמ ןירמא ,נְופ ימא הלתמ | יתנאופְד םפשב .כ פושמ | י וגיא ךד ןובא / כנאופ [ןיבא | יתכפד 'רו
 ,יכא [אסומינב | א ליזא .ף ךילה .יכנ:אחוד ךלה + 5 [דיכע | עגנו התרקל | ןד תלע דכ ,ןך תילע
 הטדגו | (ךומסב ןכו) תנא הייתשו ,יִוָפְד היתשו ., [הלוכא 6 | ן ןלעמל | ך ייסד 5 היסד ,עתגחְ) הספד
 םוי . . בשאו [יוגו -- בשאו | ךְד לכא אלו םורטל ,?א םהמע ,יכ1אחפ םהל המדנו ,1 ןהל המדינו ,1 [ןהל
 סע םש יהיו ,יִזְְד יתיתש אל םימו יתלכא אל םחל . . בשאו , 'וגו םחל הליל . . בשאו ,) הליל םיעבראו
 הליל יעבראו . . בשאו ,ן לכא אל םחל הליל . . יהיו ,?א הליל םיעבראו םוי םיעברא ייי . . יהיו ,?א יוגו יי
 | כא ןדוי יר רמא [אלא | יתאפד ןילכוא 7 | תד ןטטל . . :יכנאחופ הטמל לבא | 1 םוי 'עברא . . יהיו
 | ינו ןושאר ןושארו | ] ןילכוא וליאכ . . ,יאשך ןילכואכ ןיארנ

 א"רדפבו אמוחנתב 'עו הדנ הסריפ םויה ותוא ונמא הרשו היה הרהטב ןילוח לכוא וניבא םהרבא ריאמ 'רד הימשמ ריאמ יבר
 ירמאמו ,תוכלה 'שקמ הל ירמאו 'וכו רכומ ספדנה 'יפבו ,ןיאושיק רכומ א"ל ודומלת השקמ האשקמ שרפמ י''כ ר''ב 'ופבו םש
 ןגבר שרפמו סרוג טקלב . תפ וליפא 1 :יב טייל ןירדהנסו הפפ ןמקל עייע מיר ישמ מ"ר לש ודימלת האשקמ םירפא
 : נ'חעו ו'כאע ם ה ל רמאש םירבד 'ןכו או ה םה ל רמא אלש םירבד ם א המו רמול ךרצוה אלו תפ איבה .ירמא
 אלש דע שרפמ אייכ ר'ב ייפבו ,ו א צי ש ךומסבו ו א צי אלש טוקליבו י"כ העבראב דוע ה"כו ."וכו ואצו אלש 8
 דמוע ,אוהו ןתבוח ידי ואצישמו םהרבא לע תלטומ (ט'יכב ה'כו ןתמיא ל'צו) ןתמיאו וילע םיבצנ ןתבוח ידי ןהידי ואצי
 ייג יפלו ,יב ייס נ'פ ןמקל 'יעו ושע אל ןידע ןתוחילשו ,ןתבוח ןיגע 'ופ אלו יוכו לאכימ םהילע תלטומ ותמיא םהילע
 ןויכ יופ היהי\ ,םתוקשהלו םליכאהלו םפינכהל םהמע ח"'י אציש םדוק םהידי א צי אלש דע כ'מב שרפמ םיפופדה
 ןונגסו ,נ''חעו ינכו ןתבוח ידי סהידי אצי אלש דע ףסונ .פייכבו ,ע"צו ונממ ונהנ םהו ולצא םסינכהש םהידי אצוש
 ,'וכו םוקמה ידי תאצל ךירצ אוהש ךרדכ תוירבה ידי תאצל ךירצ םדאש יג זימ ג'פ םילקש ישוריב ומכ םהידי אצי ןושלה
 ילעמ שיא לכ ואיצוהב שרוד התא ןכו םש בתכו ,'וכו ןהידי אציש רחאל יוכו ןהידי אצי אלש דע 'יגה בוט לכשבו
 ואצי אל ןיידעו וינפל ןידמוע ןירוגיטקהו ןירוגינסה ויהו ןידה םוי היהש יה ל ע בציתהל םיהלא ינב ואביו ןכו .יוכו
 : חכו ןהידי ואצי אל ןיידעו באחא לע ןירוגוטק וילע ןידמלמ ויהש וי לע דמוע םימשה אבצ לכו 'וכו  ןהודי
 ךרד יסמב ןינתפיגהו ןינתמיאה ומכ המיא ליטמ ן תמ יא תארוהו ל"יכב תירקיעה 'יגה איה ןכ .וכו ןתמוא 4
 םעטו ,ןתמיא 'ע ר'תמעו 'ז 'ז לאינד םג ייעו "וכו ןתמיא הוה ארפס 'ג ד''ע 'ד ילה ףוס ג''פ הליגמ ישוריב רי'אלבו ביפ ץרא
 בותכו ן תוא קחמנש ליייכב ההגהו ,םהרבא לש ותמיאמ תתרימ לאירבג יוכו לאכימ םהילע דמע אוה ןתמיא רמאמה
 דמוע אוה ותמוא 'יגה ג'יכו יא א'יבו ח"יכב סגש המיתו ,והגוה אל ד מ ע או ה תולמהו ות מי א 'ולכ ד יטיש ינוב
 "ועו ר'ב 'ופמ 'עבונש רשפא םהילע תלטומ ותמיא ייגהו ,'וכו דמוע ותמיא כ"יכבו (התויה יטוש יניב הגוה גייוכבו)
 ו'יכבו ,'וכו רהב בשאו 'וכו הלעמל (1הגהנמ יפל השע ריעל תסנכנ םא רמא לשמה .רמא אלתמ 5 : 484 דצ לועל י"מב
 יכו ר"ומשב אתא 'וכו םש יהיו יפלו ,גייכב םוקוספה ינשו ,(ח'כ דייל תומש) 'וכו יי םע םש יהיו יפה אבוה 'בו 'א .א"וכבו
 לשמה רמוא ריאמ יר םשב ןיבא רב רזעלא 'ר םשב אמוחנת יר התשמ אלבו לכאמ אלב םוי 'מ תויהל םדאל ול רשפא
 יכאלמ ודרי היתשו הלוכא שיש הטמל םהל המדנו השמ הלע היתשו הליכא ןיאש הלעמל היפומינב ךלה אתרקל תלזא רמוא
 ,קלתסמ ןושאר ןושאר ןילבואכ ןיארנ ןנ חו י ' ר ר מ א ולכאיו ץעה תחת םהילע דמוע אוהו 'נש ותשו ולכאו תרשה
 אייבב 'יגה ונינפל ןכו) "וכו ק תפמ ןושאר ןושארו ןיתושו ןילכואב ןיארנ ןדוי 'ררמא ויה ןילכוא יכו םש רי"יובו

 םינותחתה לעו םינוילע ויהיש םינוילעה לע היבקה רזג ךכ םש תלהק שרדמבו ,(יוכו ןיארנ ןדוי ר"א כ'"וכו בו 'א
 דמע ותשיו ולכאי אלש :םינוילעה לעו ותשיו ולכאיש םינותחתה לע .ה"'בקה רזג ךכ 'וכו ,השמ דמע םינותחת ויהיש
 ןילכואכ ןיארנ ןתבנ יבר רמ א ויה ןילכוא יכו ולכאיו 'וכו דמוע אוהו ד"הה םיתושו םילכוא םינוילע השעו םהרבא

 ר"א ,םש מ''בבו ,'וכו םש יהיו דיהה ןיתוש ןָיאָו ןילכוא ןיאש םינותחת השענ השמ דמע קלתסמ ןושאר ןושארה ווה
 הטמל ודרי תרשה יכאלמ םחל לכא אלו םורמל הלע השמ ירהש גהנמה ןמ םדא הנשי לא םלועל יאלינח רב םוחנת
 הליכא ןיא ,אלהו םש אמוחנתבו ,ס"דב יעו 'וכו ותשו ולכאש ימכ וארג אמיא אלא ךתעד אקלס ולכאו םחל ולכאו

 בותכ םורמל הלע השמ ירהש השממ .דמל תא הנידמה גקנממ םדא הנשי אלש ץרא .ךרד ךדמלל אלא תרשה יכאלמל
 הלחת וארתנשכ םיכאלמה םתואש יפל 'וכו הרש תא רשבל ואבש םיכאלמה ולכא המלו םש ר"'מבבו ,'וכו םש יהיו וב
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 ט חי חמ השרפ ארויו +0

 לכ רזעלא ןכ ןועמש 'ר רמא ,רוקנ וניא יל דוקנ ויא ךתשא הרש היא וילא ורמאיו 'ט וט
 תא שרוד התא כתכה לע הבר הרוקנ ,בתכה תא שרוד תא הרוקנה לע הבר בתכ אצומ התאש םוקמ

 וומאש םשכ הירזע 'ר רמא ,םהרבא ויא הדוקנה תא שרוד תא בתכה לע הבר הרוקנתש ןאכ ,הדוקנה
 : םהרבא ויא הרשל ורמא ךכ הוש היא סהרבאל

 יט ,נ'" "כ גיפ סנכ כנדעב ,'6 ויפ עינמ סכנ ,'ד ף'3 ע"פ סיחפפ םוכי ,ע"ס 'יפ ךתלעקכ יכפכ ,כ"פ 'כ עוקלי 1
 : וימפ כ"ונ ד"כפ *וכ כ"כדל ,ו"פ םילפוק םכקמ ,('ס '!) ךכלונ 'פ סנכ סיכיטס

 .'א [יל | ון דיקנ או | תד וייו דיי ףילא ,ן'ך ויו ריי ףלא ,י ויא ,כ ו"א .'אפ וא עויא]
 ! יתוד לכב .רכנאפ [לכ | י רועלא 'ר רסא | %% חרוקנ הניא ,ן דוקנ וניא אוח | יתכפדך ריסל , גו ָך רמל
 לא ,ן שווות לא :כפ אלא (כ שורדח) שרדח לא [שרוד התא | 2 בהכה שווו ההא | א הבורמ [הבר 2
 ל תרוקנה [יירתחפ הרוקנתש* | (א יִל הדוקנה -- ןאכ) ןח ןאכו .ג ןכ | 2  הדקנה 5 | ם יל תא | ג שררח

 ןיירתחריל הרוקנה* | 2 הדקנה יגו'ל הדוקנה !יירתחפריל בתכה* | ל בתכה ןיאש ,51] בתכהש
 | כגאופ 'ל :ע היא [הוש היא | תד 'ל יעכנאזהיפ [םחרכאל 4 | ם רזעילא 'ר סשב .-. [הירזע 'ר | ב נגופל בחנה

 גהנמ ונממ לטבל וצר אל םחו לוכאל  םגומזקו וגה םסיגכה אוהו ול וארת
 ולכא אל רמואה לכ 'וכו ונממ ונהנו םיכאלמל סחל השעש םהרבאמ ןגדמל םש ר
 היבקה םהל חתפ חרטש חרוט רכשבו קידצ ותוא לש ותקדצב אלא םולכ רמא אל

 [ג| תונוש תודגאו , ר"אסב רמאמה הז לע םש מ"ב תופסותב וריעח רבכו ,'וכו םהילע דמוע אוהו

 ו \ ו / "יהו ,'ב סמנ 'ע ךורעב קתעוה לשמחו , 'ב א"י 'א תוינומדקב רככ תאצמנ םילכואכ םיארג
 ןאכ 8 :45 דצ לועל י"ימבו ג'חעו אסומנב ךילה אתרקב תליע ט'* רעש הדיקעבו ,הסומינב ךלה התרקל תלע םש
 תולמה וקחמנו ,'וכו םהרבא ויא בתכה תא שרוד תא הדוקנה לע הבר בתכה ןיאש ןאכ בותכ .'וכו הדוקנהש
 0 / ] ו ,תדוקנה הגוהו בתכה תלמ קחמנ דועו ,ב ת כ הגוה הדוקנה תלמ לעו ,הדוקנה יטיש יגיב הגוהו בתכה ןיאש
 רה ואר רוורו ורה הית תו התותו
 ןכו 'וכו םהרבא ויא בתכה תא שרוד (התא) תא (הדקנה) הד ב ב יכו ויכב יינה םג המיתו

 ווהו) בתבתש וכ גהכב (הדוקנה הגוהו) בתכה תא שרוד תא (בתכה הגוהו) הדוקנ
 בתכהש ןכ

 תי
 בש

 . תא שרוד התא הדוקנה לע הבר בתכ אצומ התאש םוקמ לכ רועלא קחע
 וחמאיו ייגה 'א א*יכב רמאמה שארבו ,'וכו ןאכ ג"ל 'בו 'ַא .א"יכבו) וכו ורמאש םשכ

 עטוקמ רמאמה | וילא 'ע ךורעבו .ת"פיב םג 'יעו בתכה לע הבר הדוקנה יהיש ל"ר הדוקנ היתוכ
 ןאכ ר"יבמ קתעוה ןכו ,יתנייצש םירפסה 'יגכ יתהגתו ,(לודגה שרדמב םג 'יעו 'וכו םהרבאל .ורמאש ם

 לע הבר בתכ אצומ התאש םוקמ לכ ןועמש ר"א דוקנ ונוא דימל | רוקנ ו"יא 'וכו המל ה"ד םש ז
 םשכ הירזע רי'א סהרבא ויא הדוקנה תא שרוד התא כתכה לע הבר הדוקנהש ןאכו בתכה תא שרוד תא הדוקנה
 בתכה לע הבר .הדוקנה ןאכו 'וכו רמוא רזעלא ןב ןועמש 'ר אינתו העצהה ןושלב אבוה ת"הע י"שריפבו ,'וכו ורמאש
 יוכו הרשל ורמא ךכ 'וכו סתרבאל ורמאש םשכ הירזע 'ר שרפמש ומכ םהרבא ויא שרדה םעטו ,הדוקנה שרוד התא
 לחאב ונמא הרשש תרשה יכאלמ ויה םיעדוי 'וכו בר רמא הדוהי בר רמא םש מ"בב אתיאדכו אוה ץרא ךרד גהנמש
 ךרד הרות הדמיל וילאבש ויא לע דוקנ המל יפוי 'ר םוש "מ יג ת הלעב לע הבבחי להאב יאמ אלא התיה
 םש תופסותב ייעו ינאש הלעב י"ע ללכ השא םולשב | ןילאוש ןיא לאומש רמאהו ולש אינפכאב םדא לאשיש ץרא
 םדא לאשוש ונדמל םהרבא ויא ולאש הרשל ףאש ןאכ ר"בב שרדה םעט ת"הע י"שריפב שרפמ ןכו ,'וכו המל ה"דב
 ויא שוררל ודבל ד"מלה דוקנ אלו ו"יא דוקנ המל ושקה רבכו ,שיאה לע השאלו השאה לע שיאל ולש אינסכאב
 הקוחר ךרדב וא אתיא םש ירפסבו ,מידיבו ,ת'יפיב 'יעו בתכה תא שרוד התא "כו הבר בתכהש מ'כ ללכה יפל
 הרש היא וילא ורמאיו וב אצויכ (458 רצ ליעל י"מב 'ועו) וכו ול הרמא אלש ךניבו יניב 'ה טפשי וב אצויכ חכו
 איה ןכיה םיעדוי ויהש וולאבש וייא לע דוקנ הרש היא ןילא ורמאיו םש ר"מבבו ,איה ןכיה םיעדוי ויהש ךתשא
 ןירקבמו הב ,ןיעדויש יוכו ו"יא לע דוקנ "וכו וילא ורמאיו 'וכו הרותב תודוקנ רשע םש א'ונ ג'רדאבו ,הירחא םירקבמו
 וילאמ וייא לע דוקנ 'וכו וילא ורמאיו 'וכו הרותב תודוקנ יי ויפ דצ ג"ח םיטוקלה יסב שודקה וניכר יקרפבו ,הירחא
 ,96 ייס (ףראדסנערפ 'צוה) הלכאו הלכאב םג ועו ו"יא לע דוקנ הרופמז יפל םגו ,הירחא ןידקנמו הב ןועדוי ויהש
 ויהש וילע דיקנה הב םיעדוי ויה אלש לוכי ךתשא הרש ה'י'א 'וכו הרותב תודוקנ הרשע אתיא םש ב'ונ נ"רדאב ןכא
 תונוש תואסריגו ותוצמ תא .ולטבי אלש ליבשב תרשה יכאלמ ויהש וניבאסהרבא לש ותעדמ גולפהל אלא הב םיעדוי
 : יקודקרבו ,דוקנ (היא) ויא וכו היא וילא ורמאיו 'וכו הרותב תודוקנ רשע םש | (רעללימ י"ר 'צוה) םירפוס תכסמב

 רמאיו ףכו טפשי םיבותכב דחאו םיאיבכב עבראו הרותב תודוקנ רשע 58 'יס (קארטשו רעב 'צוה

 תר ודר

 םימעטה ו
 םש ףסונ ., ,דוע\ ,(םש מ"בל ס"דב םגו םש תורעהב יעו ולוכ דוקנ ל"ר) וילא לע דוקנ ךתשא הרש היא וילא
 הרש היא וילא ורמאיו רחא רבד לואשל םיכירצ ויה אלו הרש התיה ןכיה םיעדוי תרשה יכאלמ ויקש המל דחא י"כב
 יכאלמ םהש םהינועל םילעהל אלא המל ךכ לכו הרשל ולאש ךכ סהרבאל ולאשש תומכ ויא םידוקנ "יו ד'רי ף"לא
 ע"יעו 19 דצ ןעגנוכוזרעטנוא .עשיטעראסאמ יולב םייונישה ולא לע  'יעו תווצמה ןמ ולטבי אלש ליבשב תרשה
 (גיל ט"י) ןהיבא תא ןיקשתו 'פב המוקבו (לש ו'יו) לע תישארב רפסבש תודוקנהו .894 דצ וכו ןאיטקודארטניא גרובצניג
 לע תודוקנהו | .,גיי'יס ד"פפו 'ח 'יס א"גפ ןמקל םיימתס םירמאמב ושרדנ (ביי ז"ל) ויחא וכליו 'פב תא לע
 רמא וילע דוקנ והקשיו םש רמאמה ןושלו ,א'בשר רמאמב כ''ג 'ט יוס חיעפ ןמקל ושרדנ ('ד ג ל םש) והקשיו
 תא בתכה לע הבר הדוקנ בתכה תא שרוד התא הדוקנה לע הבר בתכ אצומ תאש םוקמ לכב רזעלא ןב ןועמש 'ר
 ןוגגסו ,'וכו ובל לכמ וקשנש דמלמ בתכה לע הבר הדוקנה אלו הדוקנה לע הבר בתכ אל ןאכ הדוקנה תא שרוד
 לע הבר בתכה אצומ תאש םוקמ לכ רזעלא ןב ןועמש !ר רמא והקשוו 'וכו ושע ץריו 'יתכ םש ר"שהשב רמאמה הז
 אכה םוב בתכה תא חינמו הדוקנה שיופת תא בתכה לע הבר הדוקנ הדוקנה חיגמו בתכה תא שיפת תא הדוקנה
 לע הדוקנה שרדבו ,ש ויעו 'וכו דמלמ אלא וילע והקשיו דוקנ ולוכ אלא 'וכו הבר ב אלו 'וכו הבר בתכ אל
 תא קלסמו בתכה תא שרוד תא 'ודוקנה לע תבר 'תכהש יעשב י רמ א ן ג ב רו .םש םיחספ 'שוריב את הקחרבש א'ה
 תדוקנ אלא םש ןיאש פ"עא ר"א בתכה תא קלסמו הדוקנה תא שרוד תא בתכה רע הבר הדוקנהש העשבו | ודוקנה
 שרדמבו ,הקוהר ךרד ןיאו קוחר שיא ךדוקנ הקוחרבש א"ה בתכה תא קלסמו שרוד תא ןלעמלמ תחא
 יהיו דוע אבוה םשו ,דוקנ ו"יא שרדנ אלו הנמנ אל 'וכו הרותב תודוקנ רשע ןנינת ןמת רמאמב ו"כפ ב"מ ילשמ

 בוז

 ו

 . יוע ללכב תודוקנה ולא ןינעבו ,ר"כ ו"כ ילשמ יריכמ יקליב םג ייעו 'וכו דוקנ הטמל ןיב הלעמל ןיב ןוראה עוסנב

, 
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 [ךובת להאב םישנמ יניקה רבח תשא לעי] םישנמ ךרבת דיהה להאב הנה רמאיו
 רב לאומש 'ר ,םידבא ויה רבכ איה ילוליא ,ודלי ןה ,רבדמה רוד ישנמ רמא רועלא 'ר (רכ ה םיטפוש)
 : םידבא ויה רככ איה ילוליא ,ודלי ןה ,תוהמאה ןמ רמא ןמחנ

 זט ,רוחיי ינפמ וירחא אוהו ,לאעמשי הז וירחא אוהו יוגו ךילא בושא בוש רמאוו
 . :חרואה אבש השיגרה וירחא אוהו

 רמול דומלת המ םינקו הרשו םהרבאו 'תכ רככ ןנחוי 'ר רמא םינקז הרשו םהרבאו (אי
 םהר באו היינש םעפ בותכל ךירצ ךכיפל ,ותורענל היבקה וריזחה אלא (א רכ תישארב) ןקז םהרבאו
 : תיכלכל הב ןיאש הנקז ןלהל ,תיכלכל הב שיש הנו ןאכ ימא 'ר רמא ,ןקו

 ךיה] קספ ,(גכ גכ סירב רדנל לדחת יכו רמא תאד ךיה ירש יוגו הרשל תויהל לדח
 10 :[(י ט רבדמב) חפפה תושעל לדחו רמא תאד

 :סט עוקל 9 :סע עוקל 6 :  סע עוקז 4 3':  ' פוילוס ,'3 ס"ק ןילדסנס ,'3 ג"יכ כימ 8 :  סע עוקלי 1

 , 'ך ךרובת להואב . . לעי ,ך ךרובת להאב . .לעי [1 ךרנת -- לע** | א יל ,יתכְוְד . . ךרובת [םישנמ ךרבת 1
 ןמחנ (ן ןב) רב לאומש 'רו רזעלא 'ר [(נן רזעל) רזעלא יר 5 | ל יל .א ךרובת להאב םישנמ ,פ יוגו . . לעי
 םילהאב תובשוי ןהש ₪  ,יכנאופ [רבדמה | ו ינב [רודה | א ₪ ינמחנ . . רזעלא 'ר .תכנופדך ₪

 המו םלועה תא וטייקו = :כגאפ [ודלי ןה | ְד םהמ ךרובת המלו ולהא חתפל שיא רמאנש ([ְך םילהואב)
 .1 ןידבא | תןִד אלמלאש ,יְך אלמליאש + כנפ ילוליאש ,1א אל ולאו ,?א ילולאו | ךְד םהל ליעומ היה
 ,תן םלועה תא ומייקו ₪ :כנאפ [ורלי ןה | 1 תוהטיאח | 'א ינמחנ 5 | ך*אפד ןי- +: תכ'א םידובא

 :אְו םידובא /נ ןידבא | ןך אלמלאש ,יָד ילולאו /כנְופְד ילוליאש ,1א אלולאו .?א ילולאהו | ךך 'וגו
 ?א חרוא אבש שיגרה , | חרוא אבש השיגרהשפ | 1א דוחיה ,ירתִד דוחייה .כ:אחפ [דוחיי + | תיאפדויה

 ךאלמה שיגרה . 'א וירחאמ הרוא . . שיגרה +ָנֶח הרוא אבש (כ שיגרהו) שיגרה "ל הרואה אבש שיגרה
 שיגרהו ([ך וירוחאל) וירחאל טיבהש ךאלמה הז ,י הרוא תאבש שיגרה ךאלמה : חרוא אבש א'ס הרוא אבש
 | יכא] ןריזחחש נח ןריזחה : ךְד וריזחהש | יו יפל ,1א דמלמ .. [אלא 7 | ן בתכ 6 | ןךְד וירחאמ הרוא תאבש
 /גח ךירצו א בותכה ךירצ 'יפל ,ן 'תכה ךרצ ךכיפל | יכנאחו ןתורענ (ן ידיל) ימיל ,ןיְד ותורענ ימיל
 .פ תונלכל :ן [תיכלכל | ל וב .רתנְד הל [יכאופ הב* 8 | יו יל .א רמול [בותכל | י ךוצנ /תכד ךירצ
 :יכג?אפ [הנקז | 'רתגאפד ןלהלו .יכ [ןלהל | (ךומסב ןכו) 2 תיחוליל ,י*ךת"א ד תיחולחל , 1 תוכלכיל
 ,ָך רמאד . .המ ךיה) רמא תאד ךיה* | א יל קספ -- יכו | ירתכנאפד יל : עו ירש 9 | תד הנקזב ,ן הנקיז

 | ל יל :כ חספה . . לדחו [יעתכגאופְד הספה תושעל לדחו (1 רמתדמכ ,ןך אידמכ ,יאפ א"דכ ,ץ) א"רמה

 תובשוי ןהש י'כ ריב 'יפב שרפמ  .'ןכו רבדמה רוד ישנ 5 115:   דצ 'וכו גנוטיילנויא רוצ דועו 6 דצ םש יולב
 לועומ היה המו םלועה תא ומויקו ודלי ןהש יפל ןהמ ךרובה המלו (יי א": רבדמב) ולהא חתפל שיא 'יתכד םילהאב
 'ועו ת"'יכו יוסופדב הפסוהה 'עבונ .הז שוריפמו ,והליש ןתוא ןידובא ויה רבכ ארפיס תא הגרהש לעו אלמלאש םהל
 =ללעועג עשירארעטיל-שודוו תרבחל יתנש רפסב ןייטשנפע ש"'ר ל'צוהש םיטפוש 'פל ארק י'ר 'יפבו ,484 דצ לועל י''מב
 ויה רבכ איה ילוליאו ודלי ןה רבדמה רוד ישנמ רזעלא 'ר ןמחנ ר"'ב לאומש 'רו רזעלא 'ר קתעוה 10 דצ ריח טפאש
 ,תוחמאה ןמ 8 | :נ'חעו ןידובא ויה רבכ איה ילוליאו ודלי ןה תוהמאה ןמ רמא ןמחנ ריב לאומש 'ר ןידובא
 להאב אביו האל להאמ אציו האלו לחרבו (זיפ ד"כ תישארב) הלהאה קחצי האיביו הקברבו להאב הנה ביתכ השב
 הקבר הרש להאבש םישנ ןאמ ךרובת להאב סישנמ 'וכו םישנמ  ךרובת םש ריזנב שרדה ןכו ,(גיל איל םש) לחר
 ,ארתב ןמ םיאק הוה לאעמשיו 'ב י"רתב םגרותמ ןכו .לאעמשי הז : 'וכו ןאמו ה"דב תופסותב שייייעו האלו לחר
 ביתכד לאעמשי הז | וירחא אוהו שרפמ י"'כ רב 'יפבו ,אכאלמ רמאד המ  תייצו הירתב יאק לאעמשיו 'א י"רתבו
 ןיב עצממ לאעמשי היהש דוחויה ינפמ ךאלמ לש וירחאמ יהורח אמ היל תי צמ לאעמשיו ימלשורי םוגרתב
 תישארב) םדא ארפ היחי .או הו היב ביתכד לאעמשי והז וירחא אוהו שרדה םעט בתכ טיקלבו ,םיכאלמל הרש
 םהרבאו וירחא אוהו בוט לכשב שרפמדכו דוחיי ינפמ וירחא אוהו (א'ד ןמיס ילב) רחא שרד אוה ילואו ,(ביי ז"מ
 וירחא אוהו רחא שרד דועו ,המיז יפוטש םיברעהו יברע תומדב ול המדנש ונממ ותשא תא עינצמ היה ךאלמה ירחא
 .םגרותמש ומכ) איהו היב ירק אוהו ושרדש הז שרד םעטש 'רנו ,רפסה ףוגב ל"יכב 'יגהש ומכ הרואה אבש השיגרה
 להאה חתפ הדמעו 'וכו .ישול םהרבא הל רמא וליבשבש חרואה אבש השיגרה הרש וירחא איהו (ינויה םוגרתב איהו
 אתיא דועו ,חֶרוא אבש השיגרהש ייגה ו"יכב םגו ,489 דצ ליעל 'יעו ןה תוינתייצ םישנו רבדמ חרואה המ עומשל
 אוהו א'ד טיקלב ןכו  ,פ"יכב א"ם 'יגבו (הרוא 'רג ןוילגב ןמסנ םשו) יב א"יכב חרוא אבש שיגרה 'יגהב חרו א
 םירפסה 'יג ןכו ,הרואה אבש שוגרה א'ס ןמסנ ל"'יכ ןוילגבו , (ב'מ .הרעהב שיייעו) חרוא אבש שיגרה וירחא
 אבש שיגרהו (וירחאל א"יכ רב ייפב) וירוחאל טיבהש ךאלמה הז שרפמ טיייכ ר"'ב 'יפבו ,הרוא אבש שיגרה יתנייצש
 להא (לא ל"'צו) לש סהירוחא ץעה תחת סהרבא םע רבדמ ךאלמה היהשכ הרש תאמ (וירחאמ הרואה אבש) הרוא
 'וכו הליפאב .בשוי םדא םלועבש גהונבו 'וכו ךילא בושא בוש רמאש ךאלמה רבדל (התייצמ ל"'צו) התצמ הרשו הרש
 עומשל הרש הבהקש ןויכש ןירחאמ הרואה (האבש) תאבש ךאלמה שיגרה ךכלו שיגרמ אוה וירחאמ האב הרואה םא
 יעו הרואמ םירצמ ץרא הקיהבהש (885 דצ ליעל 'יע) הז רפסב ונרמאש ומכ (הרוא) הופי בורמ רצחה הקיהבה
 ךא למ ה שיגרה פייכב ףסונ 'יפ ןכו ,'וכו טיבהש ךאלמה הז ת"'יכו 'יסופדב 'יגה 'עבונ הז שוריפמו ,ספדנה 'יפב
 היהש | .תיכלכל הב שיש 8 :ש"ויע\ קח צי ריא טיקלב .ןנחוי יר רמא 6  :'וכו שיגרה ךא למ ה טוקלובו וכו
 , תיחולהל הב ןיאש הנקז ןלהלו ,תיחולחל הב שיש הנקז ןאכ א סם א ר"א 'יגה בוט  לכשבו  ,וחכו ותוחילב ידע
 ט"עפ ג .ירש 9 = : תיבולכל 'עו  תיחולחל 'ע ל'תמעב עייעו ט'עפו איספ ןמקל םג 'יע תיחולחלו תיכולכל הביתכה יפוליחו

 ל"יכבו | , רודנל לדהת יכו א"דמה ירוש ןהב בותכש יתסנ תצקב יתיארו בתכ ת"פיבו ,לדח יע ךורעבו וייכב ה"כו - ודנכ לדהת וורו א'דל ו בותרש וחהנ תצכ , - - רב היכ
 לדח ןאכ םישוריפ ינש הנוכנה 'יגה יפלו ,נ"חעו םירפסה ראש 'יגכ יתמלשהו 'וכו תושעל לדחו רמא תאד ךיה אתיל /



 ג בי חי חמ חשרפ אריו 4%

 הרש קחצתו] ךלמה יטלתל ונישש םירכרה ןמ דחא הז רמאל הברקב הרש קחצתו 'בי זי
 : [ומאל חיכורקב

 306ינאו ןיטישכת הל שי הרלי איהש ןמז לכ השאה הרסא הנדע יל התיה יתלב ירחא
 לכ השאה .(אי וט לאקוחי) ידע ךרעאו רטא תאר ךיה ןשישכת הנרע יל ההיה יתלב יוחא

 בו ,ןקו יגדאו אלא ןינריע הגרע יל התיה יתולב ירחא ינאו תותסוו הל שי הרלי איהש ןמו +
 ינאו םכירכח םינקוטו םכימצע םירלימ םתא ןוסיס 'רב הרוי 'ר רמא ,טילפ אלו ןחוט רמא הרוהי
 : םיסינ תושעלס יתג קו

 ףאש סולשה לורנ רמא אופק רכ יוגו הרש הקחצ הז המל םהרכא לא יי רמאוו (גי = חי
 ו בפ "פ סטנ יכפפ ,סט עוקני 8 :סט סעינע סננ ,סט עוקני 0 : 009 דפו 80 75 64 72 ליעל 'יעו ,סט טוקלי 1

 ביג סמוסנס ,'[ "כ סייפ קנכ לנדעב ,'ע "כ ס"פ סנכ סכקיו ,'נ ס"ק םועני ,סט םעינפ לכננ ,'ס ן"ט 05 קפפ 'סוקי
 : 808 75 ליעל 'יעו ,סולטק קכפ ,סיי "ק סיטפוסו '! "ק סט ספוקנס ," "יס וג

 \ 8 היבווקב . . קחצתו [ח*אוד רמאל היבורקב -- קחצתו* | ל 'וגו תופ הבוקנ [יכגאַָך רטאל הברקב* 1

 :/תד ןקז ינדאו .ל ןקז ינודאו :יכזוופ הגדע יתולב ירחא !ע"ל הנדע -- ירחא* 8 | יִל 'ל ,ך'א רמאל היבורקב

 [ויחש | ית תאזה :חוד וזה - ,עכ'א [השאה | ג ל ןינדיע -- הרמא | ג ןינדע .תותסו יגדע . . יתלב ירחא

 והמ -, [הנדע | יתולב 4 | ןְד םיאנ (!ְך 'יטישכת) םיטישכת יעכאחופ [ןיטישכח | 'א תדלוי | כ השאהש

 [איהש 5 | ע יל ,ו'א תאזה . . .תכ'אתופד ווה השאה [השאה | ?א הנרע הנרע והט ,'א הגדע ,2 הנרע

 הנדע -- ינאו) ' תורלו יודע .'א] ןייודיע .תכ"אפְד תותסו .ןע [הוחסוו | 'א תרלוי | ןץ) השאש ,כ השאהש

 יל התיה יתולב ירחא ינאו ןייודע הל שי הרלי איהש ןמז לכ וזה השאה ןינריע [ןינריע | ל 'ל [הנדע"* | (י ל
 שי .. תשאה ([] תותסוו) ןינדע ,2 איה ינמז הניע . .ינאו ןינוריע הל שי . . השאה ןינדיע / ךיד אוה יגמז הנדע
 \ א ןמז הנרע . . ינאו ןיודיע הל שי . . לכ תאזה השאה ןיודיע .חפ אוה יגמו הנדע . .ינאו (ז ןייודיע) ןייודע הל
 ילב 'חא ינאו ןוודע הל שי הדלי ..וזה השאה ,'א ינמז הנדע . .ינאו תותסוו הל שי תדלוי . .ווה השאה ןייודע
 [אלו 6 | 'א ןוחטל לוכי וניאש =. [ןקז | יאו 'ל אלא | עו 'ל ,+ תינחסו ןיגדע הגדע א'ד , ג אוה יגמז 'דע יל 'תיה
 ,יכנאופ פתא | ת ר"יג .א רג | כנאפד הרוהי /תו [הדוי | ן טילופ .ירתכגנאחפד טלופ | 'א וניאו
 / ג'א [סכימצע | ?א ןידלומ ,ל םידילומ .'ך םידליימ , ם ןידלימ [י*רתכ ג'או םידלימ* | תד -- ה *כקה רמא
 / 55 םכינודא , םכינדא ,[ךא סכיריגח . . ,ך םכירבח תא ,2 םכיריבח :פ םכריבח ,ן םכירבח | תכ?אופ ך םכמצע
 | י הנשש , ן'א וליפאש | ןךפ אוה -. [לודג 8 | 'ַא תושעל יל ,?א יל תושעל , ךכ ג יל תושעלט 7 | 'ך סכינודא תא
 יגהתו ןוענמתת םוראו 'א י"רתבו ענמתת יראו א"תב ומוגרתש רדנל לדחת יכו א"דה לוטיבו העיגמ ןוש רווה וואר ווא
 ירמגל קספש קספ לדח רחא שוריפו .ירשו 'א ילרת (ב'ל ד'כ תושארב) חתפיו ןכו ,ךתירש ('ד 'מ הימרי) ךיתחתפ
 םגרותמ הז שוריפכו ,(ענמתיו א'תבו) 'וכו דבעמלמ קספו 'א י'רתב סגרותמו יוכו התרכגו חספה תושעל לדחו א"דה
 ייעו יונשה ןושל ןאכ גייל טוקליו ל"יכב .'וכו דחא הז 1 = :'וכו יוהמלמ קפפ ,וכו תויהל לדח 'א י"רתבו א"תב ןאכ
 הליגמ 'שוריבו אב אתליכמב הי'כו ,  ג'חעו רמאל היבורקב הרש קחצתו יתמלשהו 859 דצו 85 דצ ליעל י"מב םג
 יפמב םג ייעו רמאל היבורקב הרש קחשתו .זיילפ ב'ונ נ'רדאבו ,64 דצ ליעל יתנויצש תומוקמב הרות רפס יסמבו
 אל תומש ב"ימ אמוחנתבו) היבורקב הרש קחצתו אתיא ב"כ ייס תומש אמוחנתבו יא 'ט הליגמ ילבבו ,א'פ םירפוס
 היבורקב שרפמ םש הליגמ י"שריפבו ,'וכו היבורקב יוגישה אצמנ אל ונינפלש ינויה םוגרתבו ,(יוגישה הז הנמנ

= 

 רמול היבורקב ובתכ ךכיפל דיפקה הרש לעו (זיי זי תישארב) קחציו ביתכד דיפקה אל םהרבא לע רמאי אלש
 לש ובלב המ םדא עדוי יכו בושי אלש ימלתל וניש ךכ רמאל היבורקב שרפמ י'כ ר"'ב ייפבו י ,ש'אמר תורעהב ייעו תב הע רמא ל תלמ ןכתת אל הבשחמה לע יכ ףיפומ םש אתליכמל תודמה ירורבבו ,היבורקב הרמא איהו ובלב םהרב
 ךכש םסרפתג שדוקה חורב רמ א ל בוט לכשב ןכו ,עדונ שדקה חורב הברקב הרש קחצתו שרפמ ט"קלבו ,וריבח
 הרש הרמא אתוחינב הנדע יל ה תי ה יתלב ירחא ושרד .'וכו הרמא 8 :  ןיבמרו ע"בארב םג 'יעו תהמתמכ הקחנ
 תותסוו הל שי הדל איהש ןמז לכ .השאה 'וכו ןיטישכת הנדע יל התיה יתלב ירחא ינאו 'וכו הדלי איהש ןמז לכ השאה
 אלא ןקז יגדאו הדינ הסרפ ליעל ןנירמאדכו (ןינדיע ןאכ ייגה ו"דו ר"פדב םגו) ןינדיע הנדע יל התיה 'וכו ינאו
 ושרד ןכו ,םכירבח םיניקזמו םכימצע םידלימ םתא ס"'ביר רמאמ ךמסנ שרדה הזלו , טילפ אלו ןחוט אוהו ןקז ינדאו
 רשבה ןדעתנ ןיטמקה וברו רשבה הלבתנש רחא יוכו הנדע יל התיה יתולב ירחא ,םש מ'בב אתוחינב קוספה
 לאומש שרדמב ושרדש ומכו ןאכ ןיטישכת הנדע שרדה םעט הז םג ילואו ,ומוקמל יפויה רזחו ןיטמקה וטשפתנו
 לייכב ונונפלש ייגהבו ,ת"פיב ייעו ןדועמ ףוגל אלא םיאנ ןיטישכת ןיא ןאכמ וכו םינדע םע ינש םכשיבלמה ה"כפ
 תותסוו יולכ ןיגריע ןריע ןושל הנדע דועו 'וכו ךדעאו א'דה ןיטישכת הנדע תונושל ינשב הנדע ושרד 'ז דע 'ע ךורעבו
 ינאו ןיטישכת הל שי הדלי השאהש ןמז לכ הרמא הגדע יל התיה לודגה שרדמב קת ,(םש ךורעב אתיל ןיגדיע תלמו)
 ק"יכבו) ןונודיע יל התיה יתולב ירחא ינאו תותסו הל שי הדלי השאהש ןמז לכ 'וכו ו 'גש ןיטישכת הגדע יל התיה 'וכו
 וםישנ תסוו ןמז ןדיע הנדע יל התיה א''ד ןיטישכת הל שו הדלי איהש ןמז לכ תאזה השאה הרמא'וכו ירחא ט"קלבו ,(ןינדיע םש
 ןושלל ןינעה ןמ ןיא אתוחינב 'וכו יתלב ירחא הרמאש שרדה יפלו ,תוהנ תסו ןמז ןדיע ןושל א'ד ת"הע י"שרב םגו
 ןוירה ייפ .ןייודעו ,(נ"'חעו םירפסב םג שבושמ ןושלה הזו) 'וכו ןייודע הל שו הדלי איהש ןמז לכ וזה השאה ישילש
 המית ןושלב וטושפכ קוספה םגרותמ םש ןכא ,יודוע 'ב י"ךתבו ןייודע ןכ  םגרותמ 'א י"רתבו ,190 דצ ליעל ייעו
 .םידלומ םתא : (ילתפנ ייפ) עירזמ וניאו שמשמ .טילפ אלו ןחוט 6 | :'וכו יל יוהמל יתוילט ימויל רוזחאד רשפיא

 ל"יכבו ,םש י"'מבו 'וכו הז םא המ קחצי 'ר רמא 480 דצ ליעל 'יעו ןכ 'יגה תיייכו 'יסופדבו .'וכו םתא ה"ב
 תושוע םכינודא תא םיניקזמו םכמצע םידליימ םתא שרפמו סרוג טייכ ר''ב 'יפבו ,יתהגהו םידילו
 בתכ ק"הזנבו ,'וכו םהרבאב הלות תאש םהב רבדה תא תולות סתאש םיניקז ןכיגודאש תורמואו תורוח
 םיסופדב אלו י"כב אל וז יג יתאצמ אלו ,ךרבח תא תנקזמו ךמצע תא תדלימ התא ה"בקה 'א םיקיודמה םי
 : "וכו אלפיה יתנקז ינאו רמא ומצע לע היבקהש שרוד ס"בירו ,הימתב .'וכו תושעלמ יתנקז ינאו

 שרדה ל"יכב ונינפלו ,רבד םש אוה 'א אייכ ייגב ןייודיבו ,ני'חעו םויודב םירבד ולכ םייודב יתהגה .'וכו ארפק רב 8



 105 וט--גי חי חמ השרפ אריו

 ףא ה 'וג הרש הקחצ הו המלל הרשל םהרבאל ןיב םולש ליטהל ליבשב םייודב ורבד םיבותכה
 :יתנקו ינאו אלא ןכ רמוא וניא ןקז ינאו רלא םנמא

 , תוילפוק יתש וריב ויהש דחאל ןומיס 'רב ןרוי יר םשב הדוי 'ר יוגו רבד י"ימ אלפוה (די
 ךכ ,לוכי יניא  ךל םנקתלו לוכי  ינא הליחתכ ןתורבל ול רמא ,םנקתל לכות ול רמא חפנ לצא ןכילוה
 : לוכי יניא ןתורענ ימיל ןריזחהל ,לוכי ינא הליחתכ ,םתורבל

 אל םלועמ ןועמש ירב רועלא יר םשב ןנחוי 'ר ןומיפ ירב הדוהי 'ר 'וגו הרש שחכתו (ומ
 םשב אנהכ רב אבא יר ,אליע ירי לע איה ףא] ,תקרצה התוא םע אלא השאה םע חישהל היכקה קקוינ
 י'י םש ארקתו 'תכהו ,תקחצ יכ אל רמאיו המיע חישהל ליבשב רכריכ ןירוכריכ המכ ייריב יר

 : 497 דפו 188 ד5 ליעל ,סע עוקל 6 :  סט עוקלי 8

 | *א ןיודיב .1א ןייודיב ,ן םיודב .ל םיידב .פ ןייודב [ָנְד םייודב* | ו 'ל הרשל --ורבד | + בותכה 1

 רבד אל יתנקז ינאו אלא רמוא וגיא ןקז םהרבאו יתנקז ינאו דלא םנמא ףאה רמאל הרש . . המל [יתנקז --- המל
 הברקב הרש קחצתו ,?א הרש הרמאש ומכ רבד אל יתנקז ינאו אלא . . ןקז םהרבאו ,1א הרש הרמאש ומכ ומע
 םהרבאלו ןקז ינדאו ימא איה ,2 יתנקז ינאו אלא ןכ רמוא וניא םהרבאל 'וכו הגדע יל התיה יתולב ירחא רמאל
 קחצתו ,ם יתנקז ינאו אלא ןקז ינדאו הרש 'מאש ומכ 'כה רבד אל יתנקז ינאו הקחצ הז המל אלא 'מא אל
 (ך םרבאל ,ןך םהרבאל) םהרבאלו ןקז (ך ינודאו) ינדאו הנדע יל התיה (1] 'לב) יתולב ירחא רמאל הברקב הרש
 (ת ול רביד ,2] רבד) רביד אל יתנקז ינאו דלא םנמא ףאה רמאל הרש הקחצ הז המל אלא ןכ רמוא וניא
 ןכ 'מוא וניא) אלא ןקז (ך ינודאו) ינדאו (ן הרמאש המכ , הרש הרמאש המכ) הרש הרמאש ומכ בותכה
 םהרבא ןיב םולש ליטהל ידכ יתנקז ינאו רמא ה'כקהו ןקז ינדאו הרמא איה ,ָנְוְד יתנקז ינאו (] אלא
 /1אפ רב | ת הדוי ,ן הדותי | תוד יל .כנאפ [םשב (א עשוהי + ןדוי) הדוהי יר [םשב --יר 8 | ל הרשל

 .ירכגא [יהש | 'א יאל . . .יתחְד רחאל לשמ ,?א יאל :ךעכנופ [דחאל | י ינו רב , רייב
 תוילפק .רתכ"אפד תוילפק .יעחו [תוילפוק | ?רע יב ,י'א ינש | ן ול ,'א וידיב | עתופְ היהש
 | ג תא . . .יתכ'אופְד התא לוכי | י היל | 5 'טאו | עח ןכילוהו 4 | יד יוילפפ , 1 תויליפק ,1א תורובש
 ,יִד ןתארנל ,כנחו [ןתובל | י היל | תו יל הנקתל ,ך יל ינקתל ,כנאפ יל םנקתל ,י [םנקתל
 ,יכנחו [פנקתלו | ן יל :ית"אַָד הלחתנכ :1אְחַ הלחתב ,כפ הלחתכ +1 [הליחתכ | א םתושעל , ₪ ןתוארבל

 ו נאזדו ןתורבל 5 | א היכה רמא ךכ .ך אכה ןכ . ןכ ףא .ח ןאכ פא .ן ןכ .יפ [ךכ | י'אחו 'ל ךל | ת"אפד םנקתל
 | כא הלחתכל ,יָד הלחתבכ ,?ְד יליחתבכ ,ְזֶד הליחתב :5 הלחתכ + [הליחתכ | 7 ןתארבל םריזחהל ,* ןתארבל
 ,א רב | ן ןדוי 6 | כא ןתולענל ,ן ןתורענ ידיל | ינחופ ןריזחהלו .ך הריזחהל ,?ך יריזחהל / תכא [ןריזחהל
 | ב ץוח [אלא | י חיסהלו רבדל ,א חישל 7 | תד יל ,ן ןועמש . .'רו .כנאפ [ןועמש 'רב - - ןנחוי 'ר | ןך ר"ייב
 (?א ר"שב ימא) יר םשב אנהכ . . יר אליע ידי לע (] אוה) איה ףא [םש -- ףא* | א רבלב תקדצ ,1א[ךפ תקרצ

 ינאו אלא 'וכו ינדאו הנדע יל התיחה יתלב ירחא הרש הרמאש ומכ יולכ ןאכ  רמוא וניא ןקז ינדאו ץרמנ רוציקב
 רב אתיא םש ריייובו ,יוכו םולש ליטהל ידכ ןקז ינאו אלא ןאכ רמוא וניא ןקז ינודאו י'כ רי'ב ייפב שרופמ וא קתעוה ןכו , ןקז
 יתולב ירחא 'וכו םהרבא ןיבםולש ליטהל ליבשב הרותב 'ואדב ירבד םיבותכה ורבדש םולש לודג רמא ארפק רב תלת רמא ארפק
 םיאיבנב יודב ןושל םיבותכה ורבדש םולשה לודג ירוח רמא ארפק רב יתנקז ינאו אלא ןכ רמא אל םהרבאל לבא ןקז ינודאְו וכו
 רמא ודו ריפרב םש ריייוב דועו ,םולשה קרפב םג 'יעו 'ןכו הרקע תא אנ הנח ינש ותשאל שיא ןיב םולש ליטהל לובשב
 ותואבו ,יוכו ויחאל ףסוי ןיב םולש ליטהל הרותב היי ד ב ןושל םיבותכה ורבדש םולש לודג לאילמג ןב ןועמש ןבר
 !פ ףוס רי'בבו , 'וכו ףסוי ןיב םולש ליטהל ידכ יאדב ירבד םיבותכה ורבדש 'וכו הארו אב םש האפ ישוריב רמאמ
 ליטהל ליבשב םייודב םירבד ורבד סיטבשה ףאש  'וכו לאילמג ןב ןועמש 'ר ינת ודו ריפדב 'יפופדה תחסוגב יחיו
 (אי"ישת יר םילהת 'קליב 'יעו) יתנקז ינאו 'אנש הרש השעמ הנישש םולשה לודג םש ירפסב ימתס שרדהו , יוכו םולש
 דוע אתוא םש האפ 'שריבו ,יתנקז ינאו דלא םנמא ףאה ינש םולשה ינפמ רבדב הניש היבקהש םולשה לודג םש ריימבבו
 הרשל סהרבא ןיב םולש ליטהל ליבשב יאדב ירבד םיבותכח ורבדש ערה ןושל קבא אוה השק המכ הארו אוב 'נינח ר"א
 ףאה רמאל הרש הקחצ הז המל אלא ןכ רמוא וניא 'הרבאלו ןקז ינדאו 'וכו יתולב ירחא רמאל הברקב הרש קחצתו
 יתנקז ינאו ביתכו ןקז ינודאו ביתכ םש מ''בבו ,יתנקז ינאו אלא ןאכ ביתכ ןיא ןקז ינדאו יתנקז ינאו דלא םגמא
 קחצתו ינש וב הניש היבקה וליפאש םולש לודג לא עמשי י בר י בד אנ ת יהיא הרמאדכ ה'בקה ביתומ אלד
 םש וצ ב'מ אמוחנתבו ,םש תומביב ייעו יתנקז ינאו 'וגו םהרבא לא 'ה רמאיו ביתכו ןקז ינודאו יוגו הברקב הרש
 הרש קחצתו העש התואב 'וכו ךילא בושא דעומל ול ורמאו םהרבאל תרשה יכאלמ ואבש ןויכ הרשב אצומ התא ןכו
 אמוחנתב ייעו יוכו םולשה ליבשב המל ךכ לכו יתנקז ינאו 'וכו הז המל אלא םהרבאל רמא אל ה"'בקהו ןקז ינודאו 'וכו
 'יעו 'וכו ודיב היהש דחאל יה לפק 'ע ךורעב היכו הי הש 'יגה םג הנוכנו .והיב ויהש 8  :םש םיטפושו םש וצ
 שרפמו סרוג טייב רי'ב 'יפבו ,תואלשלש (1תוילפוק ייפו ,תורובש .תוילפוק יתש : םש י"מבו 980 דצו 48 דצ ליעל
 שוו םש אבוה דועו ,(אייכ ר'ב 'יפב היכו ,תוחתופ ל''צו) תוחותפ תוילפק תורובש תוילפוק יתש ודיב ויהש דחאל
 שרדמבו ,'וילפפ 'וגה ר'פד שרדמב סגו ,תוילפס גיי גי'יכ ןוילגב ןמסנ ןכו "וכו םילפס תו י ל פ 5 םהב בותכש םירפס
 ינא חפנה רמא ונקתל עדת ול רמא חפנה לצא רובש לפס איבהש ימל לשמ ונינפל רמאמה שרפמ בישר 'צוה .הדגא
 ירש יהתו רמאנש םחר הל היה אלש ןינמו 'וכו הלש םחר לע הברקב רמאנ ךכלו תושעל לוכי ינוא התע עדוי הלחתמ
 106 דצ ליעל ןכו .ןתורבל 4  :'וכו רקיע הידב םש י"מבו 479 דצ ליעל 'יעו דלו תיב הל ןיא דלו הל ןוא הרקע
 ,הימתב .לוכי יניא = :א'ה דיימל .יחנ תרזגכ תו ר ק ל ותמגודו .,התורבל 169 דצו (יתהגה .םשו) תורבל ל"יכב
 'ב 6,  :'וכו םתא הידב 494 ךצ לועל י"מבו נ"חעו  ינכ| םתורבל היבקה ,רמא ךכ .םתורבל  ךכ |: ךומסב כו
 רפח ליייכבו , 'נכו םש ארקתו 'פל הי'מפבו 'וכו רמא השאה לאו יפל כ'פ ליעל םג רדסנ רמאמה .ןומיס 'רב הדוהי

 = 1) טסתו]ג.
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 י*י רמאיו 'תכהו ,ךאלמ ירי לע יריא יר םשכ הימחנ רב עשוהי יר ,(גי זט תישאיב\ הי לא רבורה
 לע ארטיז ןכ יסוי יר םשכ רועל 'ר ,ךאלמ ירי לע אנינח 'רב אמח 'ר םשב יול 'ר ,(גנ חכ סש) הל
 ;[סש ירי

 תייקשא תלכא רמא הלתמ םחלשל םמע ךלוה םהרבאו 'וגו םישנאה םשמ ומוקיו (זט
 : [םחלשל םטע ךלוה] סהרכא ךכ ,יוול

 טמ השרפ

 (יילשמ) הכרבל קירצ רכו התפ קחצי''ר .'וגו סדרבאמ ינא הסכמה רמא *יו (זי חי
 לנו ,הכובל קירצ רכו םעט המ השעב רכוע וכרכמ וניאו קירצה תא ריכזמר לכ קחצי 'ר רמא

 לאומש 'ר רמא (סש םש) כקרי םיעשר םשו םעט המ השעב רבוע וללקמ וניאו עשרה תא ריכומה

 :'נ "כ ס"פ לסועט טכדע ,ו'עקסס 'כ ילטע 'קלי ,כ"פ יכ טוקלי 6 || : סט עוקלי 4

 חישל ירכ) המיע חישהל ליבשב ה"נקה (?א רכרכ ןירוכרכ המכ 'מא) רכריכ םירוכריכ המכ (ן יריכ) ייריב
 תימחנ ירב עשוהי 'ר הילא ("א רבודה) רבדה . . ארקתו 'תכהו תקחצ יכ אל (*א רמאיו 'אנש) רמאיו (?א המע

 המח 'ר ישב יול יר (ן הרה ךנה הל) הל יי רמאיו 'תכהו ךאלמ ירי לע (ן יחא 'ר 'שב) 'מא ידיא ר"שב (א ינמחג רב
 רישב רזעלא) 'מא ארמיז ןב יסוי יר םשב רזעל 'ר ךאלמ ידי לע ("א 'מא אגינח רב אמח ר"שב) הנינח 'רב

 ןירוכרכ המכ ייריב 'ר (2 םשב ימא) םשב אנהכ . . 'ר (כ הליע) אליע . .איה ףא ,?א] םש ידי לע ('א יסוי

 (כ רגורה) רבדה . . אוקתו () 'תכ אחו) 'תכהו תקחצ . . רמאיו תמע חישהל ליבשב (2 רכרכ םירוכרכ) רכריכ
 אנינח ירב אמח 'ר םשב יול 'ר ךנטבב םיוג ינש הל יי רמאיו ךאלט ידי לע ידיא 'ר םשב היטחנ 'רב . . 'ר הילא
 'ר הלוע . . ףאו .1 חנ ןב םש ידי לע 'טא ירמיז . . םשב רזעלא 'ר (ג 'ל ךאלמ . . רמאיו) ךאלמ ידי לע 'םא
 חישהל ליבשב ([ך היבקה רכרכ) רכריכ (!ך 'ירוכריכ ,][ְך ןירוכריכ) םירוכרוכ המכ רמא ידיא 'ר םשב אנהכ . .
 'ר ([ך יאר לא תא הילא) הילא רבודה . . ארקתו 'תכהו רמוא רזעלא 'ר ([ך יתקחצ) תקחצ אל רמאתו הטע
 יול 'ר ([ך םיוג ינש הל) הל . . רטאיו 'תכהו ךאלמ . . לע רמא ידיא 'ר םשב הימחנ ([ך ר"יב) 'ר םשב עשוהי
 אנהכ . . יר הליע . . ףאו ,ןךְד חנ ןב םש . .רמא ([ך ארמז) 'רטיז רב . . םשב רזעלא 'ר ךאלמ ידי לע רמא
 . . ארקתו 'יתכהו רמוא רזעילא 'ר תקחצ יכ . .רמאיו המע חיסהל ידכ רכרכ ןירוכריכ הטכ ידיא 'ר םשב רמא
 ףאו ,י םש ידי לע רמוא ארמז ןב יסוי 'ר ךאלמ ידי לע רמא אמח 'ר הל . . רסאיו 'יתכהו ךאלמ ידי לע הילא
 רמאיו ךאלמ ידי לע 'מא יריא 'ר 'וכו ,1א המע חישהל ידכ רכרכ ןירוכרכ תמכ רמא היכרב ר"שב בר הליע . .
 לע ופיקשיו ['וגו 4 | ל יל :8 חנ ןב םש ידי לע יטא ארמז ןב . . םשב רזעלא רו ךאלמ ידי לע 'א אמה :ר הל .

 | ירכ:אפד אלתמ .2ן] [הלתט | ןך םחלשל ל"ת תמ -. [םחלשל | 87 ךלה [יתוְד ךלוה* | תכגאופד סודס יג
 /' [תייקשא | | ןך הליכא , *ךכ תולכוא ,ונפ תלכוא ,ךא תילכא ,ך תליכא .[ך תלכיא ,] תלכייא
 ו? יולא ,' תיאוול ,] יאוול ,*ך תיוול ,ך תיול ,כפ ייול .אחו [יוול 5 | ך הייתש .ידכנאחופְ תיקשא
 | יתכגא םחלשל . . (נ ךלה) ךלוה סהרבאו ךכ ,ל פהרבא ךכ .ף 'וגו ךלוה םהרבא ךכ |ן סחלשל -- ךכ* | ך הייל
 | כנאופד ריכזמ אוהש ימ ,י ריכזמש יט ,)  [רוכזטה 7 | יתכנ'אְד בקרי םיעשר םשו < "אופ [הכרבל 6

 קחצי 'ר רמא [לכו** | ן יל ,(ילשמ) ינא ינש ,כ אמעט יאמ .ָך הימעט המ ,ץל עט יאמ [יתפ םעט המ*
 ייתנ [סעט המ | ו עשר | י יל תא | תכנופ ד ריכזמ אוהש ימ ,(םש) יִאְזָד רוכזמש ימ ,ו) [רוכזמה 8 | ל

 | ל פש [םשו** | (סש) יאופ 'נש ,2 אמעט יאמ .ָך הימעט יאמ

 < ייסופדב .שבושמו .ג"יכו .א"וכו פ"יכב םג .עטוקמ רמאמהו ,םש ליעל ייעו יתמלשהו םש ידי לע דע 'וכו ףא ןמ ןאכ
 ומע ךל חרואה תא תיקשהו תלכאה וכו תלכא 4 :ני'חעו 'ב א"יכו עיכב רמאמה ותומילשבו ,טוקל

 שנ ינב הרשעל " הינומ לי כ או 'א ו'מ ח''פ תומורת ישוריב ןכו ,תלכייא ומכ לעפא ןינבמ ל"יכב תל
 ניחבו ןייתמ 551 דצ ליעלו ,תיתא ג'חב םשו הייתאו 92 דצ ליעלו ,'וכו לאומש לכיי א 'א ז'מ י'פ םשו 'ו
 ודב אתיא (!א איי) ךטחל חלש 'פ תלהק שרדמבו ,48 רצ םוברעוו 'מארא סאד רעגניזעלש םג 'ועו ןיתיימ םש
 : הווול הייתש הליבא תיכב קתעוה לשמהו , נ"חעו 'וכו תלכואד םש םימעפ 'בו 'וכו הילכויאו

 .טמ השרפ
 מותס וא התותפ השר

 ןאכ ןיא ארקמבו ,זימפ שבתשנ ו"דבו ,ח"'מפ ןמסנ רייפדבו ,נייפ כ"יכו גייכבו ,ז"מפ 'א איי
 אריו במ אמוחנתב םגו ,בי'מפ שיר 415 רצ ליעל י"מב 'יעו ןונע קספה ןאכ שי ן

 : 866 דצ רייל קלח חיימב שמ םג 'יעו יוכו רמא 'הו 'פל המצע יגפב תהשרד תלחתמ 'ה 'יפ םש אמוחנתו 'ו 'יס
 885 רצ ליעל עיועו י"ימב שיייועו 865 דצ ליעל ומכ 'וכו י"ר רמא 'וכו חתפ י"ר החיתפה וז ןונגס .חתפ קחצי 'ר 6
 החיתפה שארמ קתעוה 'א רכז יע ךורעבו ,'וכו ריכזמה לכו ,תולמה ינפל ק חצי ' ר ר מ א ל"יכב רתוומו ,899 דצו
 ,בקרי םיעשר םשו ט"מ 'וכו עשרה תא ריכזמה לכו הכרבל קידצ רכז ט"מ יוכו קידצה תא ריכזמה לכ קחצי ר'א

 יה 'אגש ןכרבמו לארשי תא ריכומ ה"ב קה ב וניצמ ינמחנ רב לאומש בר רמא םש ק
 בקרי םיעשר םשו הכרבל קידצ רכז םש תלהתמו ,א"פ לאומש שרדמב הרדסנ החיתפה לכו ,ךרבו וגרכז
 םשו ביתכד ינכו עשר רוכזמ אוהש ימ לכו הכרבל קידצ רכז .ביתכד 'וכו קידצ ריכזמ אוהש ימ לכ קחצי ר'א
 :ןה ןיבוקרמ ןהב שמתשמ םדא ןיא םִא סירוק ילכל ןימוד םועשרה גה םשו , בקרי ם קחצי 'ר רמא 'יגה םשו , בקרי םיעשר

 ר
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 8 "חו טמ השרפ ארוו

 ,םידמוע ןה םהב שמתשמ תאש המ לכ סיירוק ילכ המ םיירוק ילכל םימוד םיעשרלש ןתומש ןמחנ רב
 קחצי םהרבא אלא בירחנפ ארסיס הערפ וגב םש ארוק םרא ךימומ תעמש ךכ ,םיפרתמ םה םתחנה

 רמא ,בוטל רוכז אנוברח סחניפ יר רמא ,וינבו ןמה רורא רמא בר  ,הרוהיו [יול] ןועמש ןבואר בקעיו

 ,(בי וטק םילהת) ךרבי ונרכז י*י ינש ןכרכמו לארשי םש ריכומ היכקהב וניצמ ןטחנ רב לאומש יר
 וכרבמו וריכזמ היבקהש לארשימ רחאו דחא לכש ןינמ אוביר םישש אלא יל ןיא אחא יר םשב אנוה יר
 אלא רמול ךירצ היה אל לודג יוגל היהי היה םהרבאו 'וגו םהרבאמ ינא הסכמה רמא י"יו

 ! סט ינטמ 'קלי  ,סע עוקלו |: ('[ 'מ) סק ךלעסו 'פ כתסל שכדע ,ד"יפ סיכפוק םכסע ,'3 ד"יע גי'פ סלינע ישוכי 8
 סילסס םכדפ ,('5 ז"'מ) 3"יפ יפככ פסקיספ ,'3 ם'5 סמוי 'יעו | ,ג"* "יס ו"עק סימספ יכיכע 'קלי ,ג"עסס 'כ סילספ 'קני

 :'ס ייפ סי"
 ,1ריעגדל םיירוק ,(םש) ל םייריוק .?ךכא סירוק [עתפ סיירוק* | זך ןהיתומש | (םש) יא ינמחנ 1 ,

 | (פש) ירתכאו ןטז [הט | חו פירוק ,ג'ךל םיירוק .'א סירוק [!םש) 'יע ת"אפ פיירוק* | חו םירוק ,ש ייירוק
 | (םש) י ונבל [ונב םש | כ נ?א 'ל ,?א םיעשר לש םתומש ףא ,(םש) י םיעשרה ךכ [ךכ | זך םתוא תחנה 2 | עא שמשמ
 -- םהרבא | (םש) ו הערפ בירחנס ארסיס , ל ארסיס בירחנס הערפ , תפ ברחנס . .הערפ / [5אוְד בירחנס ארסיס הערפ*
 | (םש) יתכנאחוד יל .ל הדוהיו [פ הרוהיו יול* | כ ןועמשו 8 | (פש) ינחופ יל .תד בקעי ..םהרבא ,כא [בקעוו
 קוספל עיגמ היהשכ ןתנוי ירו ןטחנ רב לאומש יר (ף םשב) םושמ ובלח 'רו היכרב 'ר , (םש) יכנאו'ְד [בר

 רצג דכובנ רמא הוה (פ יוכו ,ןך הלוגה םע) 'וגו הלוגה םע ([ךפ םילשורימ) םלשורימ הלגה רשא ([ך הז) הזה
 (תןפ 'תכש) בותכש ( רצנדכובנ) רצנ דכובג לכש אלא הימריב ןכ רמא הוה אל המלו תומצע קיחש ( רצנדכובנ)

 ןמהל . . יכ ,ןִד -. םורופב ןמהל יטמ הוה יכ ,(םש) יכנְופ [רמא | תפד -. הוה תמ אכה םרב הוה יח הימריב

 סחנפ 'ר | ךְד בקרי םיעשר םשנ 'נש המ םייקל וינב םירוראו ,כפ וינב םירוראו .ינא] ויגב םירורא [וינבו | ?א הוה

 [אגוברח | ?א 'טא 'הוה הנוברחל בר יטמ הוה יכ סחנפ ר"א ,1א רטוא אוה הנוברחל [יטמ הוה ומ]

 | (םש) י בוטל ורכז ,פ ומצעב אוה בוטל רוכז ,3א הבוטל רוכז | א יל ,!ך ינוברחח /תכ?אפ הגוברח
 ןמש | ןרכז |  םיתכגאחופד היבקהש ,ע [היבקהב | (פש) יעת?א יגמחנ 4 | ע'א לאומש בר

 | ומש ריכזמ [ מ אובר יפ | מ'א אנוה בר 5 | ץע תא ,(םש) ו לש םתומש ,כ'א לש םמש ,יתנאחופְך לש

 . ת'אד .םוצעו לודג . . םהרבאו [מןפ"ל לודג -- םהרבאו* | מ (םש) יאְופ יל .תכד השוע ינא רשא , ן ['וגנ 6

 :.יתחד ארק ₪ .כ [ךירצ | יתג!אפד הוה ,כ) [היה | ל יל ,ו היהי . . םרבאו ביתכו .(םש) וכ היהי ויה םהרבאו

 | יתכגיאופד רטימל /זד [רמול | ם איירק , נו אירק
 ב סוירוק ה"כו יתחגה ןכ .סיירוק ילבל 1
 ל"יכבו ,520 דצ פיורק ע"יעו "וכו הגירא

 ילכ םג ןכ וארקנו ברעה טוח (1יילב 'יפ ע"'ומב םשו זי" רק 'ע ךורעב מס
 'ז הרעה םש ישה ךורעכו כ/חעו .םיירוק ילכל ייגה ו"דָו ה'פד שרדמבו .ג"וכו 1
 זעלבו םשע ומכ  אוה הנהו לקד לש תוירחמ ןישועש ילכ םיירוק ילכל שרפמו סרוג טי'יכ ריב ייפבו  ,'ב ייפ א"'עפ ןמקלו
 'וכו תוירחמ ןישועשילכ סירוק ילכל א?יכב םשו א ,םיפר ןה ןהב שמתשמ םדא ןיאש ןמז לכו ןידמוע ןהב שמתשמש ןמז לכ לוט
 'יפב םג 'יעו תויפר םה םהב שמתשמןיאשבו ןידמוע ןה ןהב שמתשמ םדאשןמז לכ תוכסמהו תודיתי הגירא ילכ םירוק ילכ א"ד
 ארוק םדא ךימימ תיאר ךכ םש לאומש שרדמב .תעמש ךכ 2 : םש ואבוהש םישוריפהו 'א פרק 'ע ךורעב ע'יעו ספדנה ריב
 רמאל ךירצ 'רמא 'בר םש הליגמ 'שוריב .רמא בר 8 = : בקעיו קחצי םהרבא ותוא ארוק והמ בירחנס ארסיפ הערפ ונבל
 הימרי 'ר היכרב .'ה םש 'ג ולא םירמאמ ירחאו ,בוטל רוכז אנוברח רמול ךירצ סחניפ ר"א וינב םירורא ןמה רורא
 רצגדכובנ 'מא הוה. רצנדכוכנ הלגה רשא אקוספ אוההל יטמ הו הד דכ ןתנו 'ר ןגחוי 'ר םשב הייח 'ר
 רמול ךירצ רמא .ברו םש םירפוס 'פמבו ,היה תמ אכה םרב היה יח הימהיב ביתכד רצנדכובנ לכש תומצע קיחש
 יטמ הוה דכ רמא ןנחוי 'ר םשב אויח 'ר הימרי 'ר היכרב 'ר בוטל רוכז הנוברח 'וכו סחנפ ר"א וינב םירוראו ןמה רורא
 היתשיב שיבלו היתבט בטל אגזמל ימרג .קיחש .אעישר רצנדכובנ רמא אוה רצנהכנבנ הלגה רשא אקוספ ןידהל ןתנוי 'ר
 םש לאומש שרדמבו ,'וכו םק ךלמהו 'פו "וכו הלגה רשא 'פ רתסא שרדמב 'יעו 'גכו םיעשה םשו הכרבל קידצ רכז יאנש
 הלגה רשא. הזה קופפל עיגמ היהשכ ןתני 'ר ןמהנ רב לאומש 'ר םשב ןבלה 'רו היכרב 'ר
 רמא הוה אל המלו תומצע קיהש לבב ךלמ רצנדכובנ רמא הוה לבב ךלמ רצנדכובנ הלגה רשא 'וכו םילשורימ
 הנוברח רמא סחנפ 'ר ןיכב םירורא ןמה רורא רמא בר 'וכו אכה םרב יח והימריבש רצנדכוכנ לכ אל א והי מר יב ןכ
 רמאמו ,'וכו (ןתנוי 'ר ל''צו) ןתנוי 'רו יוכו ובלה 'רו היכרב 'ר תיייכו פ'יכבו ודב ףסוגש רמאמה סג הז ןונגסבו ,בוטל רוכז
 בר תיכו. 'יסופדה 'יגבו ,ילשמ 'קלוג כ'וכו .ג"וכו 'בו 'א .א/וכו \"יכבו ריפד שרדמב אתיל ןכו ל"יכב ונינפל אתיל .הז
 ףסונ ב ] ְ קרי םיעשר םשו רמאנש המ םייקל 'וכו ןמה.רוא רמא םיהופב ןמהל יטמ הוה כ
 יטמדכ בר א'ייבו ט"יכב 'יגה םשו (484 דצ ליעל י"מב 'יעו) ר'ב ייפמ עבונ הז שוריפש 'רנו רמאמה שוריפ םג
 דכ בר םפדנה ר'ב 'יפבו ,'וכו םיעשר םשו רמאנש המ םייקל וינב םירוראו ןמה רורא רמא ןמה רוראל (יטמ 'דכ)
 רייב ייפב דועו ,*מא הוה .ןמה רוראל יטמ הוה יכ ףסונ םש .ןוילגבו = ,רמא בר 'וגה  גייכבו  ,ינכו רמא ןמהל יטמ
 ו'יבו ל"יבבו ,ןמה תא תולתל ךלמל הצע ןתנש ינפמ- בוטל רוכז אנוברח רמא אנוברחל יטמדכ סחנפ 'רו טיוב
 אנוברח יי 'א םשו ,הנוברח בותכ 'ט 'ז רתסאבו ,ף"לאב אנוברח ,ייגה םש ילשמו ןאכ טוקליו ויד שרדמבו ג"יבו
 ר םשב היכרב 'ר םש י"כב) יול 'ר םשב הי כרב 'ר םש לאומש שרדמב .'וכו וניצמ 4 :ףלאב ןיד רפמגו
 דחא לכ לארשי לכ אלא ילןיא ךרבי ונרכז 'ה הימעט המו ןכרבמ לארשי תא ריכומ היבקהשכ וגיצמ (יול 'רו ובלח
 אלא ארמומל איירק ךיהצ הוה אל 'וגו םהרבאמ ינא הסכמה רמא 'הו ןי בא 'ר םשב אנוה בר | רמא ןינמ דחאו
 ונכרבא אלא וכרבמ יניאו קידצה תא ריכזמ ינא המ. ה'בקה . המא אלא 'וגו הבר יכ הרומעו םוחפ תקעז 'ה רמאיו
 ההומעו םודפ :תקעז 'ה .רמאיו וירחא ביתכ .המ 'וגו .וב ןכרבגו םוצעו לודג יוגל היהי ויה םהרבאו ד"הה ועידוא כ"חאו
 ןמסנ 'א .א'יכבו ,'וכו רמאיו הירתב 'תכ המ 'וכו ונעידוא ךכ רחאו ונכרבא אלא רבב ןאכ סג' 'יגה כייכבו ,'וגו
 תק עצ 'יגה ודו רייפדבו ויכו ל"יכבו ,'וכו רמאיו וירחא 'יתכ .המ ,'וכו ועידוא כ"תאו ןנכרבא 'מא אלא ןוילגב ןכ
 ,ניחעו .'וכו ילא האבה התקעצכה 'וכו .הרמעו םהפ תקעז בותכ.ארקמבו  ,יוכו .םדפ .תקעצ , לייוכב 'ה 'יפ הטמל .ןכו
 קירצ רכז ןנבר רומאד אתלימ אה אנמ הימק אתדגא רדסמ הוהד ןנברמ אוההל אגיבר היל רמא אתיא םש אמויבו
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 :היחי ויה םהרבאו וכרכמ יניאו קירצה םש יתרכוה היכקה רמא י'וגו הרמעו םרס תקעצ ייי רמאיו

 41ווסירשיל ךכרחאו םיאיריל רוס היה הליחתב \רי הכ סילחח) םעידוהל ותירבו ויאיריל יי דוס -
 : ניי ייפ ק''כ סינקס םודמ ,ר יק כ"ו 6עופנס ,ב"שמ 'כ םימספ 'קלי ,"טקמ 'כ קופע 'קלי ,כ"פ כ פוקלי 2

 | יתופד -- אלא .כג'א [יטא | תיאד הגו יכ [יוגו | יתכ'אד חרוטעו פודס | יתכנ'אש תקעו 1
 ועידוא כ*חאו ונכרבא 'טא אלא] , כ ר*חה ונעידוא ךכ רחאו ונכרבא אלא - [וכרבט | ל ינאו |יגיא\' * | תא |סש

 היוחב 'תכ חט הוצי רשא ןעמל ויתערי יכ , [ןְד םוצעו . .יוגל ,2] לודג יוגל .ם 'וגו - ,י [היהי | 'א [ריחה
 ויאירול יי רוס ,] [רוס 2 | א [הבר יכ . . רטאיו וירחא "תכ הט] , הבר יכ חרוטעו םורס תקעו י"י רסאיו

 ותירבו ויאריל . . דוס 'יתכ ,*א ויאיריל . . רוס 'יתכ ,'א י"י דוס 'יתכ "ל 'יל * דוס ,[ ויאריל . . דוס)
 םיהלא רוס ("א איה וז יא ,'א איה וזיא : ג אוה הזיא ,םְָד והויא) והז יא (ח . . רוס רמאנ ;תד םעידוחל

 רעו םדאמ התוא (תן*אְ הלג) תליג אלש (ְך תלימ) הלימה וז (2 םיהלא לא .ם וניהלא לש ,תנאד י"י)
 ךניבו יניב יתירב הנתאו 'נש ול הנתגו םהרכא ([ך אבש) רטעש רע (א]ז תורור) רוד ('א 'כ) םירשע (*א רדע)

 י"+ דוס ("7ל לוטית) לוטת ([ךְד לומת פא) לומת התא םא ה"בקה ול רמא (ם וגו "ל ייגו .ת'אד ךיניבו)
 יו םישש 'ס דוס והטו ,ָף םיעבש דוס ןינמ והטו) דוס וחמו ([ך ויאריל . . רוס ידוס תא ,[ְר ויאריל י"י = דוס)
 ירה 'ד 'ד השש 'ו 'ישש 'ס . . תט ,ך םיעבש ירה . . 'פ *"" דוס המ ,)אָזָ םיעבש ירה העברא 'ר תשש
 . . ינא םיעבש) הליטה תוכזב ךמט רדימעמ ינא 'ע (ןְך םיעבש ירה העברא ליד השש ו"או םישש ךימס רוס .'ך 'ע
 ךיתובא ודרי שפנ םיעבשב 'נש (ף םיעבש . . ינא ,[ָך הליטה תוכזב םיעבש ךטמ . . ינא .ןָכגאָר חליפת
 רימעמו) ןהמ ריטעמו שיא 'ע יל הפסא 'נש םינקז 'ע ןהמ דיטעמו (ףכנא המירצמ ךיתובא + 'וגו ךיתובא)
 רימעטו . . ינקזמ שיא םיעבש . . םיעבש םתמ ריטעמו ,ןֶד ןחמ ריסעמו לארשי ינקזמ שיא םיעבש . . םיעבש ןתס
 םיעבש . . םיעבש . .ינא דיטעמו , ?ך ןהמ ינא רימעמו . . ינקזמ שיא 'ע . . םינקז 'ע ןחמ ינא ריטעסו .כ םהמ
 ריטעטו ,*א סהט ינא ריטעמו . . ינקזט שיא יע . . םינקז 'ע םתמ ינא ריטעמו ,ָך ןחמ יא ריסעטו . .ינקוס שיא
 םועבש . . םינקז םיעבש םהט דיטעמו ,[ך'א םהמ ינא רימעמו . . ינקזט שיא םיעכש . . םינקז םיעבש םהס ינא
 , כ . . חגוה אוהש ,ף הרותה תא הגוהש) הגוהש (גַפ"ל השמ תא) השמ ( סהס דימעמו ,ם דיטעמו גו שיא
 תא שופטש ,'א תרותה . . ראיב אוהש ,?א הרותה תא ראב אוהש ,][ךְְד חרותב הגוה אוהש , ] הרותה הגוה אוהש

 תרותה . . ראב , הרותה תא ראב ,ך 'וגו ראב) ראב השמ ליאוה ינש ןושל (:א 'ךיל יעב) םיעבשב ([ֶך הרותה
 ייל דוס (ת'אְָד ינש) רטאג ךכל הליטה (*א תוכזב) תוכזב ימ תוכזב ('אפ רטאל תאזה . . ראב ,[ךגא תאוה

 תוישש רבעל \פ ה"בקה ,כ] ויד םהרבא ה"בקה) ויד םתרבאל היבקה ול רסא (ם 'וגו .*ל יריל , ךֶד ויאריל) ויאירל
 (פ םהרבא 'םא) רטא ([ך וברכ תויהל ,ך וברכ אהיש :פ ונוקל הושש , כא ונודאכ אוהש , נח וגודאל הושש) ונודאל

 , תא ול רטא .כנפ היבקה ול רמא) ול רמא יתוא לוטי (*אח יט) ימו (תאחד וינפל .כ ת"כקת ינפל) ה"בקתל
 תא םהרנא) ןינס םהרבא (תאְד לטנ דימ) לטנ (ְד ךמצעב התא :אז ךטצעל התא) ךטצעל תא (חְד רטא
 אריתמ (?א היהו ותלרעב) היהו ךותחל אבו ותלרעב זחוא חיהו (ך*א ןיכס ,ד םהרבא ןינס .5פ ןיכסה
 התא ינש ךתוח םהרבא היהו ('א וב) ומע זחאו ודי חלש הייכקה השע המ ןקז (ִכ"ל אוהש) היהש ('א ארייתס)

 תאצמו 'גו םרבאב . . י'' אוה התא ,ְך 'וגו םרבאב . . םיהלאה י"י אוה התא) םרבאב תרחב רשא םיהלאה אוה
 ו" אוה התא ,'א תירבה וטע תורכו םירשכ רואמ ותאצוהו םרבאב . . י'' אוה התא ,1 ךינפל ןטאנ ובבל תא
 תאצמו ,[ך תירבה . . תורכו 'תכו םרבאב . . י*י אוה התא ,כ תירבה . . תורכו ךינפל . . תאצמו םרבאב . .
 (ם'א ול תורכו , "ל תירב ול תרכו) תירכה ול תורכו ('אָפ תירבה ומע תורכו ,ץֶד תירבה . . תורכו ךינפל . -
 ("ַל תירב ומע ),  תירבה ומיע /ת'אפ תירכה ומע) ומע (1 תרכו) תורכו אלא (?א 'טאנ אל) ןאכ 'תכ ןיא

 לש ודי םע . . רמלמ) תיובה וטע תורכו רטאנ ךכל ךתוה םהרבאו םהרבא די םע זחוא ה"בקה תיתש רמלט
 . .דמלט ,ןןְד וב זחוא ה"בקה היהש דמלמ ,%7 תירב ומע . . םהרבא ידי לע . . דטלמ ,ץֶ תירבה ומע . . םהרבא
 ךירבד תא םקתו ומע תרכו 'טאנ ךכל ךתוח 'רבאו םהרבא די לע זחוא . . דטלמ ,א [ךתוה היה םהרבאו] םהרבא םע זחוא
 אלש הלימה וז 'ה דוס איה הז יא ויאיריל .ה דוס . תכגאחפד"ל - איד (ם 'וגו ךירבד תא סקתו ,] התא 'רצ יכ
 םישש יס דוס והמ ויאיריל 'ה דוס לוטת לוטת התא סא . . ול רטא ול הנתנו . . רטעש דע רוד 'כ דעו . . חליג
 םיעבש םהל דיטעאו המורצט ךיתובא . . 'נש הלימה תוכזב ךטמ רימעמ ינא שפנ םיעבש םיעבש ירה חעברא 'ד . -
 תוכזב הרותה תא ראב . . ינש ןושל םיעבשב הרותב הגוה אוהש תשמ םהמ רימעאו שיא םיעבש . . 'נש םינקז
 רוסה | א יל היה | תכאופד יל ,גז [סעידוהל ותירבו | (םילהת) י . איד ויאיריל י'' דוס רסאנ ךכל הלימה
 י"י דוס םיאריל דוס ,ך ויאריל . . דוס ,*א ויאיריל י'' רוס ,ןְר ויאריל ,(םילהת) י ויאיריל דופ ,ף םיאריל
 זך ויאריל . . דוס ינש םיאריל , ] יאיריל . . דוס ינש םיאיריל דוס ,] ויאיריל . . דוס םיאיריל דוסה ,'' ויאריל
 | (סילהת) * ףוסבלו ,זֶד ןכ רחא | (פוטע) יא ויאיריל . . דוס ינש ויאיריל י"+ דוס

 ביתכו 'וכו םהרבאמ ינא הסכמה רמא 'הו ביתכד ןל אנמ אתיירואדמ הכרבל קידצ רכז ביתכ אהד ל"א הכרבל
 ריכזמ ה"בקהשכ שיקל שיר רמא הכרבל קירצ רכז המלש רמא םש ר"יספבו ,ס"דבו ש"ייעו 'ותו היהי ויה םהרבאו

 םילהת שרדמבו ,היהי היה םהרבאו רמוא והַמ 'וכו םהרבאמ ינא הסכמה רמא 'הו 'נש הבוטל וריכזמ אוה קידצל
 תא .ריכזמשכו בוט יכ קידצ ורמא 'נש הבוטל וריכזמ אהי קידצה תא ריכזמ םדאהשכ 'וכו קידצ ורמא ה"שז םש
 ריכזמ ה"בקהש העשב םהרבאב אצומ תא ןכו 'וכו קידצ רכז רמוא אוה ןכו ער עשרל יוא 'גש הערל וריכזמ עשרה
 .וכרבמ ינואו 1 = :'וכו .הוהי ויה םהרבאו הירתב ביתכ המ םהרבאמ ינא הסכמה 'גש וכרבמ אוה קידצה םהרבא תא
 רפסה ףוגב ל"יכב .'וכו היה הליחתב 2  :םירפסה ראש 'וגכ יגיאו היגהל (! דוקגו ,יגאו בותכ ל"יכבו ,הימתב

 ל ינו
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 ודופ הלג םא יכ רבד םיהלא ייי השעי אל יכ םיאיכנל ךכרחאו (בל ג ילשמ) ודוס םירשי תאו

 םיהלא ארי יכ יתעדי התע םיהלא ארי הז םהרבא היכקה רמא (ז ג סומע) םיאיבנה וירבע לא
 בשה התעו איכנ הז םהרבא (ר א ש"הש) ךובהא םירשימ אוה רשי הז םה"בא (בי בכ תישארב) התא

 : [יונו םהרבאמ ינא הסכמה רמא י"י)] ול הלגמ יניאו (ז כ תישארב) אוה איבנ יכ שיאה תשא

 ךלמל יול ןב עשוהי 'ר רמא [וגו השוע ינא רשא םהרבאמ יגא הסכמה רמא יייו]
 ןמ וליאו ךלמה רמא ,קרס ינליא השמח הכותמ ץוקל ךלמה שקיב ןמז רחאל  ,ובהואל אייסא ןתנש
 ץראה תא] יתתנ רבכ היבקה רמא ךכ ,וב ךלמנו ךכב המו ,בכעמ היה אל שקבמ יחייה ולש ןוקירטפ

 : ס"כפ םיטסככ םדגפ ,'ס "יס סע לעוסנס ,'ז 'יק לכיו 3"ע עוסנס ,נ"פ 'כ .עוקלי 5

 רוס 'תכד ויאריל [םיאיננה - יכ | חח ןכ רחא | ת יל :5גְוְד ודוס םירשילו י"אחפ [ודוס םירשי תאו 1

 | תן םיאיבנה וידבע לא ןדוס הלג םא יכ 'תכד םיאיבנל כ"חאו ודוס םירשי תאו 'תכד םירשיל כ"חאו ויאריל יי

 | יכנאח '? ,תד םירשיה ןמ /ןפ [אוה 8 | תנ ארי . אוה ארי ,י םימש ארי , אוה םיהלא ארי 2

 'יעכגלאו'ד ךלמל 5 | נח ידוס -. [ול 4 | (םילהת) י איבנ אוה ,(סומע) יִוָפ אוה איבנ | (םילהת) י 'ל הז

 ,ע) ןמז רחא | י ובהואל הנתמ | י פדרפ ;ךתכנאפְד איסוא ,ן אייסוא .עח איסא 6 | ת'אחפד -- לשמ

 עדוי = [ךלמה | כ ימאו | ן הכותמ -. [קוס | עא 'ה | ן יל ,ו וכותמ [הכותמ | ) יל ךלטה | ן ןכימ רחאל
 ע םולכ :ן ילע = [ננעמ 7 | ךעח ןוקייטפמ | תכא ולא ,ןד וליא :יפ ולאו .ענח [וליא | ן ינא
 /תגד יתתנ ךערזל ינש םהרבאל . . ץראה תא [8 יתתנ -- ץראה תא* | א ךלמאו ךלא ,יו ךלמנ ,ך ךלטינו
 . ..'נש הנתמב ץראה תא סהרבאל :יכ יתתנ . .ינש םהרבאל . .ץראה ,?א יתתנ . .ינש הנתמ םהרבאל . . תא
 | ל יל :1א ןתא ךירחא ךערזלו 'נש הנתמ ץראה תא םהרבאל ,ן ןתא ךערזל םהרבאל הנתמ ץראה תא ,[ְ יתתנ

 'וכו הלימה וז "וכו דוס םילהת 'קליבו י'כ ראשבו 'יסופדב המדקש הכוראה הטישהו ,ו"יכב הי'כו ,הטושה וז קר אתיא
 םינוש םייונישב האצמנו אמוחנת שרדמב הרוקמו ר"'בב שרדמה רקיעמ הניאש ל''גו ההיד וידב ל"יכ ןוילכב הפסותינ
 אמוחנתב רמאמה ןושלו ,ז'טפ .תישארב תדגאבו (ט'י 'יס) ךל ךל אמוחנתבו (ד"כו גייכ 'וס) ךל ךל במ אמוחנתב
 ה"בקה הליג אלש הלימ הז היבקה לש וָדופ הזיאו יוכו ויאריל יח דוס ה'שז ךניבו ינב יתירב הנתאו םש במ
 ירה העברא 'ד השש 'ו םישש 'ס םדא לש ויתונש דוס והמ 'וכו 'ה דוס 'נש םהרבאל אלא הלימ לש ןיריטסמ
 לש וז ןיריטסימ הבה הליג אלש 'יגה ב''גאבו ,םיעבש ירה 'וכו םישש 'ם דוס והמ אמוחנתב 'יגה אפידעו) הנש םיעבש
 לטונ תא הלימ ןתת םא ה'בקה ול רמא 'וכו 'ה דוס ינש ול הנתנו םהרבא דמעש דע רוד םירשע דע םהדאמ הלימ
 דימעמו שפג םיעבשב ינש שפנ םיעבש ךממ דימעמ ינא ירה ה'כקה רמא (םיעבש אירטמיגב ד'וס ויאריל 'ה דוס דוס
 רבד וניהלא 'ה ינש ןושל םיעבשב הרותה תא הגוהש השמ דימעמו לארשי ינקזמ שיא םיעבש ינש םינקז םיעבש םהמ
 ינש הלימ תוכזב המ תוכזב 'וגו באומ ץראב ןרריה רבעב 'גש םש ב''גאבו) ויאריל 'ה דופ רמאנ ךכל ברחב ונילא
 רמא ב''גאב) ונוקל הוש תויהל דבעל ויד לא (ויאריל 'ה דוס רמאנ ךכל הלימ וז תירב תורב ונמע תרכ וניהלא יה
 יאדמ רתוי רישע היהו בהוא ול היהש ךלמל לשמ (םעידיהל ותירבו ונוקל הושש דבעל ןיד םהרבאל הי'בקה ול
 המ ה'בקה רמא ךכ ינייז ורגוח ינירה אלא ול שי המהבו תוחפשו םידבעו בהזו ףסכ יבהואל ןתא המ ךלמה רמא

 אהתש ךייד ךל ןתא המ אלא דאמ דבכ םהרבאו ינש ךל יתתנ רבכ המהבו תוחפשו םירבע בהזו ףסכ ךל ןת
 לשמ ביגאב) ויארול 'ה ךוס יוה ךתא יתירב הנה ינא 'וגו וינפ לע םהרבא לפיו ךניבו ינב יתירב הנתאו 'גש ינומכ
 (ש"ייעו 'וכו ינירה אלא ול שי תוחפשו םידבע ול שי ףסכו בהז ול ןתא המ הז יבהואל השעא המ רמא 'וכו ךלמל
 םהרבא ל"א (160דצ ליעל י"'מכ 'יעו) 'וכו רוד םירשעב לגלגתמ יתייה ימלוע תא יתארבשמ ה''בה ל"א 'וכו םהרבא יהיו א'ד
 ה"'בקה השע המ 'וכו ןקז היהש יפל אריתמ היהו ותלרעב זחאו ברחה תא םהרבא לטנ ךמצעל התא ל"א יתוא לומי ימו
 ךינפל ןמאנ ובבל תא תאצמו יוכו אוה התא רמואו חבשמ ארזע ךכ למש דע ךתוח םהרבא היהו ומע זחאו ודי חלש לוכיבכ
 תירבה ול תורכו ב'גאבו) התא קידצ יכ ךירבד תא םקתו 'וכו .ביתכו תירבה ומע תורכו .אלא ןאכ בותכ ןיא תירבה ול תורכו
 םקתו תירבה ומע .תורכו יוה ךתוח םהרבאו םהְרבא די םע זחוא היבקה היהש דמלמ ומע תורכו אלא ןכ רמוא וניא
 ועו וכו יתוא לומי ימו םהרבא ל"א 'וכו ךלמל לשמ יוכו ויד ל"א טמשנ םש אמוחנתבו ,נ'חעו 'וכו ךירבד תא
 ןמסנו "וכו :יתוא  לומי  ימו היבקהל סהרבא רמא ןמ רמאמה קתעוה א"ע ףלא 'ר הימחג 'קליבו ,(בישר תורעהב
 תזחאשכ ינדעסת ךנימיו 479 דצ ליעל י"'מב אריו ב/'מ אמוחנתמ יתקתעהש רמאמה םג 'יעו אמוחנת ורוקמ םש
 הוושש דבעל ויד םהרבאל ה''בקה ל"א רמאמה תליחת קר קתעוה םירפסבש הפסוההבו ,'וכו ךתוח יתייהו הלרעה מע
 ג ועו 'וכו ינומכ אהתש ךייד 'וכו ה'בקה רמא ךכ 'וכו ךלמל לשמ םש רסחו (ונוקל הושש) ונודאל
 קה .ול הלגש ויד 'ולכ םש שרפמו וינודאל הושש דבעל ויד קתעוה י'כ ריב 'יפבו ,ו'זרהמ 'יפבו
 לש החיתפב שרדהכו ,'ב ה''נ תוכרב 'יעו וברכ .אהיש דבעל ויד ןושלה וגיש ייסופדבו ,ול הושהו
 רחאו ודופ םירשי תאו 'נש םירשיל ןתונ ךכ רחאו םימש יאריל הליחתב ויאריל 'ה דוס םש םילהת שרדמב אתיא
 ינא הסכמה רמא 'הו א'ד 'ו ייפ ףוס אריו אמוחנתבו ,'וכו רבד םיהלא 'ה השעו אל יכ 'גש םואיבנל ןתונ ךכ
 רזח הדעו םירשי  דוסב ,יגש םירשיל ונתנו רזח ויאיריל ודוס הלגמ ה''בקה היה הליחתמ 'וכו השעי אל יכ היישז
 םויפ יתפסוהו ;הימתב .ול הלגמ יניאו 4 \ :יתהגהו 'וכו היה הל יח תכ ליייכב םי'טו ,שי'ויעו 'וכו םיאיבגל ונתנו
 י"יו 5  :םהרבאמ ינא הסכמה רמא 'הו ול הלגמ יניאו םש סומע 'קליב םייסמ ןכו ,'וכו הסכמה רמא י'יו החיתפה
 תוריצח יבוריע .תוכלה וליפאש םירמאמה ואבוה כ'חאו םילשמה ןאכ ורדסנ קוספה הז שרדבו ,יתפסוה ןכ | .'וכו רמא
 ןוג י"כ ריב 'יפב | .אייפא 6 :םהרבאמ םיסוכמ ויה אל 'וכו םוי לכב שדחמ ה''בקהש תוכלהו 'וכו שדח םשו
 ינליא | :הדש איסא םש 'יפו ו'יו אלב איסא 'יגה יד איסא 'ע ךורעב םג ןכא ,םרכו הדש תלחג (1איסוא שרפמו
 ןמקל סג וללה םיכרכה .תשמח ןושלהו ,םיאטחו םיער .ויהש םיכרכה תשמח לשמנב ןכו ;תוריפ ןישוע ןגיאש .קרס
 וחא ןונגסבו ,םש ע'ומבו ןוקירטפ 'ע ךורעב 'יעו (?ויתובאמ השוריב ול שיש הממ .ולש ןוקירטפ ןמ :שי'ויעו 'ד יס א'נפ
 ול ונתנו סדרפ ול היהש ךלמל ד'הל לשמ יולה הדוהי 'ר רמא םש במ אמוחנתב ייגהו ,אמוחנת ישרדמב רמאמה
 םתוא ץוקא אל יבהואל ויתתנו ילש היהש י''פעא ךלמה רמא תורוק הכותמ ץוקל ךלמה ךרצנ םימי רחאל הנתמב ובהואל
 התא רשא ץראה לכ ביתכו 'וכו הארו ךיגיע אג אש ל"א לארשי ץראל והלעהש ןויכ ה''בקה ךכ יבהואב ךלמאש דע
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 ילש ךוחב וללה םיכרכה תשמחו (הי וט הישארב) תאוה ץראה תא [יתחנ ךערול םהרכאל הנתמ
 ןומיס ירב הרוי 'ר רמא :וב ךלמנו ךכב המו ,ככעמ היה אל שקבמ יתייה ולש ןוקיוטסמ וליאו סה
 ץוח רבד תושעל ךלמה שקיב תחא םעפ ,ןחערמ ץוח רבר השוע היח אלו םיכהוא 'ג ול היהש ךלמל
 ,וילע ולש ןיגרפס ןחנ ,ןירוסאה תיכב ושכח יניש ,ןיטלפל ץיוח ואיצוהו וררט ןושארה תא לשנ ןתעדמ

 תא שרניו ןושארה םרא ךכ  ,ותערמ ץוח רבד השוע יניא רמא יירמ רתוי ביבח היהש ישילש %
 :ןחערמ ץוח רבר השוע יניא רמא יידמ רתוי ביכח היהש םהרכא ,הביתב ורגס חנ (רכ ג םש) םראה
 שקיב תחא םעפ ,ותערמ ץיוח רבד השוע היה אלו ןיררתקנס ול היהש ךלמל ןמחנ ןב לאומש 'ר רמא
 ץוח רבר תושעל אלש אלא ןירריתקניס ותוא יתישע םולכ ךלמה רמא ,וחערמ ץוח רבר תושעל ךלמה
 ,ותערמ ץיוח רבד תושעל אלש אלא יתצע שיא ותא יתארק םולכ היכקה רמא ךכ ןרוי יר רמא ,ותערס
 (ה זי םש) ךיתתנ םיוג ןומה בא יכ ןהיבא ויתארק רככ 'א ןינבר :ול הלגמ יניאו ויחא ןכ שול ןהסעו

 :ול הלנט יניא םורפלש הניד ,ול יתיליג הרוח ןחמ ,ול יתיליג סניהיג ,באלש ותערמ ץוח ןכה תא ןיגד
 סהרכא היה תוריצח יבוריע תוכליה וליפא ןתנוי יר םשב ןמחנ ןב לאומש /ר ירדנסכלא יבר םשכ אהא 'ר

 ד"ספ ןעקל 12 - :כ"שו 448 75 ליעכ 11 :  89 75 ליעל ,כ'פ כ עוקל 7 1290 75 ליעל 1 :דיל 'כ טוקלי 8
 תדנל ,'ס יס כקנ סייי ויפו '5 'יכ ךכ ךל לפוסנס ,'ג כ לקנ ב'' "ק םניו ד"י "קו '5 ''כ ךל ךכ כ'פ ספותנס ,ס"לפו
 : יב ם'יכ סעוי ,ניי "כ '5 ביפ .סיפסמ טכדמ ,ג"יפ ס'טלככ

 ןוללה | י ןיז .תכ'אפד פיכרכ :?א ןיד /גחו [םוכוכה | 7ך השמח תאו א יהו ,יתכפ השמחו 1
 ,יכגאחופ [בכעט | ו הז [ולש | ןך תוקירטפמ ,'א ןיקרטפט ,י ןוקירטפ ןס | זך יל םה 2 | ולש | ך סה ,כ ולאה
 ,'אדל יג [כנ?אופיד 'רג* | הרותי | 'א הייגה . [וב | א ךלמאו ךלא ,יָו ךלטנ ,ך ךלפיג | תד יריב -
 ,ינפ ןינהא | .תכגי'אחופד הטלש ,י'א'ד ['ג | יכאו ויהש | י'אהפ - לשמ [ךלל 8 | ת ר"יכ
 | י ינשה | ' ןיטלפמ ,*א ןירטלפל א ולש ןיטלפל | ד ורוטו ,יכנאופ [ודרט 4 | ןח דחא | כזה םיבוהא

 / תכאוד סוגופ | יתכגאפד ןהנו .ן [ןתנ | ם ןירוסיה ,גן ןירוסיאה ,ת?אד םיד ,'ד "רד .יכ'א [ןירוכאה
 ביבח אוהש ,ו ביבח וילע היהש ,[ך ול ביבר היהש ,ןְֶד ביבח ול היהש ,םף [ביבח היהש 6 | ו יל ולש | יג סוגרפסיא
 [הביתב ורגס 6 | י יל ,כאחפד יאדמ .גַ [יידט | י רהויב + 1 רתי | א וילע ביבח ,1 וילע . . אוהש ,ם ול
 ..אוהש ,יִחְד וילע . . היהש ,ןך ול ביבה היהש | 'א םהרבאו | אד ודעב . . רוגכו ,יתכנפ ודעב יי רגכה

 [י"7 | תכגפד ינא המ .יאה [ינא | י ל .תכאחפד יאדט ,ג [יידס | ו רתויב ,1 רהי | כנא וילע
 ,עא ןורדתקנפ | תיאפד ₪ לשמ ,יעכ?או [ךלטל | ופ יל ,?א ינטהנ רב ,תכְד ןמחנ רב [ןטהנ ןב | ל 5
 ךלמה | כ ול -. [רמא | ו יל ךלטה 5 | ןךְד דחא ('ְך 'ירדתקנס) סירדתקגס ,י דחא ןיררתקנכ , ןוררתקנט

 ,ןך סורידתקנס ,י ןירדתקנס ,כ ןירדיתקנס ,'ד 'ירדיתקנס) .סירדיתקנס .ץ ןוררתקפ | ץע יל ותוא | ג ל
 | יתנאד יל .עכופ [דוי יר רטא 9 | ע יל רבד | יתכנופד ילש (ן ןויריהירקנוס / ₪ ןודרתנכס ,1 ןירדהקינס

 תיבקה ול רטא ,' ותעדט . .םהרבאל . .ךכ , ותעדמ . . ךהוא . . ךכ ,15א] והעדט . .ותוא . . ךכ [ותערט --- ךכ
 יח ימא [ןהטע 10 | תיאד יל ול והערט ץוח תושעל אלש ..והוא .. היכקה רמא ךכ ,כ ותעדס . .ותוא ..

 ןרוו יר ימא ךכ ,! םש . .רמא ךכ ןדוו 'ר רטאד :ך?אְד םש שי ירה הייבקה רמא ןדוי 'ר רטא ,%ָל ןהמנ הדוי
 ! 1 ריעט ןדוי ר"א ,ן הלבהב (?) ויעיט ןדוי יר רמא ,ם ןהטע הלווהב וועט ןדוי ר"א ,1א שי ירה ה"בה 'טא
 | ו ןלוכ לש :נזחַו ןהלש -. [ןהובא | 1 ותא .- ,יתהופְד ותוא יתארק ,א [ויתארק | כ הליוהב ןיעמ ימא
 ,:א [םניהיג | תכנאהופד באה ןט ץוה ,ו בא לש ותעד אלב [בא --ץוח | א ןינד םולכ ,ְוְד םינד 1
 יתילג ([ך סנהג) םניהג ,ינהפ ול יתילג . .ןתמ ,כו [ול -- ןהט [ ףד הרוה ןתט ,הפ סניהג ,יכג'א] םנהיג

 | כ הלגא אל .יתאהובד . .יגואו ,1 [הלגט יניא | ד רהמל .יכנאהןפ רהט =. [סהכ | א ל ,תד ול
 וג-- | א ינטחג | רב | יתד 'ל ,?א יארדנכסולא 'ר ,1א יארדנכסלא יר ,1 ירדנסכלא .ןֶה ירדגסכלא יר 2

 | יד ןתג :תכגאופ [ןתנוי
 המאה םא םהרבא לש והעְדמ אלא ןבירהמ יניִא רמא וללה םיכרכ תשטח בורחהל ה"כקה הצושכ ךכיפל 'וגו האור
 ךמא 'הו ינש םהרבאב ךלמנש דע ןבירחה אל ךכיפל 'וכו ינענכה לובג יהיו ביתכ המ האר ןענכ ץראמ ויה אלש
 וכותמ .ץוקל ךלמה . ךרצוה םומי רחאל 'וכו ול היהש ךלמל לשמ יול רב הדוהי ר''א 'יגה אמוחנתבו ,'וכו הסכמה
 ויהש הדב 490 דצ ליעל י"'מב 'יע .ול היהש 6 = : 981 'ומע לודגה שרדטבו םש ב''גאב ע"יעו ש"ויעו 'וכו תורוק שמח
 ייגהו רטאמה לכ קתעוה םשו ,ד"ל זמרב ביתכדכ 'ו כו םיבהוא השלש ול היהש ךלמל עטק ביפ 'ר טוקליבו ,ודיב
 ותערמ ץוה רבד השוע יִניִא רמא רתויב וילע ביבה היהש םהרבא םש םייסמו 'וכו ןיבהוא 'ג ול וי ה ש ךלמל םש
 ךוועב קתעוה םשמו ,298 דצ בילפ ליעל 'יעו ולש םתוח .ולש ןיגרפס 4 :םהרבאמ ינא הפכמה רמא י"יו 'אנש
 וו רגסיו םירפסה ראש 'יג אפודעו ל"יכב ה"כ .הביתב ורגס 6 :ףכו רהסה תיבב ונתנו ושבחו ובהוא לטנ סוגרפס 'ע
 לכ. השעמב ג'בשר רמאמב 'וכו היהש ךלמל לשמה שיר אבוה םשו ,59 רצ ליעל ייעו ץעוי  .ןירדתקנס 7  :ודעב
 יע : ךורעבו כי"יכו ו"יכו ם"יכב םג ןדוי 'ר רמ א 'יגה 'וכו םולכ ה"בקה רמא ךכ ןאכ לשמנבו ,ךלמנ סוי
 יוסופדבו ההווי 'ר 'מא יטוש יניב רחא בתכב םש םסונו , ןדוי רי'א ל"יכב אתיל ןהמע תלמ יגפלו ,ןורדתקגס
 רמא ןדוי 'ר. רמא והעדמ ץוח רבד תושעל אלש אלא ילש סירדיתקנס ותוא יתישע םולכ ךלמה רמא קר אתיא
 הליוהב וועומ כ'"יכבו ןהמע הליוחב ויעמ פ'יכב 'יגה הרזו ,םודפ ישנא םע ןהמע םעטו ,כ"חעו 'וכו טול םש שי ירה ה"בקה
 ועמ ונא לבא ג''צפ ןמקל ליייכב ומכ ןושלה ילואו (רוריבב הבותכ הניא ויעימ תלמו ,םש תורקל ליג ןכ) הלבחב וועימ וייכב
 ןיגד ךומסב ןכו ,הימתב ול. הלגמ יניאו 10 :440 רצ טיל קלח ח"'מבו ןיתמק 'ע ךורעב 'עו לבחב ילע ןיתמק
 .רכו אחא 'ר 15 :448 רצ ליעל 'וע ול יתיליג הרות ןתמ ול יתיליג םניהיג ש"מו ,'וכו הלגמ יניאו 'וכו ןבת תא



 01 חי זי חו סמ השרפ אריו

 םויב םלשוריל תוארקל ריתע היכקהש שרח םש וליפא לאומש 'ר םשב ןומיס 'ר היקלח יר סחנפ יר ,עדוי
 םשב ןמתד ןינבר (ימא) הייח 'ר היכרב יר ,עדוי היה םהרבא (וי ג הימרי) י*י אסכ םלשוריל וארקי אוהה
 וגורב עןמש ועמש יעט יאמ הלעמלש ןיד תיבכ הכלה שרחמ היכקה ןיאש םויו םוי לכ ןיא הדוהי 'ר
 הלילו םמוי וכ תינהו רמא תאד המכ הרוח ירבד אלא אגה ןיאו (ב ול בויא) אצי ויפמ אנהו ולוק
 : ערוי םהרבא היה ותוא וליפא ,(ח א עשוהי)

 ג ילמ רסח םלועה ןיאש ורשיב היכרב 'ר םשב יילע סוח 'רב םוחנת 'ר היהי ויה םהרבאו (חי

 סדונע יטוכי ,('6 םי'פ) י"פ סתקיספ ,880 ד5 סיילפ ליעכ | ביפ יכ טוקלי 6  :פ"כקסס 'כ בויס 'קלי ,סט עוקלי 2
 / :'5 355 ןילוס ,'ס 'יק 'פ סילקס טכדע ,'ו ייפ ץקמ גיי 'יק סכיו סעוסנפ , 'ג 'ע ב''פ סכז

 דיש | ד יל :א ..'ר :פנפ [ןוטפ יג | ד 'ל ,נ היקזח 'ר .כאפ . . 'רו .ן [היקלח יר 1
 .כגופ'ד [סויב | ן םלשוריב ,פ7ל םילשוריל [ינאָד םלשוריל* | יד תאיקל :כנאופ תורקל | ג?אפ הייבקה
 / ב ייבא אייח 'ר .] יובא הייח 'דו .תאפְד אייח 'רו | 57 םילשוריל [וכנאוְד םלשוריל* | יא איהה 2 | יאְד תעב
 [יא 8 ] 1 ןירמא ₪ [ןמתד | יתד ןנבוו נא ןינגרו ,ופ [ןינבי | תנאוד 'ל .ם [מא | כ הבר אייח 'רו

 ,יופ סעט המ .כ אמעט . . ,ָך הימעט יאמ | י ןוילעה ,גְו ןלעמש | תד יל .יכגאופ [לכ | ילא ךל ₪
 | (שש) יפ ןיא | יתגאפד הגהו .(בויא) יכ] [אגה | דל ילוק [תכנאופ ולוק* 4 | ל עמש [עומש** | תא ינש
 , 1 רטתדטכ .'אפ אידכ | (פש) יתכנאופד יל ,י [ירבד | א הגוה :יתנ1אפְד הגה ,(םש) וכו [אגה

 י וניבא םהרבא | ןךְד תוכלה ןתוא .יכנאופ הכלה התוא ,"ל אגה ותוא [ותוא | (םש) י ייפאו 5 | יתכאוְד ינש
 י?א ילע רישב ,ם ילע סוח 'רו ,1 ילע סוח רייב [יילע פוח ירב | ם סחנפ ,ןך אטוחנת | ינאופ היה 6 | (םש)

 | יתכנוד םישלשמ ,א''ְד [ילמ | כ רסח םלוע ןיאש | יתד יל ,ן 'רב ,ם אייח רב ,1א יאלינח רב

 ייסופדבו ,םירבדה רקיע םשו 'וכו יתוצמ יתרמשמ רמשיו שרדב ד"ספ ןמקל ורדסנ וירחאלש םירמאמהו הז רמאמ
 ךומסב ומכ ירדנסכלא יבר םשב רמוא אחא 'רו ונינפלש 'יגה הנוכנו ,תומוקמה ינשב םירמואה תומש ושבתשנ
 וכרדש ףאו הימחנ יבר 418 דצו הרוהי יברו הנוי יבר 128 דצ ליעל ומכ י ב ר ל"יכב בותכ ןאכו) יד 'יסו 'ג 'יסב
 םשב רמוא ןמחנ ןב לאומש ירו ('ב ב'מק י"הכמבו 910 דצ ז"ל קלח ח'ימב 'יעו יבר םוקמב יר 'בותכל ל"יכ לש
 ,('וכו ןתנוי 'ר ישמ ןמחנ רב לאומש יר ירדנפכלא 'ר 'שמ א ב א 'ר תצק שבתשנ ד"ספ ןמקל ל"יכבו) ןתנוי 'ר
 ןכא ,ןתנוי 'ר םשב :ינמחנ רב לאומש 'רו ירדנסכלא 'ר םשב אחא 'ר רמא 'א 'יפ ךל ךל ב'מ אמוחנתב סג ה''כו
 תחא הרות אלהו יוכו םתרבא עמש רשא בקע ינש םהרבא לש ותיכב ורמש ןילישב ת י בו רי ע וליפא 'יגה םש
 יוכו ןתגוו יבר רמא ינמחנ רב לאומש ר'א 'א 'ים םש אמוהנתבו) הרותבש תוצמ לכ רחא קדקדמ היהש אלא איה
 סהרבא םיק ןילישבת יבוריע ףא ןתנוי 'ר רמא ינמחנ רב לאומש 'ר רמא דיי ייפ ךל ךל במ אמוחנתבו
 יר םושמ ג'בשרא אמוחנת שרדממ עבונה םש ב/'גאב רמאמב ןכו) 'וכו ילוקב םהרבא עמש רשא בקע ינש ונובא
 לאומש 'ר רמא שבתשנ רהב במ אמוחנתבו | ,('וכו רמא ינמחנ רב לאומש יר איי 'יס םש אמוחנתבו  ,'וכו ןתנוי
 רשא בקע 'נש םהרבא רמיש ןילישבת יבוריע וליפא (ירדנסכלא 'ר םושמ םש אמוחנתבו) ארדנסכלא 'ר םשב ןמחנ רב
 שיא רזעלא ןב ןתנוי 'ר םשב ןמחנ רב לאומש 'ר רמא ב" ייפ שגוו ב"מ אמוחנתב אתיא דועו ,'וכו
 המו ,58 דצ א'ח א'הגאב 'יעו) ,'וכו רשא בקע יגש וניבא םהרבא עדוי היה ןילושבת יבוריע ולפא ה רי בה
 םשב ימחנ רב לאומש 'ר ימא ל"יכב ה''צפ ןמקל ה''כו ,(ל"יכב תונוכנה 'גה י'פע ל"'צ ריבמ 78 דצ םש אבוהש
 לע םש ןמקל דייפב שמ 'יעו) יוכו עדוו וגיבא םהרבא היה ןילישבת יבוריע וליפא הריבה שיא רזעלא ןב ןתנוי 'ר
 וליפא וניבא םהרבא םיק ישא בר אמיתיאו בר רמא 'ג םש אמויבו ,(ר"בב השרפה וזבש תודגאה
 תסונ הז ןיעכו ,םש סיידב 'יעו הפ לעבש הרות תחאו בתכבש הרות תחא יתוהות רמאנש ןילישב ת יבורי ע
 שרפמ כ רי'ב 'יפבו ,הפ לעבש הלק הוצמ וליפא םייקש תורות יתש יתרות ר''ב 'יפ י'פע 'רנכ ר'פפ ןמקל 'יסופדב
 רומוש ךירצש רבד אוה הז יא יתרמשמ רומשיו רמאנש םהרבא עדוי היה ת ו רצ ח יבוריע תוכלה וליפא ונינפפש שרדה
 ןתנוי 'ר םשב ינמחנ רב לאומש 'ר 'יגה םש במ םילהת שרדמבו ,םש ןמקל י"'כ רי'ב 'יפב ה''כו תורצח יבוריע הז
 עמש רשא בקע רמאנש עדוי םהרבא היה תוריצח יבוריעו ןילישבת יבוריע תוכל ףא רמא
 יבוריעו ןילישבת יבוריע וליפא וניבא םהרבא םייק רמא 'וכו לאומש 'ר 'יגה רבכמ ספדנה םילהת שרדמבו) 'וכו
 :'א "יס ךל ךל אמוחנתבו םש בישר תורעהב םג ייעו ('כ 'וס 'א םילהת יריכמ 'קליב אבוה ןכו 'וכו תוריצח
 (ביו 1 הימרי) םתה ביתכו יי אסכ םלשוריל וארקי אכה ביתכ א'יכ ר''ב 'ופב שרפמ | .'וכו שדח םש וליפא 1
 ו אסכ אכה ביתכ הארי יי": אוהה םוקמה םש תא ארקיו םהרבאב 'יתכו 'וגו ונשדקמ םוקמ ןושארמ םורמ דובכ אסכ
 וי אוהה םוקמה םש תא םהרבא ארקיו ביתכד א"יכו טיכ רב 'יפב שרפמ דייפפ ןמקלו ,י"" אפכ םוקמ םתה 'יתכו
 ,(היל .חי'מ לאקזחי) המש י"י םוימ ריעה םשו רמאנש יי ומש ארקיש (אוהה םוקמה) םוקמה דיתע רמול הארי
 , שיייעו 'וכו המש יי"י םוימ ריעה םשו ביתכו הארי י"י םוקמה םש ארקיו ביתכד ד''פפ ןמקל 'יסופדב ףסונ םשמו
 ל"יכבו ,שדחל דיתעש םשה אוה יתורותו יתוקוח יתוצמד ןידוי השלש ןאכמ (ךמסו) ךומסו םש יייכ ר"'ב 'יפב דועו
 ודב םג אתיא דיספ ןמקלו ,ת ע ב הגוה ו"דכו 'וכו וארקי אוהה םוי ב בותכ ר'פד שרדמב םגו יתנויצש י"כבו
 ןב שיר אוה לאומש 'ר רמאמה לעבו ,ג'עצו 37 דצ ליעל ע"יעו איהה ת עב בותכ ארקמבו ,אוהה םווב
 ךתמוק תאז 'פ רישהשו 'וכו תיגהו םש לע ןמחנ רב לאומש 'ר םשב ןומיס 'ר 'ג 'ג א"פ תוכרב ישורי 'יעו ןמחנ
 'ר ל"יכב 'יגה ד"ספ ןמקל | .הייח 'ר 2  :יוכו םכוטילפ ורכזו ביתכ לאומש 'ר םשב היקלח 'רו סחנפ יר (יח 'ז)
 שיר ר''יובו ח''כפ שור אתקיספב ןכו ,היכרב 'ר לש ויבא לר יובא  הייח 'רו ןאכ וי'יכבו יובא אייח 'ר היכרב
 הרש ייח במ אמוחנתבו יובא אייח 'ר םשב היכרב 'ר ויט 'יס ם'פ ל"יכב ןמקלו  ,יובא אייח ירו היכרב 'ר ל"פ
 ןמתד ןינברש הדוהי 'רו ,844 דצ ג'ח א'הגאב םג 'יעו 'וכו ויבא אייח 'ר םשב ןהכה היכרב 'ר רמא "ו .'יפ
 :יוכו הדוהי 'ר ה"דב םש י"מבו 124 דצ ליעל 'יעו לאקזחי רב הדוהי  (בר) 'ר אוה  ומשב םירמוא לבבד ליר
 ירב ד אלא "גהה ,הגההו בותכ ארקמבו ,ו"'דו ריפדב םג דיספ ןמקל היכו ,אגה לייכב ךומסב ןכו = .אגהו 4
 ,אגה ותוא וליפא יולכ .יוכו ותוא וליפא 5 : נ'חעו םש בויא םינג ןיעמב אבוה ןכו םש ןמקל םג ל"יכב אתוא הרות
 פסונ לייכבו ,אקפנ יתורותמ עדוי םהרבא היה הלעמ לש ןיד תיבבש הכלה שודיח ותוא וליפא שרפמ י'כ ר''ב 'יפבו
 : ג'חעו עדוי םהרבא היה ה כ לה ה תר א וליפא ל"יכב ףסונ ד'יספ ןמקלו ,אגה ותוא היגהל ,אג ה רחא בתכב יטוש יניב
 א'יכב קר אתיאש יאלינח רב היגהל 'רנ ןיאו ,ג'עצו כ"יכו גיוכ י'ע םג תמויוקמ ייגהו ל"יכב היפ .יילע סוח 'רב 6
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 טי הי חי טמ חשרפ אריו ו

 הושע יי היהי ויה םהרבאו אכהמ חל יחיימ יררנסכלא 'ר םשב אחא 'ר ןרוי 'ר ,סהרבאכ םיקירצ
 :תשמח יה הרשע יי השמח 'ה

 !מפשמו הקרצ תושעל ייי ךרד ורמשו) יונו וינב תא הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ (טו .
 הליחתכ הרוהי 'ר םשב הירזע 'ר : םילוח רוקיב חז 'מא ןינברו ,אירבאה חז יררגסכלא 'ר םשב אחא 'ר

 םיתושו ןילכוא ויהשמ ,םיכשה תאו םירכועה תא לכקמ היה םהרבא ,רציכ אה ,טסשמ ףוסבלו הקרצ +
 הוה ךוכל יולע לכקמ ןיא ,ולשמ ונלכאש םלוע לא ךורב רמא ,יטאנ המ היל 'מא ,וכירב ןוהל רמא
 ,יילע תיא המ 3 רמא הוהו ,ךלער הס בה היל רמא הוה ליבקי אל ןיאו  ,היל ליואו יתשו ליכא

 :ד"נפ ןפקל) 421 75 ליפל 5  :'כ 'ס תונופכ ,'5 ד"י ספוק ,'נ '3 סעינמ סכנ ,'ג פ"3 סמק סכנ ,סס ץוקני \)

 ןמ ,ן אכה ןט | 'א יארדנכסילא ,*א יודנכסילא | כ אחא 'ר םשב ,תנ'אד . . 'רו . - .ן [אחא 'ר 1
 ריי ,] השמה . . דוי . . 'ה . . דוי ,ן [השמח -- יי | אפ יל ו 1ן] תיחי היה םתרבאו [היהי -- םתרבאו | ) תכה

 יוה השמה 'ה הרשע '" תשמח 'ה הרשע 'י ,ך השמה 'הו הרשע ('ך דוי) דיוו שמח 'תו רשע ("ך דוי)

 היתי ,ןזְד ה*יחי ןוינמכ ,[פ תיהי ןינמ ,1א םה ךכ היהי השמח איה . . ד"ןי תשמח א"ה הרשע ר"י ,כ םישלש
 .רכנאפ [הז | א יאודגנסילא | יתד ןדוי .כגאופ [אחא 4 |  [ך יאוה ןיתלה ארטמיגב היהי .*א 'מגב

 .רת'אד אירגוה ,ן] הירבהה ,'א האוב אה ,ןָ הארוכה ,] [אירכאה | י וז טפשמו הקדצ תושעל .ווד וז

 רנ ,1 ..ינר רג ,כג'א ןומיס 'רב - [(ן ןדוי) הדוהי | יתיאוד וז .כג'אתפ [הז | ₪ 'ל ,י םירסח תולימג

 | + םירבוע . . .2 םירבועה לכקט |  רציאכ | ד קדצ ,יכנאופ [הקדצ 5 | ך הלחתא | ת'אופד ןומיפ

 ןהל רטוא .ל ךורב ןוהל 'טא [וכירב* ןוחל רמא 6 | ן ויהש רחא ,?א ויהשכו , ג'אפ ויחשמו | יכאפ םינשו

 | ו ךרב ול יטוא ,י'ָד ךירב (י ל*א הוה) היל 'מא אפ וכוב םהל (אפ רטוא) רטא ,כג וכירב (2 םהל)
 ול םירמוא םהו ,] 'מוא המו 'מוא ,' אטינ המ ל"א .תכגפְך רטאנ (2 המו) המ היל (כנפ ןירמא) ירמא
 רמוא אוהו :₪ ןהל 'מואו ,1 ןול . . ,כ ןוהל רטא ,י [רטא | א רמאנ (%א חמו) המ ךרבנ ימל (*א ימוא םהו)
 ו [ןיא | יפ ןוילע [םלוע | ג יהלא .:ל יא [יתכאופד לא* | תת ורמא םהל רמא ,] ול 'םוא .א םהל
 י ת'אפד ךייגו .גו [ךרגל | תת היולע .נ תיוליע .יכאד וילע .ם יהולע .] [יולע | י לכק | יתכנאפד םא
 לבקי אל ןיאו [ליבקי --ןיאו | ך לזאו .יתְ ליזאו ,כ היל לזאו ,נאופ [היל ליזאו 7 | י ךרגו ,כ'א ךריבו
 סאו / א ךרבל ('א וילע) הילע לבקמ ('א ואל םאו) אל יאו .כְו ךרבל (כ הילע) יולע לכקי אל (כ םא) ןיאו + | היוליע
 חותו | 2] ךילעד | א יל בה | י ואל םאו ,ןךְד ךירבו ([ך היולע ליכקמ) הילע לכקמ הוה אל יאו ,פ ךירבו יהולע לבקי ואל
 | יתכנאד ילע .ופ [ייש | תאד ךל ₪ ,'יכנופ [תיא | ן הטו | תנד רמאו :א ליאו :כ] היל 'טאו ,ו ליא

 116 רצו 80 דצ ליעל רבכ אבוהש יאלינח רב ת''ר ןמ יילע סוח 'רב שבתשנ היהי קייודמה ליייכבש רעשל ןיא םגו ,רחואמה 'א
 טמשנ טוקליו ת"יכו 'יסופדבו ,(627 רצ גי'ח ת"'הגאב 'יעו) יאלינח רב ת"ַר םוקמב ימלשוריב אצמנש י א ל י ע רב תר ןמ וא
 רמא אחיא םש ארוו אמוחנתבו ,'וכו ורשיב רמא יברב םוחנת יר ט''קלב קתעוה ןכו ,'רב םוחנת 'ר 'יגה ו"יכבו ,רזה םש
 ןיא אחא יבר םשב םוחנת יבר רמא היהי הכ אוה המ ('הו''ט תישארב) ךערז היהי הכ םהרבאל יתרמא רבכ ה"בקה
 םהרבאו רמאנש םהרבאכ םוקידצ םישלש םש ץקמ אמוחנתבו ,'וכו םישלש 'ירטמיגב היהי ןכש םיקידצ םישלש רסח םלועה

 ינב ןידיתעש תוצמ םישלש ולוא ףסכ םישלש 'וכוולקשוו 'ג םש ז'ע 'שוריבו ,םישלש אירטמיגב היהי לודג יוגל היהי וי
 תויהל לוכי םלועה ןיא אנמ 'ר םשב ןמחכנ 'ר רמד ןהמ רסח םלועה ןיאש םיקידצ םישלש וליא ירמא

 ץראב ןטועימו .לבבב ןבורש םימעפ םישלש ןיינומ היהי היה םהרבאו םעט המו םהרבא וניבאכ |
 אתיא הילפ ליעלו ,'ט 'יס חי'צפ ןמקל םיסופדה תחסונבו םש ןילוח 'יעו ץראב ןבורש העשב םלועל הפי ןמָוס 'וכו לארשו
 רמוא י'בשר היה ךכ י'פ אתקיספב ה'כו 'וכו םהרבאכ םיקידצ םישלשמ רסח םלועה ןיא יחוי ןב ןועמש 'ר רמא ןכ
 וניבאל ה"בקה עבשנ ונוראל הררה הראו

 םושרשמח תוחפ

 היהי ויה םהרבאו אמעט המו דוע 'ג םשו ,והומכ םיקידצ םישלשמ תוחפ םלועה ןיאש םהרבא ההרר
 יול ןב עשוהי 'ר רמא תוליחנה לא חצנמל שרדה םש במ םילהת שרדמבו ,ןיתלת אה '

 רמאנו ךערז היהי הכ רמאנש םהמ רסח םלועה ןיאש םהרבאכ םיקידצ םישלש דגנכ יל "וכו 'ה ן
 .'וכו ךרד ורמשו 8 :880 דצ ליעל י"מב ע"יעו שיייעו 'וכו ןיכוז לארשישכ ןיתלת אירטמיגב היהי
 הקדצ הליחתב טפשמו הקדצ תושעל קיידמ 'וכו הירזע 'רו י"י ךרד ישרד ןינברו 'וכו אחא 'רש

 יר הקדצ 'כלה עורז רואב ןכו ,דוקנ םהינשבו (2כ'וכבו (1ג'יכב םע אתיא אירבאה 'יגהו ,ת"פיב 'יעו\ טפשמ
 ירמא ןנברו וצרא ךרד םיבשה תאו םירבועה םלועה תא אירבמ היהש 'יפ אי רב א ה הז ירדנסכלא 'ר\

 יוכו איירביא היל ןידבע יד ג'פ ק"מ ףוס 'שוריב םג 'יעו םילבא תארבה אירבאה תלמל ג"יכב ןוילג 'יפו ,'וכו םילוח רוק
 ןעמל ויתעדי יב שרפמ וא סרוג טוקליבו ,לבאה תא ןירבמש אירבוה הז שרפמו סרוג י"כ ר"ב 'יפבו ,'וכו איירבוא היל ןי

 אירבאהו ,'וכו ןירמא ןינבר םידסח תולימג וז טפשמו הקדצ תושעל ירדנסכלא 'ר םשב ןדוי 'ר 'וגו הוצי רשא
 תוזירז י"למ השרפלו אירכווה עיומ לעב תהגה וא ייגל םעט ןיאו םילוח רוקיבו םידסח תולימג ןיעמ (אירבוה)
 סידסח תולימג וז ךרדה תא יוכו םהל תעדוהו םש מ"בבו ק בב ושרד 'וכו ךרד ורמשו ונינפרש שרדהכו תוצירחו

 המ ה'בקה לש ויתודמ רחא ךלהל 'וכו וכלת םכיהלא 'ה רהא םש הטוסבו ,'וכו הרובק וז הב םילוח רוקיב (הז) וז וכלי
 םיתמ רבק ה"בקה םילבא םחנ התא ףא סילבא םחינ ה"בקה םילוח רקב התא פא 'וכו םילוח רקיב הכקה 'וכו אוה
 וז ךרד 'וכו 'ה ךרד ורמשו שרדה אבוה 280 'ומע לודגה שרדמבו ,ח"פ ףוס ליעל 'יעו םיתמ רובק התא ףא 'וכו
 תאווצ הז הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ ט"קלב וגינפפש רמאמל רז שוריפו ,שיייעו 'וכו העמשמכ הקדצ םידסח תולימג
 אוהשכ ותיב תאו וינב תא הוצי רשא ןעמל בוט לכשבו ,'וכו הקדצ הלהתב 'וכו הקדצ תושעל תא אירב
 ווצב וירחא אירב

 צו
 יר רמאמב 491 דצ ליעל םג ררסנ רופיסה תליחת .לבקמ היה םהרבא 5 | :'וכו ערמ ביכש

 םש "ואבו ,םש ןמקל לייכב םג היכו וכירב ןוהל רמא יתהגהו ,'וכו םשב םש ארקיו שרדב ד'נפ ףוס ןמ
 םא ולשמ ונלכאש םלועה ךלמ ךורב םהל רמא רמאנ המ ,ייל ןירמא וכרב םהל רמא סיתושו םילכוא

 רמוא היה ךרבל וילע לכקל חרואה הצר אל םאו .'וכו אל ןיאו 7 | : ול ליזואו יתשו ליכא

 ') אָורֶבַאַה. - ) אָיִרְבַאה.



 ו כ ש חי סמ חשרפ אריו

 הרשעב אתיפד לוגיא דחו ירלופ הרשעב רפוקד רטיל דחו] ירלופ הרשעב ארמחד טיסק רח היל רמא הוה 5
 ימח הוהד ןמ ,[ארברמכ אחיפ ךל כהי ןמ ארבדמב דפוק ךל בהי ןמ ארברטב רמח ךל בהי ןמ ,ירלופ
 : טפשמ ףוסבו הקרצ הליחתב דיהה ולשמ ונלכאש םלוע לא ךורב רמא הוה אקע היתקע

 עגי ןכ ול שיש ימ לכ רמוא יחוי ןב ןועמש יר יגת יוגו םהרבא לע יי איבה ןעמל
 5 תא אלא 'תכ ןיא רבר רשא תא יונו םהרבא לע ייי איבה ןעמל םעט המ תמ אל וליאכ הרוחב
 :וילע רבד רשא

 ה םשב היכוב יר ,תכלוהו הבר רמא הנינח 'ר הבר יכ הרמעו םדס תקעצ ייי רמאוו (כ
 תאו ןאכ ןלהל רומאה תא ןתיל ןינמ שאב םיימודסהו םימב ונורינש לובמה רודב ונעמש ןנחוי 'ר
 : הוש הריזגל הבר ה בר רמול רומלת ןלהל ןאכ רומאה

 1207 75 ליעל ג'יפ 'כ עוקלי 7 :סש עוקלי 5

 | יי?לךעתופד רמחד .!רכגא [אומחד | ת'א טימק ,1ו הטישק .ץ טסיק | יא ל"א ,ן ול רמוא אוהו 1
 יע [ירלופ | ] ירתשעב ,1א ןיושעב ,!ַא רשעב ,ע יב .ת אוסעב ,ןִד ארשעב ,!ירכפ [הרשעב

 : אד ארטיל רחו ,| רסיל דחו) רטיל דחו [ארבדמב -- דחו* | כא ןידלפ ,?ך ןי- ,"ע ידלופ ,י'רתנופד ןי-
 / ב ןירלפ) ןירלופ (ןְד 'יב ,1א רשעב .ןך אוסעב) הושעב (י1אפְך רפוקד) דפוקד (יןפ ארטיל אדחו
 / [ך אוסעב ,1 אושעב) הושעב (כ אתפיר .ןאְד אתפירד) אתיפד (כ לוגיא) לוגיע (1] אדחו) דחו (כא ןידלפ

 ןמ ארבדמב (יתפְ ארמח) רטח ךל (תאד ביהי) גהי (יתנאד ןאמ) ןמ (כג?א ןידלפ) ןירלופ (ן ירתשעב ,ך ייב
 ,יתכאד ןאמ) ןמ אובדמג (ית'אפְד רפוק) רפוק ךל (תאָד גיהי) בהי (פ ןאמו ,ו ןמו .יתכנא ןאמ)

 בהי ןאט ארברטב אתיפ ,ןְד אלוגיע ,1 אתפ) אתיפ (נְ] הל ,פ היל) ךל (תאְד ביהי) בהי (8 ןאמו ,ן ןטו
 אתיפד לוגיא דחו ארבדמב אתיפ ךל בהי ןמ ארברמב רמח ךל בהי ןמ .יתכנאפְ ארבדמב (י אלוגיע ךל
 ,5 ןאט ,1 ןמו 2 | ל ארבדמב ל יאה) ןדאה ילוכ ךל בהי ןמ ירלופ הרשעב דפוקד רטיל דחו ירלופ הרשעב

 ן"ר יל יתד אתקע איהה ,5 היקתע ,[₪ אתיקע ל אתקיע ,+ נל אתקיתע ["נאו היתקע* 8 | א ןאמו

 [סלשע | ןל 'א ג יהלא [יתכאפד לא* | ת היל קייע הוחד ,יִד חיל יקע הוהד ,?א האקע ,ךכנ'אופ [אקע
 / 1 [הליחתב | [ךא טפשמו הקדצ תושעל ד"הה ,' יוה ,] 'מא הדה ,] 'יה 'דה , איה אדה [ד"הה | ים ןוילע

 | געגו :ן עיגי | כנא יל .ל 'א [תופד רטוא* | 'א רישב 4 | ףוסבלו | ך הלחתכל ,י הלחתמ ,תתכאפ הלחתב
 רבד . . תא , [רבד רשא תא | תאד ינש .1ךכה אמעט יאמ ,?ךנפ [סעט הפ | ד וניא ,[ם אלש | 1 וליכ 5
 .ראחפ ןאכ ('ך בותכ) 'יתכ ןיא | 1ך וערז לע ,?ךא וערז לע וילע רבד . . תא יו ול רבד . . תא / תנפְר"ל וילא
 ,ל ימעו ,גן [הרטעו* | תקעז 7 | ך םהרבא לע :'אןפ וילע [וילע . .- תא | ד רמאנ אל .ן ןכ 'ותכ ןיא
 יכפ וגודנש | כנא ינא עמוש 8 | ףכ םושמ ,יִד םשמ + נא|ש [םשב | ל יוגו [הבר יכ** | יתכאפְד הרוטעו

 | יפ יל תא | ן ₪ ונורינ :יפך ₪ ונודנש ,תןנא ₪. ונודינש , כ [שאב | ןְר םימורסבו ,] םיטודסו ,1' םיימודסו
 ןלהל (י רומאהו) רומאה תאו . . ןאכ ,1] ןכ ןלהל רומאה תאו ןלהל (1 ןאכ) ןכ [ןלהל -- ןלחל | [ רומאש
 ְך הזב הזב ,ןָך הזב הז לש ,ָ הזב הז לשו הזל הזב ,[ך הזב הזלש רומאה תאו הזב הזלש ,יכא ןאכ
 | ל 'ל :1 הבר חבר ,| הוש הריזג . . הבר [יתכאפְך"ל חוש (יפ הרזגל) הריזגל -- הבר* 9

 'וב ןו ךחא גול ארמחד טיסק דח םהרבא ול רמוא היהו ילע שי המ רמוא הז היהו םלשל ךילע שיש המ ןת םהרבא ול
 ןיי ךל ןתנ ימ ירלופ 'יב תחא םחל רככו אתיפד לוגיא דחו ירלופ 'יב רשב תחא ארטיל דפוקד רטיל דחו (1ירלופ
 ;ריחמ אלב םחלו רשבו ןיי ךל ןתאש ךתעדב שי יכו 'ולכ רבדמב םחל ךל ןתנ ימ רבדמב רשב ךל ןתנ ימ רבדמב
 'וכו ךל בהי ןמ 'וכו רטיל דחו 'וכו לוגיא דחו 'וכו רמח ךל בהי ןמ 'וכו טיסק דח םירבד יבובריע ןאכ שי לייכבו
 'וכו ןדאה ילוכ ךל בהי ימ בותכ ל"יכבו ,ארבדמב אתיפ יתהגה דועו ,םירפסה ראש 'יג י'פע  ןוכנה רדס יתהגהו
 דפק 'עבו ירלופ 'יב רמחד טסיק דח היל רמא טסק 'עב רמאמה הזמ קתעוה ךורעבו |. ,נ'חעו 'וכו יאה ולוכ הגוהו
 ,29 דצ ליעל האיטסיסכ ומכ טיסקו ,ירלופ לוגיעב אתיפד אלוגיע דח 'א לגע 'עבו ןירלופ 'יב דפוקד ארטיל רח 'א
 דפוק 'יגה הנוכנו ,82 דצ תולקשמהו תועבטמה לע ורפסב ןנאמרעקקוצ ש"מ 'יעו הנטק עבטמ ןאכ רלופ תארוהו
 ,ארטיל דחו 'יגה םג הרזו רטיל דחו 'יגה לייכבו ,170 דצ ליעל 'יעו ג'יכו 'ב א'יכו ו'יכב םג ןוכנל היכו ת"לדב
 המ בה 'יל רמא 'ילע לבק אל יאו שרופמו קתעוה םש ז'ואבו ,םש נ"חבו 211 דצ ליעל 'ועו כיכב .םג אתיא "לאב לוגיאו
 הרשעב רפוקד [ארטיל] דח ןירלפ הרשעב ןיי לש הדמ 'יפ ארמחד טיסד דח רמא הוהו ילע תיא המ רמאו ךלעד
 'וכו ארמח ךל ביהי ןאמ דח םחלד לוגיע ימלשורי 'גרת תחא םחל ךככ 'יפ ןירלפ הרשעב אתפיר ןמ לוגיע דח ןירלפ
 הרצ ותרצ האור חרואה היהשמ .'וכו הוהד ןִמ 2  :ני'חב םג 'יעו 'וכו אתיפ ךל ביהי ןאמ 'וכו רפוק ךל ביהי ןאמ
 םהילע אב ףוסבו םנח תנתמב םיחרוא סינכהל הקדצ השע הלחתב טפשמו הקדצ תושעל ד''הה 'וכו ךורב רמוא היה
 הוה ןידה היתקע ימח הוהד ןאמ קתעוה םש ז'ואבו ,ךרבל םיצור ויה אל םא ותשו ולכאש המ ומלשיש טפשמב
 תודועס השוע היהש טפשמ ףוסבלו הקדצ הלחתב רמאמה שרפמ ט"קלבו ,ולשמ ונלכאש םלועה ךלמ ךורב ךירב
 םאו בטומ רמוא היה םא ולשמ תלכאש םלועה היהו רמאש ימ ךורב רומא ול רמוא היה ותליכא רחאלו 'בשו רבוע לכל
 ל'יכב הנוכנה 'יגה ןכ .'תכ ןיא רבד רשא תא 5  :'וכו טפשמ ירה תלכאש הממ םימדה יל ןת ול רמוא היה ואל
 ,נ'חעו רחא בתכב יטיש ינוב וי ל א ל/יכב ףסוג כ"כא וילא רבד רשא תא 'יגהכו ,כ'כא רבד רשא תא ח'יכב היכו
 רמולכ וילע רביד רשא 'ןכו איבה ןעמל בוט לכשב שרפמ וז 'יג יפכו כ"כא ו ל רבד רשא תא ייגה טוקליו ו'יכבו
 ,'וכו י"בשר אנתו וילע אלא ול רמאנ אל ירהש ומצע לע איבמ ינא וליאכ וערז לע .איבמ ינא רשא תובוטה לכ
 םהרבא לע אלא ןאכ בותכ ןיא וערז לע םהרבא לע י'י איבה ןעמל ביתכד אמעט יאמ שרפמו םרוג ט'יכ ר''ב 'יפבו
 סהרבא תיב לע ןושלה ת''הע ישרבו ,'וכו ןתא ךערזל ביתכד וערזל םא יכ םולכ ול תתל רבד אל םהרבאלו
 .רמא אנונח 'ר :498 ךצ | ליעל םג 'יעו ל"יכב ה"כ .תקעצ 7  :ם'ארב 'יעו 'וכו םהרבא לע אלא רמאנ אל
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 אכ חי טמ חשרפ ארו 4
 : הרותכ תורוטאה תורירי רשעמ תחא וז רמוא יחוי ןכ ןועמש 'ר ינת האראו אנ הדרא (אכ

 התקעצכנה האראו אנ הדרא הכושהלש חתפ היכקה םהל חתפש רמלמ אגהכ רב אכא 'ר רמא
 רמא : םלועב ןירה תרימ ןהל עירוא הע ר א א ל ם או ןיכירצ םה היילכ הלכ ושע ילא האב ה
 ורריש תורענ יתשב השעמ .קוחשל יתוא חינמ וניא הרענלש הניד קוחשל שקכמ ינא וליפא יול 'ר
 ונא רבכו וניתונוזמ ולכ הל הרמא ,תוינלוח ךינפ הטל התרכחל תחא הרמא ,ןיעה ןמ םימ תואלמל
 ושינרהש ןויכ ,וז ריכש המ וזו וז ריבש המ וז הלטנ ,ותפילחהו חמק רכה תא תאלימ ,תשע המ ,חומל
 אלא רמוא וניא םחקעצכה ריחה קוחשל יתוא חינמ וניא הרענלש הניר היכקה רמא ,הופרשו הולטג הב
 היה הגש היכ םהמו הנש בינ םורסלש התוולש רקיע רזעלא ןב הימרי 'ר רטא : הרענלש התקעצכה

 ס'פ לסכיטד 'קמ סלטכ םליכמ ,589 דלו 201 ר5 ליעל .סט עוקל 2 :כ'םו 868 75 ליעל ,סט עוקלי]
 תנט ,ס*פ סלוע כדק ,ר*קסס 'כ בויל 'קלי ,סש עוקלי 8 | :סיכפ שיכדפ ,'ג ע"ק ןיכרסנכ 0 :ו"ס "כ חפ סטומנס
 :" "כ 6כיו למוסנס ,'נ '*

 .יכנאופ [היבקה | א יל םהל 5 | י איה . [וז | יתכנאד יל .ל 'א [ופ רטוא" | א רטא [ינת 1
 [אל | י םי- .תד ןיגייח .כאחו פי- ./רג'אפ |ןיכירצ 3 | ל יגו (יתנאוְך הלכ -- התקעצכה* | ןךֶד סוקמה

 הוענ לש .כנאופ [הרענ לש 4 | א יל ,יכ םהב /תו ןהב .ם סהל .ג [ןחל | "ל הבושת ןישוע ןניא
 תוחשל ,ן תולמל ,י'אפ תאלמל .כגהה [חואלמל 5 | ךא יל חיגמ | י ןידה תדט ,ךֶרְד הביר לש ,ןֶ תחא
 /ם הטל תא | תיאד יל .יכ ןייעטה ןמ . ג'אחו [ןיעה ןס | כג יל םיט | ןך תאלמלו בואשל .'אְד תואלסלו
 | 'א רגכ | ך"אְד היחונוזמ ,ןַפ יתונווט .יכיאחו [וניתונוזס | ת תויגלח | ן ךיינפ | 'א עודס ,ן הס ינפמ

 ,גו [תשע | ןך החיטל 6 | תא היוטנ איה ,ן תנכומ ינא ,2נ'אם חטונ ינא ,י ןיכלוה ונא ,ָזְד [וגא

 ייתכ'אפד תאלמ .ן החאלימ ,ל תליט [נן?ל תאליפ* | 'א תאו . . ,כ איה התשע ,ית?אחפְַך התשע
 וזו--הט | ₪ הלטנו | 'אְזְד הל ופילחהו .ינאַופְד ופילחהו כ הפילחהו ,ןך [ותפילחחו | י יל תא | *א האלמ
 /1א [ןויכ | אד וז ריב המ , ןך וז ריבש המ חלטנ וזו וז ריבש המ ,ן וז רינש וזו וז רינש ,יכ;ג'אחפ [וז --

 הופושו ,ןְך'ְד התוא ופישו , ן'אחפ [הופרטו | י יל הולטנ | כ ושע המ ,י רברב [הב 7 | יתכג'אופד ןויכ
 ונוא . . הניד | תכ'אופְד קותשל שקבט ינא (ןך םא) וליפא ₪ ,ןה [היבקה רטא | י הופוש ,כ'אָו שאב
 | ןתח -, ולא האבה התקעצכה ,?אָד -, התקעצכה ,כגופ [םתקעצכה | ןַר הניד שקבמ ינא ,פ קותשל ינחינמ
 ת"א וז וזיאו) וז וז יא .חפ -. הניד וז [הרענ לש 8 | כ ןאכ 'תכ ןיא ,תזח רמאנ אל ,גן ןכ רמוא וניא
 (ו'א היה) התיה אל - [םודפ לש | ךכ'א התוש | ן רב | תכנ'אוד - הגיד ( הז הז הזיאו ,ן וז וזיא
 | יבייכ  תכג?אופד שמחו(נ ןירשע) םירשע ,(בויא) ווא [היכ | כנאופְד םיתשו םישמח ,ית [ביג | יתכגאוד אלא

 888 דצ ליעל הנשנ ןכו .י'בשר ינת 1 = :שיויעו הבר יכ יי אריו 'פל 257 רצ ליעל םג ורדסג וירחאלשו הז רמאמ
 שרודו ,שייייעו ה ת ע ו שרדב כ"'באר רמאמ אבוה 889 דצו 901 ליעל .כ"באר רמא 2  :םש י"'מב ייעו וכו דריו 'פל
 רמלמ ט''קלב שרפמדכו (204 דצו 23 דצ ליעל י"מב ייעו) 'וכו ןהל העידוא אצוי לעופ תארוהב ה ע ד א אל םאו ןאכ
 שפנ קידצ עדוי ומכ םימחר העידי שי םלועב ןידה תדמ ןהב עידוא ןירזוח םאו ןיבייח ןה הילכ הלכ ושע 'וכו

 ןנוא םאו יטוש יניב ל"וכב העות דימלת ףיסוהש שורופ וא תעטומ 'יגו) םימוגרתב 'יעו םיהלא עריו ןוגכו ותמהב

 תקעז וי רמאיו רמאנש ושע אלו הבושת תושעל םהל תכראהש םודס ישגאב אצומ התא ןכו םש אתליכמבו , (הבושה ןישוע

 רטמ ירה הבושת ושע םא 'וגו שאו תורפג הרומעו םודס לע ריטמה י"יו רמואו האראו אנ הדרא 'וכ

 'ועו 'וכו ןובותג ךטד יהוכאלמ דיב ןונא יסנ אימודסלו טהרפא םג בתכ ליזח תדגאכו ,'וכו שאו ו

 ,םידלומ םתא הידב 494 דצ ליעל י"מב ייעו 'וכו ינא וליפא ה'בקה רמא .'וכו וליפא 4 : 501 דצ ג"'מ
 א"רדפבו ,הרענ לש התקעצנה התקעצכה אלא רמוא וניא םתקעצכה שרדה "וכו הרענ לש הגוד הדג

 הקיזחה אֶל ןויבאו ינע .ריו היתוגבלו הל היה טקשה תולשו םחל תעבש ןואג ךתוחא םודס ןוע היה הז הנה שרדב
 ףרשי ןויבאלו רגלו ינעל םחל תפב ודי קיזחמ אוהש ימ לכ ורמאו סודסב וזירכה רמוא הדוהי 'ר (ט
 השפנ המגעו ריעה בוהרב קדקודמ דחא ינע התאר םודס ילודגמ דחאל האושנ התיה טול לש ותב
 ינעה ותוא תלכלכמו התיב ןוזמ לכמ הלש דכב תנתונ התיה םימ בואשל תאצוי התיהשכ םוי לכב השוע

 יטפשמ השע םלוע יהלא הרמא ףרשיל התוא ואיצוהו רבדה ועדיש דע יח אוה ןיאמ הזה ינעה םודס ישנא ורמא
 יהרענה תקעצכ םא 'וכו התקעצכה האראו אנ הדרא ה''בקה רמא דובכה אסכ ינפל התקעז התלעו םודס ישנאמ יגידו
 אבורד אתליביקב אה ימחאו ןודכ ילגתא הדגאה 'א י'רתב ןכו ,'וכו היתודוסי א םודס ישגא ושע תאזה
 ןושלב כ"'חאו (טול לש יתב תה ט ל 5 םש ייגהו) א"'רדפמ הז רמאמ הלחת קתעוה יומוק תלעד תיטילפ

 ונוא ןידה תדמ הנוד קותשל שקבמ ינא וליפא יול ר'א םש ליחתמו ,ונינפלש רמאמה ק
 אינעל אתפור אקפמ אק תוהד אתיבר איהה איוה רופיסה םש ן / ,

 רמאיו ביתכד וגויהו םייסמ םשו ,הולכאו ירוביז אתא ארוש רגוא לע הומקואו אשבוד הויפש אתלמ יאלגיא אבצחב
 שרפמו ייכ רייב 'ופב ןכו תיכו 'יסופדב םג אתיא הביר 'יגהו ,הביר יקפיע לע בר רמא הדוהי בר רמאו הבר יכ '

 בישר 'צוה הדגא שרדמב רופיסה עבונ םש ןירדהנסמו ארד
 ונעה הז - יח אוה ןיאמ סודס ישנא ורמא 'וכו םימ בואשל תכלוה התיהו הל כ המש ותיהו םש

 רמא ךכלו הותימהש דע 'וכו שבדה תא םילכוא םיבו םירובדה ויהו שבד הו הו וכלה ושע המו
 לודגה שרדמבו אריו 'פ רשיה 'סבו שייייעו הדגא שרדמב

 הבש הגלפה תנשמ .הנש בי'נ 8 : 195 דצ 'וכו עגערטייב עוינ םיובנירגו 169 דצ סמאהא
 ואב הרש הרשבתנש םויב ובש ירה םהרבאל ט"'צ תגש איהש התבופה תגש דע סהר

 'וכ 2

 ? יאהב ןיקפמד תיאו העצה
 ורדהנפבו ,'וכו תורענ יתשב השעמ קותשל יתוא חיגמ ב הושב יהשב השעמ םותשל יא .חינמ

₪ = 

| 
 מו ,קותשל ןידה תדמ יל

 יל וקתעוה םש ןירדהגסב
 רבא ןעבעל רעעב ע"ועו 284 'ומע

 אל ח"מ תנש איהו םודס הבשייתנ גר הו תוא אוהו הודב הרטחותב

 ,(490 רצו 474 רצ ליעל י"'מב ייעו) 'וכו ול דלוהב הנש תאמ ןב םהרבאו ביתכו הדלי תרחא הנשלו המודס םיכאלמ
 הנומשו םיעברא ןב ר''בבו ע"סב ןנירמאדכ הנש םיתשו םישמה אלא התיה אל םודס לש התולש רקיע שרפמ י"כ ר"ב 'יפבו
 םודס לש הבושי תליחת איה וזו (278 דצ י"מבו 489 רצו 274 דצ ליעל 'יעו הגלפהב 'ולכ) וארוב תא םהרבא ריכח הגש
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 םירה קיתעמה ריהה ושע אלו הבושת ושעיש ידכ תועוז םהילע איבמו םירה םהילע שיערמ היבקה
 ;(ח ט בויא) ופאב םכפה רשא וערי אלו

 : םיכאלמל ףרוע ןיאש הומא אדה םישנאה םשמ ונפיו (בכ
 הגיכש ,הז םירפופ ןוקית ןומיס יר רמא יי ינפל דמוע וגדוע םהרבאו המדס וכליו

 :םהרבאל תנתממ

 ב" סעוסכת ,'ס ייפ 6"יפ סבכ סכקיו ,יד ייפ ם"עפ סבכ םועס , סט טוקלי 4 | :'6 ו'ע סנינס ,ג'פ 'כ טוקלי 8
 סנכ סכקיו ,'נ ס"ק ג"פ סיכוכיכ 'םוכי 'יעו | : עיכ ייקו בייכ ייפ םי* סילסס םכדע ,ו"ע ייפ סכטנ סעוסנס ,'ד "יק םיטלכצ
 סנכ לנדעב /ו"ע "יס | ל"פ '5 "כ | גייפ סבכ םועס ,ד"פ 'יפ ךסנעקב יכפק ,ו"פ שפכיעד 'קע סלשנ 6פליכמ ,'ג 'יק ס"לפ
 : 'ו ייפ לייפ

 אדה* 8 | ך ףוסלו :כ57ד . . ףוסבו גיל רשא ףוסבלו ,יא] [רשא 5 | (םש) יְר תועווז | ו םיערמ 1

 איה ארה ,ן 'יה הדה ,פף איה ארה ל דיהה ל ימא 'ה ,[ך תרמא אדה :ינ'אזד הרמא הדה [?ךַכְד הרמא

 אוה ,'א וז איה ,יכנ?אופְד הז אוה [הז | ך תנקת | י לאומש [ןומיס 4 | ן ףיע | ןך ןיא | 'א ןנירמאד

 | יתנאפד -. החיה .כחו [תנתממ 5 | יִתְד הניכשהש ,כנאְחְו [הניכש | [ך םהרבא ינפל דמוע ונדוע "יו הז

 יו ץפיו ביתכו םלוע לש ובושיב וקסעש םש ובשיו רענש ץראב העקב ואצמיו ביתכו תחא הפש ץראה לכ יהיו ביתכד
 ךל םרבא לא י"י רמאיו ביתכו (860 רצ ליעל) ןודיצל רוצ ינבו רוצל ןודיצ ינב םהל וכלה ר"'בב ןנירמאדכ םשמ םתוא
 ןניא קחצי תא ול דלוחב הנש האמ דעו םודפ לש (הבושיי תלחתמש ל"'צו) ןבושיי תלחתבש רמוא התא תאצמנ ךל
 םש ע"סבו ,הנש םיתשו סישמח אלא הניא םורס לש התולש רקיעש רמוא התא תאצמנ הנש םיתשו םישמח אלא
 ינש שדוקה חורב גלפ ונב םש ארקש רבע היה לודג איכנ יסוי ר"א הנש ח"מ ןב הגלפהב היה סהרבא ונובא אתוא
 טקשהו הולש ןהמ הנש א'נ םודס לש התבישי 'וכו (849 דצ ליעל י"מב ייעו) ץראה הגלפג וומיב יכ
 תבשבו ,(רענטאר בדר תורעהב שיייעו הנש ב"נ סודס לש התבושי םש נ'חו) הנש ו"כ היתונבלו הל היה
 ינ אירטמיגב א"'נ המש אנ הטלמא ביתכד ארק יאמ 'וכו הבורק התבישיש ךותמ 'וכו הבורק תאזה ריעה אנ הנה םש
 הרשע עבראבו ודרמ הנש הרשע שלשו 'וכו ודבע הנש הרשע םיתש ביתכד וכ התולשו 'בו 'נ םודס לשו יוה דחו
 םהמו ןאכ שרפל השקו ,'וכו ריעה אנ הנה 'פל ת'הע י"'שרבו םודפ לשו הידב םש תופסותבו י"שרופב ש"וועו ינגו הנש
 ורמ המהו הישז המודס םיכאלמה ינש ואביו שרדה ןושל םש אמוחנתבו ,'וכו םהילע שיערמ היבקה היהש הנש הב
 דיעמ ה'בקה הנש םיתשו םישמח רזעלא רב הימרי ר"א םב םחלנ אוה ביואל םהל ךפהיו ושדק חור תא ובצעו
 ועדו אלו םירה קיתעמה אוה שרופמ ארקמ י"בשר רמא הבושת ושעיש ידכ םירהה תא ןהילע עזעזמו םודס ישנאב
 רקיע םש ייגהו םש בויא םינג ןיעמב קתעוה ונינפלש רמאמהו ,'וכו םכפה הבושת ושע אלש ןויכ ופאב םכפה רשא
 הבושת ושע אלש ןויכו ועדי אלו םירה קיתעמה ד'הה םש םייסמו 'וכו הנש םיתשו םישמח אלא ויה אל 'וכו התולש
 םיכאלמל ףרוע ןיאש 'רמא אדה שרפמ ט"יכ ר''ב 'יפבו ,484 דצ ליעלו נ'חעו יתהגה ןכ .הרמא אדה 8  :ופאב םכפה
 םהירחאל ןינופ ןתוחילש 'ישועשכש םישנא ןידכ 'וכו ףרוע ןיאש א"יכ ריב 'יפבו) םיכלוהו םהירוחאל םינופ ויה אלש
 ומכ םשמ ל"ת המו ונפיו אלא םשמ ל"ת ןואש םשמ ונפיו 'גש םהירוחאל ורזח אל םיכאלמה ולא לבא (ןיכלוהו
 ןתכלב ובסי אל .ביתכד םתכילה איה וז םהלש םתרזח יכ םכרדל םשמ וכלה ןידמועו .ןופוקז םהש (ומכ ןניעמש)
 'וכו ףרוע אלו תורחת אלו הבישי אל יוה אל הלעמלד ארימג רמא םש הגיגחבו ,לכה שרופמ לאקזחי רפסבו
 ונדוע "יו  ןינעה יפל רמול יואר היהש .הז םירפוכ ןוקית 4 = :םינפ םהל שי ןהידצ לכבד ףרוע אל םש י"שריפו
 ןומוס ר"'א 'וכו ינבהת ךתונעו שרְדב םש בימ אמוחנתב ןכו ,טהרבאל .תנתממ הניבש סיר ושרודו םהרבא ינפל דמוע
 אלא ומול ךיוצ היה אל 'ה ונפל דמוע ונדוע םהרבאו המודפס וכלוו םישגאה םשמ ונפיו ביתכ המ האר

 מז הארו אב ןומיס ר"א א"מפ ר"ומשב רמאמה ותואבו ,ייברת ךתונעו יוה אוה םירפוס ןוקית אלא דמוע ונדוע םיהלאהו
 שרדמב ןכו | ,'וכו ךתונעו יוה .אוה םירפופ ןוקת אלא םהרבא ינפל דמוע ונדוע י"יו אלא רמול ךירצ היה אל .'וכו
 היה םהרבא לע הי'בקה הלגנש העשב ןומיס ר"א וכו תדמוע .הגיכשהו בשוי היהש םהרבאב רבדמ ט''כ 'ופ םש םילהת
 םשמ ונפיו 'נש םיכאלמה וכלהש דע ול תבכעמו הניכשה סהל לפטנו ולצא וכל םיכאלמל ה'בקה רמא ותלומ לע רעטצמ
 דצ ליעל 'יעו) 'וכו ול תנתממו תדמוע הניכשהש הז אוה םירפוכ ןוקית ןומיס ר"א 'ה ינפל דמוע ונדוע םהרבאו 'וכו םישנאה
 'וכו תודיסחב אבש ןויכ וגיבא םהרבאב ארק רתפ הדוהי 'ר 'וכו דפחתת דיסח סע רמאמה ךותב א'יפ םש ריוובו ,(9
 ר"א אבוה 'וכו דמוע ונדוע םהרבאו ןמת המ  ךדבע לעמ רובעת אנ לא רמאש העשב תודיסחב אב יתמיא
 םהרבאו ןמת ביתכ המ 'וכו דיסה סע ב"כ .םילהת שרדמבו ,ול תנתממ התוה הניבש םירפוס תג ק ת ןומיס
 יו ןומיפ 'ר שרוד ןכו ,םיכאלמה ןמ הנפנש דע ול .תנתממ התיה הניכש הז אוה םירפוס ןו ק ת/ ןומיס ר"א ינכו
 יה ינא ךיהלאמ תאריו ןקז ינפ תרדהו םוקח הביש ינפמ היבקה רמא םש םירוכיב ישוריב ורמאמב יוכו דמוע וגדוע
 ןומיס יר רמאמ דבלמו ,ב"כ חי תישארב יש  תחנמבו ה''לפ ר"יוב םג ייענ .הליחת ןקז תדימע יתמייקש .אוה ינא
 סתוא יתלטנש 'וכו לוחל ולשמנש לארשי ולא לוחה לטנו ג'יפ ר''ומשב דוע אתיא תומוקמה ולא לכב אבוהש ונינפלש
 אתליכמב םג ייעו 'וכו תבבב עגונכ םהב עגונה לכ וידבו ,ר"פדב ה"כ) וניע תבב עגונכ םהב עגונה לכ יתרמאו םלועב
 בותכ יניע אוה םירפוס ןוקי רמוא עשוהי 'ר (יוכו תבבב עגנ סכב עגנה יכ ביי 'ב הירכזב כ"השלו ,םש ירפסו
 'וכו היבקה רמא ר"פדב אתיא כ"פ ר"מבבו יגיע תבבב בותכ אוה םינושארה םירפסב 'א דבכ 'ע ךורעב ש"ימ 'יעו

 טיקלבו ,וניע תבבב עגונכ םכב עגנה יכ יוכו יתבתכה םש וי'דבו ,וניע תכב עגונכ םהב עגנה לכ לארשי לע יתבתכה

 בותכה הניכש אל א הז ןושלבו ,םהרבאל תנתממ הנוכשש בותכה הנכ 'ה ינפל 'וכו םהרבאו וגינפלש רמאמה שרפמ
 אלא רמוא וניא ןי ע תבכב רמוא הדוהי 'ר םשארבו ארקמב םויוניכ א"י םש אתליכמב ואבוה בותכ ה הניכ וא
 אלא ןושלב םייוניכה וליאמ 'ז םש יר וכו וב אצויכ בותכה הניכש אלא הלעמ יפלכ לוכיבכ ביתכ וניע .תבבב
 םשו ירפסו אתליכמב אבוה אל 'וכו ונדוע םהרבאו 'פהו היק ייפ םש עייעו ,רמוא י"ר ג'ל םשו) בותכה הניכש
 םיעבונ חלשב ףופ דע יה 'יפ אב ןמ אמוחנתב םירמאמהו) םש חלשב אמוחנתבו ,םירפוס ןוקית ןושלה ללב .אתול
 סהמו) אתליכמבש םייוניכה וליאמ 'י רחא רדפב ואבוה (14 דצ במ אמוחנתל אובמו 982 דצ פ''דג 'יעו אתליכממ
 םייוגיכ םש ופסותיג דועו (ןינעה ףוסב םש ףסונש רמאמה ךותב 'וכו םיחלוש םנהו זי 'ח לאקזחיב יוניכה בברתשנ
 ר'תמעבו םש :ךורעב 'יעו) ח"י רפסמל דחיב םילוע םש םייוניכה לכו 'וכו ונדוע םהרבאו 'פה םג םכותבו םירחא
 'יסו ארזע ןקת ןילמ חיי םש לוחתמו) 168 'יס 118 דצ ףראדסנערפ 'צוה הלכאו הלכאב ונמנש ןהו (פ54 דצ ביח
 בכעתיש הניכשה ןמ עבתו 'וכו אריו ביתכ ירהש סהרבא ינפל דמע ונדוע 'הו ל"צ ייה 'ה יגפל דמע ונדוע םהרכאו



 גכ חי טמ השרפ אריו 0106

 תאר ךיה המחלסל השנה רמא הרוי 'ר ןינברו הימחנ 'רו הרוי 'ר יונו םהרבא שניו !גכ
 תאר ךיה פויפל השנה רמא הימחנ 'ר ,(גי + ביש) יונ הסחלמל וסע רשא םעהו באוי שגיו רמא
 רמא תאר ךיה הליפתל השגה ימא ןינבר ,וסייפל (ו רי עשוהי) עשוחי לא הדוהי יגב ושניו רמא
 אב ינא המחלמל םא היל טשפ רועל 'ר רמא .(ול חי א'ט) יונו והילא שגיו החנמה תולעכ יהיו

 ינפל רועש הו אילנד םחנמ ישמ ןנחוי ירו יול ירו סחניפ 'ר : אב ינא הליפתל םא אכ ינא סויסל םא +

 'טוכי ,גי'פ 'כ טוקני 5 :'ס "קם סכיו לעומנפ ,נ'כפ תיטלכנ םדנל ,נ'לפ ןזקל ,ניכ 'כ עטוסי 'קני , סט פוקני 1
 :'נ 'ס ר"5 םוכרנ

 | 'א תשנה וניצס | יתגנאחפד רטוא ,כו [רטא | הדוהי | *א אימחנ | חדותי | ם יל ןינברו -- 'ר 1

 . . פעה לכו ,2'א ותא רשא םעהתו ,'אש ומע רשא ('א םעתו אוה) סעת לכו ['יִנְו'ְד וטע -- םעתו* 2

 ,(סש) ינ'אחחפ [וסייפל 8 | ן סייפל | יתופ רטוא | ת ירו | ל 'ל רד םרא ינפל וטע רשא סעהו ,(עשותי) ו ותא
 יו רטאיו איננה ['וגו | ך תולעב ,1 תלעכ ,יכאו [תולעכ 4 | ) חליפת לש | ת'אְד 'ל ,י סויפל ,ן סיישל
 + [ך לארשיב םיהלא חתא . . איבנה , ם התא יכ עדוי םויה לארשיו . . איכנה , ן"א 'וגו לארשיו קחצי םהרבא יחלא
 .י'א [היל | י טישפ | י'אְד רזעילא 'ר :רך'או רועלא 'ר :כנפ רזעלא ר"א | יד וגו לארשיב . . איבנה
 יר םשב | ₪ םאו | | סייפל םא ,[₪ סויפל םאו 5 | ?ףך אניינע לכב ,!ך אניינע לכב היל .תככנ'אופְד הל
 ,| םחנמ 'ר םשמ ,כ אילגר םחנמ 'רו ,'א[ף אילגר םחנמ 'ר םשב , ) אילגד . . םושמ [אילגד -- 'שמ | י ןנחוי

 | יתכנאופד רגוע אוהש .'רך [וגועש | ית'אד ל

 לי'צה וא הנכש אלא ל"צה וא ל"צה ןושלב םש סייוניכה ראשו ,בותכה הנכ הז ינפמו םיכאלמל דסח למגיש דע ול
 םש דחא לכו "םירפוס יי ו ג כ ןילמ חי, 44 דצ קארטשו רעב 'צוה םימעטה יקודקדב ונמג ןכו (בןתכה הנכש אלא
 'וכו ןאיטקודארטניא גרובצניג םג 'יעו בי יא יכאלמ לייעמו 'וכו םיחלוש סנהו קיפמ םשו) בותכה הגיכש אלא ןושלב
 ןילמ חיי ןמ דח יכ ו'ק םילהת םשו 'וכו םירפוס ןוקת ןילמ ח'י רבדמב שיר הלודג הרוסמבו ,(862 רצו 851 רצ
 אמוחנתבו וייר ייפ 710 דצ בח גרובצניג 'צוה הרוסמבו ב''י 'ב הירכז יש תחנמב 'יעו 'וכו םירפוס ןוקת האי ר ק ב
 ןושארה יוניכהבו ,םייוגיכה בורב םש הז ןושל ןכו ,בותכ ה והנ כ ש א ל א 'ה ינפל דמוע ונדוע םהרבאו ןושלה
 והנכו ןלעמ יפלכ לוכיבכ בותכה והנכש אלא רמול ול היה יניע 'וכו עגונה יכ םיובד תפסוהב םש 'יגה
 אל ג'הנכ ישנא תוביתהש בתכ ךררל הדיצ לעבו) הלודגה תסנכ ישנא םירפוס ןוקית אוהש בותכה
 הלודגה תסנכ ישנא ולא םיקוספ וניכש אלא, םייוניכה ףוסב םש דוע אתיאש המו ,(ינקויד םינשי םימוחנתה ירפסב ואצמנ
 ונקת סהו יפא לא הרומזה תא םיחלוש םנהו ןכו ןתוא ןישרודו הרותבש תויתוא לכ םירפוס ויהש םירפוס וארקנ ךכלו
 ונדמלי ישרדמ ינשב .רמאמה הזמ המואמ אצמנ אלש ט'יפ הניב ירמאב םיניע רואמ לעב רבכ דיעה "םפא לא
 תבבב יתערב הארא לאו 'ה ינפל דמוע ונדוע ומגרת םיעבשה םוגרתבש םש ריעה דועו ,ודי תחת ויהש םינומדק
 ושרדש אלא בותכה ןושל ונושו ונקת םירפוסהש םירפוס ינוקית שרפל ןיאש הרומג הייאר הומו , שיייעְו םלכ ןכו וניִע
 (בי ביי רבדמב 'פבש ןתואמ ץוח) םייוניכה לכו ,םירפוס ןוקית ךרד לע הניכ ומצע בותכהו יוכו רמול ךירצ היה אל
 'ר רמאמבו) ןומיס 'ר רמאמב םי רפו ס ןו קי ת תארוה ןכלו ,הלעמ יפלכ לוכיבכ ןינעה תועמשממ איצוהל םמעט
 הנמש םש םימעטה יקודקדב אתיא ןכו ,ירפסו אתליכמב בותכ ה הניכ ש אל א ןושלה ומכ (םש ר"ומשב עשוהי
 םתוא ונקיתש אל םירפוס ןוקיתב םתוא םירוק לארשי ימכחו םנוקיתכ םיבותכ םגיאו הרותב םיבותכ םירבד רשע
 אל םירפוסה יוניכ לע םובתכשכ םירפסה ראב םיאיבנה ובחכש המו הרותב וניבר השמ בתכש אלא ובתכו וקחמש
 םשב אבוהש רמאמה הזב רתוי ןקותמ ןושלהו) 'וכו םייונכ ןה ולאו םירפוס ייוניכ תורקהל םייוארו וריתוה אלו ורסיח
 ןוקית שרפמ ליז יישר םגו ,(50 דצ ןעגנוכוזרעטנוא עשיטעראסאמ יולב םג 'יעו ת'יפיבו ויט אי רבדמב םי'ארב ןשי רפס
 קוקבח גיי 'ג איש ביו ביי ויט א"י רבדמב 'יעו) בותכה הגיכש ןושלב וא בותכה הניכש אלא רמול ול היה ןושלב םירפוס
 אב הייבקה אלא וינפל רומעל ךלה אל אלהו 'וכו ונדוע םהרבאז בתכ ונינפלש רמאמה שוריפבו ,('ִכ יז בויא ביי 'א
 םגו ,ןכ בותכל ל'זר והוכפה רשא הז אוה םירפוס ןוקית אלא םהרבא לע דמוע ונדוע 'הו בותכל ול היהו 'וכו ולצא
 תואחסונה בורב האצמנ אלש ודיעה ת"'פיבו םש םיניע רמאמבו ,'וכו וניתובר והוכפהש י"שרב 'יגה וז איבה ם"ארה
 דחא הז בתכ 'ג בייל בויאל ושוריפב םג ןכא ,(11 דצ םש אובמבו 'א ארודהמ רענילרב 'צוח ת"הע י"שרב םג 'יעו)
 ךיראה םש הירכז יש תחנמבו ,גי'עצו ו"ט 'יס ל"פ ר'ומשב ע'יעו 'וכו בותכה ןושל תא םירפוס ונקתש תוארקמה ןמ
 תרבחמ דמח םרכבו םש אתליכמל ש"אמר תורעהבו כ"מב ע"יעו םינומדקה תעד איבהו םירפוס ינוקית ןינעב
 'תה םגו ,866 רצ 'ח קלח אידעפאלקיצנעבו 205 ב'ח ת'הגאבו 68 דצ א"ה וישרודו רוד רודבו 92 דצ 'ט
 ורמאש המ שרפל ןיא ןכלו 'וכו דמוע ונדוע סהרבאו םגרותמ םימוגרתה לכבש ריעה (209 דצ 'ו ארודהמ) ןנאמלליד
 :ןמקל ייסופדו ליייכב םג הייכו ,יתפסוה ןכ .ומע רשא םעהו 2 :ארקמה תחסונ והיגה םירפוסהש אוה םירפופ ןוקית
 /ב"חעו 'וכו המחלמל םרא ינפל ומע רשא םעהו באוי שגוו 'פה ןושל ד'י ט'י א"הדבו ,םש ב"שב 'פה אוהו ג"צפ
 ,'ובו הפסת ףאה תושק םהרבא רבדש ןאכ המחלמל השגה סעטו ,'וכו הדוהי וילא שגיו 'פל רמאמה רדסנ םש ןמקלו
 שגיו ןיא רמוא נרו המחלמל ומע רשא םעהו באוי שגיו 'גש המחלמ ןושל אלא שגיו ןיא רמוא י"ר 'ג םש בי'גאבו
 החנמה תולעב יהיו ינש הליפת ןושל אלא שגיו ןיא םירמוא םימכחו הדו הי וי לא ש גי ו ינש השקב ןושל אלא
 גייצפ ןמקל ןכו תר ל ע כ 'יגה יא לייכבו ,יוכו תולעב יהיו ינש הלפח אלא שגיו ןיאו קר אתיא םש אמוחנתבו ,'וכו
 שרדהכו ,ע"'צו הדוהי וילא שגיו סויפל השגה אבוה ת"הע י"שריפבו ,תולעב בוחכ ארקמבו ,נ"חעו ט"קלב םג אבוה ןכו
 ןושל טשפו ,רזעלא 'ר רמ א י"כ 'גב רוע היכו .רזעל 'ר רמא 4 :  םהרבא ילצו 'א י"רתב םגרותמ הליפתל השגה
 לכב היל טשפ רזעלא 'ר שרפמו סרוג א'יכו ט"'יכ רי'ב 'יפבו ,יוכו המחלמל םא ןול טשפ רזעל 'ר ל"יכב 'יגה ג"צפ ןמקלו ,יווצ
 :םוקמה דגנכ (אב ינא) אב (םתשלש חכבש) םתשלש לש חכבש םהרבא לע רזעלא 'ר שריפ םיניינע 'ג ולאב אניינע (לכב טשפ)
 ןטק סונג אילגר םחנמ ושוריפ רזו י"כ ר''ב 'יפ לעב ינפל םג התיה ש"ירב תשבושמה 'יגהו ,אילג ןמ | .אילגד 5
 םירמוא ןיא ןכלו הליפתל השגהו םויפל השגהו המחלמל השגה ש ג יו שרדב רמאטה הז ןאכ רדסנש 'רנו ,םילגר
 אוב םווניתמהלמ השעו אוב ונורתפש (ברקו שגיו 'גרת םגו) ב ר קו אוב אלא הביתה ינפל רבועש הזל
 , ןיסחוי רפסמ .כימב האבוהש 'יגה 'יעו ונידעב .סייפ ןאכ רדעגו ,(הליפת והו) רוביצ לש ןברק השעו
 הנכס םוקמב ךלהמה 'וא עשוהי 'ר :סינונחת ותליפת ןיא עבק ותליפת השועה 'וא א"ר אתיא םש תוכרב 'שוריבו
 אחא 'ר 'וכו ךינפל ןהיכרצ ויהי רוביעה תשרפ לכב לארשי ךמע תא העישוה רמואו ח'י ןיעמ הרצק הליפת ללפתמ
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 'ר רמא : רוביצלש ןכרק השעו אוב וניתמחלמ השעו אוב ברקו אוב אלא השעו אוב ול 'א ןיא הביתה
 םילא ינב יייל ובהכש הרשע שמח הרכזא דגנכ ,הליפת עמוש הרשע שמח תכרב וניקתה המל אמוחנת
 : םלועב אובלמ תונערופה הלכ אוהש (י טכ םילהה) בשי לובמל יי

 ףאה תא רודנ תא הפסת ףאה אחא יר םשב אנוה יר [עשר םע קידצ הפסת ףאה]
 םע םיקירצה תא הלכמ תא ךמלועל איבמ תאש ףא הימחנ 'רב עשוהי 'ר .רמא ,ךרודני אל ףאו

 סט סעוסנפ ,'ס "ק סכיו כ*ע סעוסנפ ,'3 זי" סלינע ,'3 ס"כ םוכככ "עו '6 'ס נ'פ םוכככ 'טוכי , סט פוקלי 1
 :'ס "שם סכיו לעוסנפ , סע עוקלי 4 =: 'פ ייפ

 אב ללפתהו [השעו | (ךומסב ןכו)יתכאופ אב | תי- ,י?ךד סיד / כא 'ירטוא ,'א רמוא נו יוא | 'א וניא 1
 איר .יכנופ אב | ירתכנ:אוד 'ל .'אפ ינברק [וניתמחלמ --אוב | יתנ:אוד 'ל .רכ'אפ [אלא | ם השעו
 ברקו אוב אלא . . ,יאְד ללפתהל ברקו (י?א'ָד אב) אוב אלא רובצ לש ,ךיאפ רוכצ לש ,כנְו [רוביצ לש | 'א אב
 הנמש ,'א תוכרב הרשע שמח ויט | 'א 'ל ,יתַיאְוְד תוכרב ,כנ הכרב ,5 [תכרב | 'א ונקת 2 | ןְך ללפתהו
 (1ך רשע השמח ,פ הרשע שמח) ו"ט ,?ְך הרשע שמח 'ורכזא | ן עמושב .יתאְָד עמוש דע ,נַפ [עמוש | ן הרשע

 | ירתיאפד - דע ,נ'או [ייי 8 | ך ובח 'מזמבש [ובהבש | ] תורכזא ,] הרשע הנמש תורכזא ,ירראפ ד תורכזא

 אוהש ,'ף הלינש ,?ך!א הלכש ,כ)8 [הלכ אוהש | ףבשי לובמל "* והמ ,[ן בשי המ ₪ [נשי
 ! ם תוינערופה . . ,] תונערופ - - :ירתכנ'אְד תונערופה תא [תונערופה | 5א הלבמ אוהש ,יְוְד הלכמ

 | 1 אנוח 4 | 'א תונערופה תא םלועל ,י?רתככנ:אפד םלועל .3ךֶו [סלועב | 'א אבל .י?ךכפ אבלמ | 'א יל
 [פ ךרודגי* | ירתאפד ףאהו .כנו [ףאו 5 | *ך רזוג ,ן ררג ,י1ךַנ רווג .?ךתאפְד רדוג ,5 [רודג

 | תאד רג ,י יגיב ,5כנופ!ד [ירב | 'רכ ךרוגי .יו ךררגי ,1 ךררוגי ,?ףך ךרדוגי יל ךדרוגי :תאד ךרדגי

 | יירח 'ל תא | ית?אפד וג < :רכנ'אחו [הלכס | רג ךמלעב .יא םלועל | רג ףאג | א ןמחנ
 | תכאד תאו . ירגחופ [פע

 םשב ןנחוי 'ר יול 'ר פתניפ 'ר  ךינפל ךמע יכרצ עבותו הביתה ינפל רבוע ץישש המ לכ אסא 'ו םשב
 ונינברק השע ברקו אןב אלא ללפתהו אוב ול רמוא ןיא הביתה ינפל רבועש הז איילגד םחנמ
 ונינפל אתיל ןכו , ברק לו אוב א ל א ונינפל 'יגה הנוכנו ,וגידעב סייפרגיתומחלמ השע וניכרצ השע
 ברקו .(אב) אוב אלא םירחואמ י'כ ינשו טוקליו 'יפופדב רמאמה ףוסב ימלשוריה דגנ ףסונש המ יתנויצש י"כבו
 ןל םירמוא אלא ךתוהילש וא ךתדובע 'ולכ השעו אוב ול םירמוא ןיא רמאמה עטו ,ג"חעו (ללפתהו) ללפתהל
 ל'תמעב םג 'יעו רוביצ לש ןברק השעו אוב וניתמחלמ השעו אוב תוארוה יתשב ןושלה הז ואכ שרפמו ברקו אוב
 ,רובצ לש הלפת השעו ברקו אוב אלא ללפתהו אוב השעו אוב ול 'מוא ןיא שרפמ וא סרוג י'כ ר''ב 'יפבו ₪7 דצ ד'ח
 'א 'ס תובותכ אתיירבבו) 'וכו וב ולעש רוניצ (ח''פ) א"יפ ןיבוריע אתפסותב רמואש אילג שיא םחנמ 'ר אוה אילגד םחנמו
 ד 5 ןנחוי 'רו יול 'רו סחנפ 'ר (ז"כפ ףוסו ט'פ ר"יובו) ט"פ ףוס אתקיספב אתיא דועו ,('וכו רמוא אילג שיא םוחנ
 משנ י"כ ינשבו טוקליבו ייסופדבו ,559 דצ בח ת"'הגאב 'יעו 'וכו ןולטב תונברקה לכ אבל ריתעל רמא אילגד םחנמ
 לק ימ ףא יול ןב עשוהי 'ר םשב אחא 'ר דה בפ תוכרב 'שוריב .אמוחנת ר'א 1 :  אילגד םחנמ 'שמ ןאכ
 ןכרצ תויעצמאהו םוקמ לש וחבש תונורחאה תוכרב שלשו .תונושאר תוכרב שלש 'ניקתה רדסה לע תאזה הליפתה תא
 (םיקידצה לע תכרב הז) 'וכו וניקדצ (םינימה ,תכרב הז) 'וכו ונימק .עכנכה "וכו וניטפוש ,'וכו וניצבק 'וכו ונינח תוירב לש
 ר''א 'וכו (הצר תכרב הז) וכותב וניצרו (ונלוק עמש תכרב הז) וניתריתע עמשו (םילשורי הנוב תכרב הז) ךתיב הנב
 לאוג וניקתה המ ינפמ אחא ר''א 'וכו ךומסל ואר המו תאזה הליפתה תא וניקתה -וכו םינקז םירשעו האמ הימרי
 המ ינפמ .ירדנסכלא ר''א 'וכו תינימש 'כרב םילוח 'פור וניקתה המ ינפמ אבא רב אייח ר'א "וכו 'יעיבש הכרב 'רשי
 ןידהו תוילגה וצבקתנ 'וכו לארשי יחדנ ץיבקמל םינשה ךרבמ 'ומסל ואר המ 'וכו 'יעישת 'כרב 'ינשה 'רבמ וניקתה
 םינקז לשו םירג לשו םידז עינכמב םיעשר לשו  םונומ לש .ללוכ הלע ינתו .םיחמש םיקידצהו ןיענכנ 'ידיזה השענ
 הליפת !מוש וניקתה המ ינפמ אמוחנת 'ר רמא יוכו םילשורי הגובב דוד לשו םיקידצל חטבמב
 'וכ 'לועל אובלמ 'ונערופה תא הלוכ אוהש בשי לובמל 'ה'גנכ 'ושע שמח 'נרב
 סישרהמ ייפב םשו ,םלועב אובלמ 'וכו דגנכ ו'ט תכרב הלפת עמוש 'וכו המ ינפמ 'יגה אצנגמ 'ד תוכרב ישוריבו)
 ינפמ קתעוה ט''מ ייס ינ םילהת יריכמ 'קליבו ,'וכו תונערופה "תושעלו ,ומצעב בכעו 'וכו הבכע ןושל בשי לובמל
 5 תא תכרב הרכזוה אל םש ימלשוריד איגוסבו .(סלועב אבלמ וכו הל כ איהש 'וכו ויט הכרב עמוש וניקתה המ
 פ ףוס תוכרב אתפסותב ייעו 'וכו םילשורי הנובב דוד לשו 'וכו ללוכ הלע ינתו רמאדכו המצע ינפב הכרבל דוד
 סע וייט הכרב איה הליפת עמוש תכרבש ד'ר רמאמב שרפל ךירצ כ"או ,פ/ דרהמל ןויצ תבהאבו םינפה הארמב ע"יעו
 ותכש תורכזה חיי דגנכ .יול 'ר רמא 'וכו הרשע .הנומש המלו וידב ג'ה ד''פ תוכרב 'שוריב ןכו ,םינימה תכרב
 םימכח ועבק רבכ ןינימ לש ול רומא ןוניא הרש ע עבש םדא ךל רמאי םא הנוח ר'א םילא ינב י"יל ובהב
 ןינימ לש ול רומא ןוניא טי םדא ךל רמאי םא םש 'יגה אצנגמ 'ד תוכרב ישוריבו) השמ ינפב ש''ייעו הנביב
 ירל ןיבישמ םילא ינב 'הל ובהב ביתכש תורכזא חיי דגנכ ח י המלו םש אריו ב"מ אמוחנתבו ,(הנביב םימכח ועבק
 ח"כ תוכרב ילבבב 'יעו 'וכו םיערה דובכה לא רמאנש תורכזאה ןמ אוה ףא םהל רמא ט"י םירמוא ל ב ב ב אהו יול
 ןויגה רודסבו םש תופסוהבו ג" לו חי'כ הרעה רילקה א'ר תוד :לותב ע'יעו תינעת ףוס .עירכמה יטבו יב זי הליגמו 'ב
 ידידו רמאמבו א"ע ז'ט ףד אמוחנתל אובמבו םש בשר תורעהבו ל דצ תוכרב םילשוריו ןויצ תבהאבו 64 דצ בל
 ויט םשה אוה בשי לובמל י": םשה .הרכזא דגנכ 5 :848 דצ ו'מ קלח ח"מב עיש תלפת לע ןעגאבלע מיר
 אובלמ תונערופה הליכו ותא רשא לכו חנ תֶא רכזש בשי לובמל יי שב הז דגנכו םילא ינב .י"יל ובה רומזמב
 .הפסת ףאה 4 :ונילעמ תוונערופ ינימ לכ הלכיו ונילע םחריו סוחיש הליפת עמוש תכרב ונקת לובמה י'ע .סלועב
 ףאו ףאה תא שובכתו רודגת התא 'וכו רודג תא הפיסא ןושל הפסתו המיחו ףא ןושל ף א ה שרוד א"ר םשב הר
 ףאה כ''ג שרוד נ"'בירו ,ת"פיב םג 'יעו עשר םע קידצ תוביתה שרפל שרדה הז יפל השקו ,ךתוא שובכיו רודגי אל
 חמות ןושלב ןכ םגרותמ א"תבו ,'וכו םיקידצה תא הלכמ תא ךמלועב איבמ התאש ףאב ועמשמכ הפסתו המיח ןושל
 קובשת אלו יצישת זגרבה 'וכו םוקמל אשת אלו הפסת ףאה ןכו "וכו .האכז יצישת זגרבה יוכו קידצ הפסת ףאה
 םירחא םירפסב םג הארש ץמשמ וכו י'כ םיקייודמ םירפסב חתפב אהה ףאה יש תחנַמב ריעהש הממ ,'וכו ארתאל
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 : םיעשרה סע םיקירצה תא הלכמ תאש אלא םיקירצ ליכשכ םיעשרל הלוח החא ןיאש ייר אלו ,םיעשרה
 המח לעבו ייי םקונ המחה תא שבוכ היכקה לכא וחשכוכ המח סרו רשב רמא 'ר ןחנוי ירו 'ר
 יונו סקונו אונק לא האנקה תא שכוכ היכקה לכא וחשבוכ האנק םרו רשב רסא ןחנוי 'ר ,(ב א סוחנ)
 (גכ גי ילשמ) טפשמ אלב הפסגנ שי 'תכר והט היל רמא ןתנוי ירל הילאש יאלמש יר ;  (סש םש)

 הכוג אוהשכ ,ירופיצ ינכו אירכט ינב תובגל חלתשנש רחאב השעמ ,ומוקמ טפשמ אלב היל רמא
 416אלו ,התוכגל ירופיצל םיבחכ [יריב] שי ול רטא ,ינא ירופיצמ ול רמא ,ושפתו רמע ירופיצמ רחא האר
 ירו יול יר : ומוקמ טפשמ אלב הפסנ אצמנו ,ירופיצל החוור התאבש רע אירכמ ינב תובגל קיפסה
 רמא ןומיס יר ,הינכב הלכשו הייחכ לכשל האצמ אלו הייחכ תלכשמ התיהש בורל רמא יול יר ןומיס
 : םינשוש תחסוכ האצמ אל ןיבוכ תחסוכש לגסל

 הלילח הלילח אחא 'ר רמא ,ךֶל איה אירב ךל איה הללח ןרוי 'ר רמא יונו ךל הלילח (הכ

 :י6 יד ויע ,סט 5עוסנפ ,ג*פ 'כ טוקלי 10 | :כ*"ץפס יכ יפסמ 'קלי ,ספ טוקל | : "6 ייפ "5 נ*פ סילקס טכדמ 2
 :ב"כס סישלכנ םדגת ,ל"י "םו " 'יכ סכיו "כ סכר נ"מ (פוסנס

 ייפ ןיש .כ] תא ןיאש .יר'אח [חתא ןיאש \ ית'אד רייד /רכ'אה יד .גופ [ייד | 'רו אל 1
 תא | 1 םיקידצל ,יר*אְוְד םיקירצה .כ!אם [סיקירצ | 1'ל ליבשב | ן םיעשר לש | .) תאש ,[ך'ך'אְך החאש

 ווא [הטח | ית'אפְד רטוא ,גן |רמא | ם יל ןתנוי -- ר 2 | ן לינשב ,ןך תאו [סע | ם םיקידצ | יופ ל
 | נוך המיח , 'ירת'אפ [הטח | גְוְד המיחה .'יזא פ [הטחה | א -. אוה [שבוכ | ו ותשבכ | גופך חטיח

 ,5 חיליש , ך'א חילייש | ן לאומש ,ן יילמש 4 | 'א שבוכ אוה ,י שבכ | י ותשנכ | ית רטוא | זך ןתנ 8
 ,תיאד ייתכד יאמ ,ן 'תכד אוהמ | יתיאד 'ל ,'א ל"א .כגופ [היל רמא | (ילשמ) יי ןתנ | ן היל אעב

 | רפ ינגמ | 'א חלשש | כג'אופד ול .ת [היל 6 | ת"אד שיו .יכג'אופ'ד [שי | (סש) יכג'אפ ותמ
 ייופ [אוהשכ | כנ ןיד .יירתאפ ירופצ ,ן ןיוופיצ | ךפ ינבטו | ן היי- .'רתְד הירבט ,י'רכנאפ [אירכ
 ,(םש) י אורכט ינב תא ,א הירבט ינב ,] אוירבט ינב , ג'אם אירכט ינכ .. [הביג | [ךְד היתשכ ,(סש) וכ ןא אוהשכו

 ! ןורופיצמ | (םש) י יל רמע | (םש) י ירופצ ינבמ ,ג ןיד ,י'א ירופצס .2 ןירופיצט 6 | י אירבט ,ןךְד הירכטב

 .ן ןירופיצל |יריפיצל | י יל םינתכ | ל יל ,6ש) יכ יל [יתנאופד ירינ" | תג אנא | כ ןיד .יתאפ ירופצמ
 [אירבט ינב | 1א התובגל 7 | י ירופצ ינב תובגל | יפ יל . (םש) *א ירופצט ,נֶד ירופיצט ,כ ןיד ,ןך ירופצל
 ,ן ןירופיצל | ?אפד החוו ,יתכנ!או [החווו | יתכנאוְר תאבש ,ם [התאבש | 'א 'ל ,ן היירבט ינב

 | ם - לשמ [בורל 8 | ת'אפד יל , (סש) יכנ'או [ןומיס -- יר | ו יל וטיקמ | ינ אצטנ | יתכ'אם ירופצל
 [הינבב | אפ לכנטו ,נְ] הלכישו | יכאפְד היחב .תג] [הייחב | א תאצס | ןך תויחב .יכנאפְד היחב
 (*א היל) הל םלש אלו [םינשוש -- אל | 5 ץוק , (םש) יו בוכ | ן תסחכמ ,יתכנאפד תחסוכ 9 | ו המהבב
 אלו ([ך םינשוש) הנשוש הל םילש אלו ,ְך הל םילש אלו 'נשוש היל םלש אלו ,!וכ'א] הל םלש אלו הנשוש
 | 'אמ הל םלשו הנשוש ('א םלש אלו) הל םלש אלו .1 םלש אלו הנשוש הל םלש אלו , (ילשט) יז הל םילש
 | ן יל ,י ךל אוה ןילוח [ךל | תאד אוה .יכנ'אופ [איה | יתאד הלילח ,נופ [הללח | ןך ימא ןדוי יר 10
 | *ך'אפ הלילח [הלילח הלילח | רת:א ד אוה .י*ר-נ'אופ [איה | י היידב .ת'אפְד הירב ,רכנאו [אירב

 ןתוא הפוס ףאה םדו רשב השק רבד ל"א והמ עשר םע קידצ הפסת ףאה םש אמוחנתבו , הה
 לייכ ןוילגבו) הלכמ התא עשרו םת קידצה תא ןד התא ךכ עשרה תא ןד התאש םשכ עש

 'לוכו הפסת ףאה ךכ תא ףא אמש 'וכו ותוא הפוס ףא
 ומכ ןושלהו ,הנוכנה 'יגה ןכ .הלות התא ןיאש 1 :

 אל טיוכ ריב 'י'פב קחודב שרפמ וכו הלות התאש 'יגה יפכו ,'וכו תורוד העבש ול הלתגו
 ,םוקידצב םיעשר לש םהישעמ הלותו םלועה ןמ םתוא הלכמ התאש אלא הזה םלועב ןיקולו םהישעמ

 הטחה לע ןודא אוה .המח לעבו 2  :םיקידצב םיעשר לש ןהישעמ הלותו רמאמה ףוסל 'א אייכ ן
 "תא רדוג תא הפסת ףאה שרדהל ןאכ וכמסו י"רו 'ר ירמאמו ,תונדא ןושל לא יוכו אונק לא י"ר שרוד

 בוהכ ארקמב .הפסנ שי 4 = :ןתנ ירו יבר 'יגה םש הנוכגו ,'וכו ה ז ּ
 ינב 'ולכ הבוג אוהשכו ךלמה סט יייע םשנעל .יוכוינב תובגל ת :'וכו יתיאר ה"דב 199 דצ ליעל י"מ
 תויחב לכשל האצמ אלו תויחב .הייהב תלכשמ 8  :ג"חעו 'וכו םיבתכ י די ב שי יתהגהו 'וכו האר איר

 כ"ג ישרד סיירו ל"'רש ירנו ,י"מב שיויעו בודק | התוא 400 דצ ליעל ןכו 'וכו התיהש בודל 'י
 אלו הפסת ףאה 'א י"רתב םגרותמ ןכו ,ז"ל ארקמב ףאש י"פעא ףאה לע בסומ ה

 וניא היבקה ינפלמ ףצקה אציש ןויכש יוכו לגמל 'וכו בודל םילשמה םואיבמ סירו ל"רו
 תרצוקש ..ןיבוכ תחסוכש 9  :יוכו םיעשרל םיקידצ ןיב ןיחבמ וניא תיחשמל תושר ןתינש 'א
 16 רצ ליעל ריאל ןונגסבו ,'וכו ד"הה ויה םיחוסכ םיצוק תגרהש ןיסולכואה םתוא 427 דצ

 תחפוכ לגמל שרפמו םרוג ט"ייכ ריב 'יפבו ,ל"יכב קר אתיא םינשוש תחפוכ האצמ אל 'יג
 חכ קופסה אל םלש אל וינפלש ןובוכה חוסכל לגמה ךיי שהש 'טולכ 'וכו (היל ףלש אל

 םוקידצב םילשהש דע םיעשרה תולכל קיפסה אל (םלש אל ה"בה) ה"בקה ךכ הכלשז

 רשב ול'מא השק רבד הפסת ףאה רמאמה

 םגו המיח ןושל ףאה םש שרודש 'רגו ,(ו
 | גרה ןיק גרה ויכ לע

 כג לא 'פל ורדסנ םש םילהת שרד

 ומכ ךל הלילח שרוד .ךל איה הללח 10 :('וכו ה םינשוש ר
 ךל איה אירב ךל איה הללח שרפמו 'וכו קוספה הזב
 ,118 דצ א"ח ר"תמעב 'יעו אירב אשיא ('א כ ניר

 ביתּכ הללת תושעמ ךל הלילח םש אמוחנהב שרדה םעט ןכו ,ךלש וז ןיא בו (1אירב דוקנ ל"יכבו
 ') ָאורְב.



 09 הכ חי טמ חשרפ אריו

 ןיא רבד תושעמ אבא יר רמא ,רברב שי םימש םש לוליח רבדב שי םימש םש לוליח םימעפ ינש
 ,רחא רבד ורמא םדא ינב ינש יול 'ר רמא : הנימ התיחפד אלו .התווכד אלו איה אל רבדכ אלא יתכ
 רמא בויא ,עשר םע קידצ תימהל [הזה רבדכ תושעמ] ךל הלילח רמא םהרבא ,בויאו םהרבא
 שנענ בויא רכש הילע לטנ םהרבא .(בכ ט בויא) הלכמ אוה עשרו םח יתרמא ןכ לע איה תחא
 תובושת יבובריע רמא אבא רב אייח יר : איה תחא הגפ הרמא בויא ,בושייב הרמא םהרבא ,הילע
 ,םיקירצ ,םיקירצ ליבשב םיעשרל הלתי ,קירצכ היהו היבקהו ךל הלילח רמא םהרבא ,ןאכ שי

 סט סעוסנס ,'ז ייפ סט בפ ספוסנפ ,ד'קסס יכ גויס 'קלי , סט טוקלי 5 :סט סעוסנס ,גיי ייפ סט 3/3 סעוסנס 1
 :נ''פ 'כ עוקלי 5 |: 'ס ייפ

 רבדב שי | י םשה ,'ִךּיִאָו םימש [םימש שש | ירחכ"אד לולח .*רג'איפ [לוליח | ?א יב ,ןרַב יתש 1
 : תיא [אבא 'ר | ירתאוד יל ,כ רגדב . . לולח , ל רבדב . . לוליח ['רגפ רבדב -- לוליח* | *רכפ יל
 | גו ןכ = (ג 'תכ) וחכ ןיא .ירתכאפד ןאכ (תכפ יתכ) ביתכ ןיא | ך הז רבד | כ ג'אופ אנהכ רב =
 | תד אה :ירגאחופ [איה | ?ך הזה . . תושעמ ,?אפְד רבדכ תושעמ ,1ףךכ הזה רבדכ ,יתנ'אְו [רבדנ ל
 | (בויא) י רטא יול 'ר | ך הינמ ,1ך*א היגימ | ירכ!אפְך אתיחפד , ןֶזְדְו [התיחפד | ןך היתווכד ,?ךכ!אפ התוכד
 היהו - [עשר | ל יל [שש) יתכגאופד הזה -- תושעמ* | ?אד יל ,יתכג'אופ [רמא 5 | י ןהב רטאנ [ורמא
 ןודג [הילע שנענ | (םש) יכפ בויאו | (םש) י?ךפ הילע רכש לטנ 4 | (םש) יכָפ בויאו | (םש) ו עשרכ קירצכ
 [הרמא | פ בויאו | (םש) י"א הלושיב ,ך תעדה (?ך בשייב) בושיב ,ָנְופְד בושיב כא [בושייב 5 | 1א ןירוסייב
 עשרו . -לע : עשרו םת יתרמא . . לע :כ יתרטא ןכ לע ,?א 'וגו ₪ :1א ]איה תחא | ן אגפ | *ר'אפ הלכא
 | ן רמוא 6 | י'ךה תולאש ,?אָד תוליאש ,?ךכ נ'אופ [תובושת | *רפ יבוריש .י'רתכו יגוגיע | תגוד הלכמ אוה
 = [היבקהו | יתכ"אְד עשר םע קירצ תימהל הזה . . תושעמ ,1] הזה רבדכ תושעמ ₪ :'אפ [ךל הלילח
 .פל הלתו [י'רתגיאוד"ל הלתי* | ירתכנאפד עשרכ ₪ .ו [קידצכ | גפ 'א .כ?אוְד רמוא ,י"רח'א רמא
 | ירתאד =. יאולה כ יולה /ם ₪ !יולה .ן"ֶל = יוולה [םיקידצ. | ן םיקידצה | ?ך הלת ,'א יתילתו ,כ הלתנ

 בוט לכשבו ,ךלש וז ךרד ןיא אהמתא הגלפה רודלו לובמה רודל תישע ךכ ךל אוה לוח אל הללחו הנוז השא אידכ
 אוה ינוציח רבד ךל אוה אירב ןדוי ר'א שרפמו סרוג י'כ רי'ב 'יפבו ,ךל .אוה לוח רמולכ דיוי רפח רךל הללח
 א נהכ רב אבא ר"א אבוה ט'קלבו ,עשר םע קידצ תימהל ךכ תושעל ךל האנ אלו ךל אוה ןילוח רמולכ ךל
 ןילוח םגרותמ 'א י"רתב םגו ,םש ז''ע 'יעו םישודק ךישעמו שודק התאו תושעמ ךל אוה ןילוח ע/'שבר הי'בקה ינפל םהרבא רמא
 םש לוליח ג'יכב ןכו .'וכו םש לוליח 1 : ךל איה ןילוח םש ףסונ 'יגה וז ינפלו ,ךל איה היידב 'יגה טוקליבו ,ךל אוה
 םימש םש (לולח) לולוח םימש םש (לולח) לוליח ספדגה ר"'ב 'יפבו כ"'יכו פ"יכבו ,רבדב שי םימש םש לוליח רבדב שי םימש
 שיש םימש םש לוליח ןאכ שרפתנ אלו ,האלפה ןושל אוהש םימעפ 'ב הלילח הלילח שרדב 'יגה וז הנוכנו ,רבדב שי
 (םלועה) תורודה תא דבאמש ותונמוא איה ךכ (םלוע יאב) םלועב ורמאי אלש בתכ א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו = ,רבדב
 א מוחנת ב ךל הלילח ךכל ותוגמוא חינמ וניאו הגלפה (רוד דביאו) רודו (לובמה) שונא רוד דביא תוירזכא תדמב
 םש לוליחו רמאמה תליחתב םג הגוה לייכבו ,םש ב''גאבו יי יוס םש ב'מ אמוחנתב 'יעו (הז רבד 'פמ !מוחנתב)
 רמול האר המ א"ד דוע אתיא אי 'יפ םש ב'מ אמוחנתבו ,תוירזכא תדימב .תורודח דבאל ותונמוא ךכ ,ןוילגב ףסוגו 'וכו
 אבה םלועב אלו הזה םלועב אל הירב לכ ןיד ריבעמ התא ןיאש ךל הלילח םהרבא רמא אלא ךל הלילח םימעפ יתש

 רב אבא ר"א ייגה ט"קלבו ,הנממ התוחפש .הנימ התיחפד 2 :  ת"הע י"'שרופב םג 'יעו ךל הלילח רמוא אוה ךכ
 רמא םש שרפמו סרוגו ויגפלש םע רמאמה הז בכרוה בוט לכשבו ,נ''חעו הנומ התוחפד אלו 'וכו איה אל אג הכ
 ,ונממ ןטק . אלו אוה אל הזה רבדכ תושעל יואר ןיאו ךכב שי םימש םש לוליח םהרבא רמא ךכ אנהכ רב ןי בא 'ר
 יר רמא גיי ייס םש ב''מ אמוחנתבו ,והומכ אלו הז אל רבדכ אלא ןכ רמוא וניא הזה רבדה תושעמ םש אמוחנתבו
 : וכו וב אצויכ אלו אוה אל תושעמ אלא ןאכ ביתכ ןיא תושעל תושעמ ךל הלילח והמ םולש ר"ב הדוהי
 םש י"מבו) הגפ איה רע 15 רצ ליעל ומכ הגפו ,888 רצו 191 דצ 174 רצ ליעל ייעו תעדה בושייב .בושויב 5
 ט'יכ ר"'ב 'יפבו ./891 דצ ןעמאננעצנאלפו 'ד גפ 'ע ךורעב  םג 'יעו ('וכו רסוב הגפ שרפמ לי'יכ ןוילגב םגו לייצ
 בושיג (הרמא םהרבאש) הרמאש יפל הילע שנענ בויא (הילע רכש) רכש הילע לטנ םהרבא שרפמו םרוג א"וכו
 !מאדב (הילע רכש) רכש הילע לטג (ךכיפל) ךכיפלו (ןכ) ךכ תושעמ ךל הלילח רמאקד יקנ ןושלב תעדה (בושווב)
 הרמת יגפ ומכ רסוב הגפ (הלכא) הרמא בויא (ןידה) קידצה תא קדצל תבהא (עשר אנשתו קדצ תבהא) קדצ תבחא
 ה'כ) בותכ ינ ב א רפסב םש דועו ,הריפכ ןושלב בויא הרמא ןכ ומכ רסובה ןילכואשכ ןהב תוהכ םדא לש וינשש
 הלכא (בויאו) בויא (הלושיב) הלושב הלכא םהרבא ןושלה הז ('יתכ 'רפסב א"יכ ר''ב יפבו ,יל שרפתנ אלו ט'יכב
 וז הנוכגו ,יגפ לכוא םדאכ ער ןושלב הרמא בויאו לשובמ ירפ לכוא םדאש ומכ ןושלה ןוקיתב הרמא םהרבא רמולכ הגפ
 ןכו הלושיב רמא היגה כ''מבו ,בושיב הרמא 'יגה ודו רי'פדבו) בויא 'קליבו 'ב א"יכב םג היכו 'וכו הגפ יוכו הלושוב 'וגה
 הגפ ע ל ב בויא אלא בויא רמאש רבדה אוה םהרבא רמאש רבדה אוה יול 'ר רמא םש במ אמוחנתבו ,(ןירחא וסיפדה
 רמא םכח היהש םהרבא אלא הלכמ אוה עשרו םת יתרמא.ןכ לע איה תחא רמא בוא הלוש ב הלכא םהרבא
 םש אמוחנתבו ,עשרכ קידצכ היהו עשר םע קידצ תימהל הזה רבדכ תושעמ ךל הלילח רמאו רזח יונו הפסתי ףאה
 םהרבא לבא 'וכו רמא בוא הלי שב הע לב םהרבא לבא הגפ הע לב בויא אלא 'וכו רבדה אוה יול 'ר רמא
 סהרבאו םש םייסמו ,'וכו הלישב העלב םהרבא לבא הגפ העלב  בויאש . אלא םש בויא םינג ןיעמב אבוה ןכו ,'וכו רמא
 ארקמה לכ ןיאש קוספה הזב .ןאכ שי 6 :ןירוסיב שנענ בויא לבא רכש לטנו ךל הלילח רמאו רזחו 'וכו ףאה רמא
 היהו בישמ ה"בקהו עשר םע קידצ תימהל הזה רבדכ תושעמ ךל הלילח רמא םהרבא אלא וטושפכ םהרבא ירבדמ
 אלו .'וכו ריעה ךותב םיקידצ םישמח שי ילוא תרמאש םיקידצה ליבשב םיעשרל הלתנ אהי יכו 'ולכ הלתי קי דצכ
 הזל היאה איבמ א'בחרו ,םיקידצ םניאו םיקידצכ םיארנ ילבינ םיקידצ אלא הימתב ןה םיקידצ 'וכו םוקמל אשת
 ביתכ םקידצ ('וכו .ןורסתי ילוא 'וכו רמאיו 'וכו ילוא יפב) השרפה וזב םודפב 'מאנש םיקידצ לכ +" רמאדמ שרדה
 שרֶדג 'וכו ךל הלילח 'פהו ,נ/חעו תו בו ש ת = יבוברוע 'יגה הנוכנו ,םימימת םיקידצ ויה אלש זמרל םיקידצ כ''כאו

 תלמו 'וכו אלא םיקידצ 'וגז ל"יכבו ,יוכו .אל התעו 'פה 859 דצו 'וכו ןפ התעו 'פה 201 דצ ליעל ומכ ןיגוריס
 הימתב םיקירצ יתשרופש  ומכ תירקיעה ייגה םעטו ;רפסה רקיעמ הניאש ל"'גג רחא בתכב יטיש ינוב הפסונ יומה
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 רמאר ןנחוי 'רד היתער איה .'תכ םקירצ םרסב יטאנש םיקירצ לכ ןנחוי 'ר רמאר ,ילבינ םיקירצ אלא
 ןיכס ויה הטשא ינקו יתכ וגיניקז (אי ט עשוהי) וניצרא יבשי לכו ונינקו ונילא ורמאיו ןגחוי 'ר
 םלועלש וקירצ תא אל הרוהי 'ר רמא ,םישמח ןיינמ ולעיו השעמ ףרצ יול ןב עשוהי 'ר רמא ,ןילקר
 סכורמ ןוטילקנא ול ןילות םרו רשכ ןומיס ירב הרוהי 'ר רמא : םישמח ןייניס ולעיו ןהמע ךסצע ףוצ

 :'[ "כ סט 6עומנס ,'ע "כ עיכזת נ"ע לעוסנמ "ע 4  :כ'פ 'כ טוקל 6  :ץ"י כ עסוקי קל  ,סס סוקל 1

 ,ל ולכנ :ך ילכנ :ל ילכמ 'ית'אד ילגי* | ת ₪ ןניא אהד :ו'אְד - םניא אהד :כ'אם |אלא 1
 :יע רטאנש ,[רנאפד ורמאנש ,כן 'נש | (עשוהי) ו םוקמ [םיקידצ | כ הלכמ ינא ,.) הלכט ,'א ילכנר + ם אלכיגר

 יתכד וגניקז (סשש) יעאום [ונינקז 2 | גו ' יל ןנחוי 'ר רמאד | 'א אה ,) אוה | (םש) \ םיקירצ םודסב | 'א ביתכר

 יירניאופ [ויח | (םש) י יל , יעכ יאטשא ינקז [הטשא ---ינקז | 'י'רעכ אופה וגנקז | 7 ונצרא | יבשוי | 'י וננקז

 ו אתהבד יבס ,'"| אתהבד ןיבס .פ קלקו יבס ,ן הלקלקד ינס ,עכ'א [ןולקד ןיגפ | ירעת'אד יל .כ וו
 םתונא וטא /כופ [ףוצ 8 | '!ך אתהבר . . ונייה , [ך אחתהבר . . ונייה ,יִר'אְד אתהגר יבס ונייח , (סש)

 /*רך ןהישעס .'א ₪ םהישעמ ,י'אְד ישעמ ,'ך ישעמ ,יךכגו [השעמ | א - רמא םתוגא .יק'אךד -<

 ,"ַל יריב) ירב (חרוי , ] ןדוי) הדוהי | י*רת'אד ןיגטל .'רכ'אופ וינס .ג |ןיינט | כנ'אפ הלעיו | ת ןישעס
 | ך אוה התא .תכנ'אפד"ל אוה תא :ן התא ,י |תא | ?ך אלו .פ אלה | יתכנ'אופד"ל ןוטיס (ו יבר רב
 רשב | יע רב | ך הדוי .ן ןרוי | יל 'ג ןונשחל .ירתכ'אפד . . ןינטל ,גְ] םישמח ןייגמל | "ל הלעיו 4
 !עיאד ןוטילקנא* | *א -. ךלמכ םהרבא ול רמא ,יְד -- ךלט םהרכא ול רמא ךכ .שיע כג'אופ [פדו
 | 1 ןויריטירקנא :ך'ד ןוטילקנס ,י יטולקנא ,ש םיטילקנא .תוכג'א ןיטילקנא ,ם ןוטילקנוא ,'ל ןוטליקנא
 | כ פיכודמ .ן פונודימ .ירע תֶאְד סוכורמ

 יוכו אלא םיקודצ יוולה 'יגהבו ,תונוש םימעפ דועו 28 רצ 22 דצ ליעל אהמהא רחא א ל א אתיא ןכו 'וכו אלא
 םש שרפמו סרוגש י"כ ר"ב 'יפמ העבונש !רגו שרדמה ןונגסמ הניא 'וכו אלא םכני א א הד 'יגהו ,םגמוגמ ןושלה
 קירצ ליבשב םיעשרל הלות יתייה יאדו רמולכ םיקידצ ליבשב םיעשרל הלתי עשרכ קידצכ היהו בישמ ה"בקהו ט"יכב
 תולבוג ומכ ןאכ ילבינ תארוהו ,481 רצ ליעל י"מב 'יעו 'וכו אלא םניא אהד םיקידצ םהב ויהיש יאולה םיקידצ יאולה רחא
 ןונגסמ ילבינ םיקידצ ןושלה ילואו ,הנאתמ !אלבנכו ('ד דל היעשי) הנאתמ תלבנכו סוגרתו ,י"מב ש"ויעו 187 דצ ליעל
 רחא בתכב ולכנ בותכ יטיש יניבו ,יתהגהו ילכנ ןמ ילבמ שבתשנ ל'יכבו ,189דצ ב"ח א"הגאב םג 'יעו ר"אלב אלתמ
 (ח"י ה"כ רבדמב) םהילכנב ומכ םיאמר ילכג םיקידצ םש שרפמו י'כ ר"ב 'יפב םג אתיא וז "ג יל כג ל"ת
 הרותבש םיקידצה םיקידצ לכ הרוסמה יפלש השק 'וכו סרסב 'נש םיקידצ לכ י"ר רמאמ לעו ,נ"חעו איה הרשי 'יגו
 א"שר הז לע רועה רבכו ,687 דצ ויחמבו יש תחנמב שיייעו 'ח ג'כ תומשב םיקידצ ןמ ץוח הארתב דיוי 'סח
 הביתכה םג שרודש .ןנחוי 'ר רמאד 1 : ג'ל רצ א'ח תושרדמ יתבבו ח''פ 'יס תורתיו תורסח שרדמל רעמייהטרעוו
 רוקנו ל"יכב קר אתיא ביתכ וניג יקז ייגהו ,ןולקד ןיבס שרפמדכו השוב יגק 'ולכ ויה המשא ינקז וניניקז הרזה

 בתכנ ונוניקז םש עשוהי 'יפב בתכש ק קדרה ינפל םג התיה וז ייגו ,ןיידוי ינשב וגיניקז ונינפל ארקסב היכו ,(?םש
 אלל היגה םש יש תחנמבו ,ויה יאמשא ינקז ביתכ ןניניקז ןנחוי ר"א שרדבו גהנמכ אלש ןירגהו ף"וקה ןיב ךשמה ד"ויב
 שרדבו ק"דרה בתכש המב ל"'ר) שרדמבש ונונקז תלמ השעו רהזהל עדי אל .סיפדמהש ותעדו ביתכ וננקז ק"ךרב ךרוצ
 "ג פל רמאמהמ ג ותייארו) רסחד רפח ןומדק י'כ א"סבש םש עייעו ,רסחד רסח תויהל ךירצו אלמר .אלמ .('וכו
 יוכו לולכמב קדרה כ"כו אלמד אלמ תיל בותכ םהמ 'אבו םירחא םיפוליח םירפסב הארשו (ןקז 'ע ךורעבו םיסופרה
 ו ב"יכבו םש ךורעבו ק"ררב יאמש א 'יגהבו  ,וניניקז ןאכ כ"ג היגה א"אבו ,גרובצניג 'צוה ך'גתב םג 'יעו
 ןיבס יגהְו ,יימשא 'ז קרפ םישודק ארפסבו יאאמשא ןקז 'ב ביל ןישודיקב דיחי ןושל יאמשאו ,ר"לב ראות (?יאמשא

 ןול ק 'ע ל"תמע ייעו אירבוטד ןולק לפנ 'וכו ךמד דכ 'ג במ ג"פ ז"ע 'שוריב םג רי אל ןונגסב ןולק אתיא ןולק
 ורמאיו | 'ב בייק ןירדהנפב ומכ אתהבד יבס 'יגהו ,יתהבו ינלק ,('כ ט"ס םילהת) יתשבו יתפרח 'גרתו ,ןלק 'עת
 רמאו לארשי .ינקז לכ יגועבו םולשבא יגועב רבדה רשייו ביתכ אל ימ אתהבד יבס אמלידו 'וכו םינקזה לכ וילא
 489 דצ ליעל ותמגוד 'וכו י"ר רמאד י"רד היתעד איה ןושלה ןונגסו ,סיידב 'יעו חכו אתהבד יבס ףסוי בר
 482 רצ לועל י"ימבו ני'חעו 'ןכו םדו רשב 'וכו תא אל ךומסב זכו םהרבא רמא 'ולכ .ףכו ףרצ 8 = :י"מב שיייעו

 םה ילבינ םיקידצ וליפא ה"בקחל םהרבא רמאש שרדה הז םעטש עמשמו ,'וכו וליפא ה'רב 504 רצו 'וכו לזז
 םא ישעמ ףורצ ספדנה ר''ב 'יפבש ינשה 'יפב שרפמש הארנ ןכו | ,'וכו ולעיו אצמתש ימ לכב כוט ה

 א"הגאב םג 'יעו סיבוט םורבד השלש וא םינש סהב .אהי אלש רשפא יא םיבוטה סהישעמ ףרצ םיקידצה השעמ ,ןורסחי
 .ולעיו השע ףרצ םש שרפמו טיייכ רי'ב 'יפבו כיייכו (הגוה םשו) ג'יכב ו"יכב םג אתיא ה ש ע מ !יגהו ,170 דצ א'ח
 השמחה לכ ולצויו ךרכו ךרכ לכל הדע ידכ הרשע םישמח ןינמ ולעיו םיקידצ ןואצמי םא םהישעמ רמולכ 'וכו ןינמ
 שי תומוקמ 'ה יכ ךרכו ךרכ לכל .םיקידצ הרשע 'וכו םישמח .שי ולוא שרדה אבוה ת'הע * שרב םגו ,ןתוכזב םיכרכ
 ולוא 'פהל ררסנ אלו שרדה = אתיל וגינפלו בישר 'צוה הדגא שרדמבו בוט לכשבו ט"יקלב עייעו יא י"רתב ייעו
 אבוהש .'רנ רמאמה הז םג | .'וכו תא אל = :םלוכל .הפונכ ידכ הרשע המל ושרד גיי יס הטמלו ,'וכו םישמח שי
 ספדנה ר"ב 'יפבש ינשה 'יפב כ יוכו ןהמע ןתוכז ףרצ ה'בקהל םהרבא רמאש ילבינ םיקירצ שרדה ךשמהב
 יכ ואצמו אְלש י"פעא רמולכ 'וכו ךמצע ףרצ שרפמ ט'יכ ר"'ב 'יפב ןכא ,םישמח ןינמל ולעיו םהמע ךתוכז ףרצ
 םישמח ןונמל .ולעוש .ידכ ךרכו ךרכ יש העשת לכל ךמצע ףרצ ךרכו ךרכ לכל העשת וגייהד םיעבראו השמח םא
 ףרצל תאבשכו הנומש םא יכ ותיבו חנ ואצמנ אלש ינפמ לובמה רודב ירהש ךפוריצב םיכרכ השמחה לכ תא ליצתו
 ליצתו ףרטצמ תייה העשת דע חנ לש ותיב ינב ויה וליאש ונודינ ךכְל םלועה לוצהל הדע ידכ םש אצמנ אל םהמע
 .ס"בור רמא 4 :ונינפלש םירמאמה רדסמ ןכ עמשמ ןיאו .םש הטמל 'יעו המילש הדע ידי לע ולוכ םלועה לכ תא
 טפושו רשל .(*ןומילקנא ל ןילוה טפשמו ןיד ול .שוש דו רשב .ול רמא טפשמ .השעו אל ץראה לכ טפושה ר"ס שרוד
 טפשמ השעת אל 'וכו ךל הלתי ימ ךתל שממב יי 1 ןיאש ליבשב התאו 'וכו סוכרפיאל סכודמ הבג לעמ הובג
 ןילות םדו רשב 'וכו רמא ןוטילקנא 'ע  ךורעב םג 'יגהש ומכ ןוטי ל קנ א םימעפה ,יתשב .יתהגהו | ,הימתב
 לא ןותחת ןיד תיבמ תאירק י"לב 'יפ עיומב םשו ,'וכו ןוטילקנא ךל הלתו .ימ .ךל ןיאש לובשב התאו וכו .ןוטילקנא

 2) ניני ל יאמשא. ') אול ו
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 11 הכ חי טמ השרפ ארויו

 יר רמא טפשמ השעת אל ןוטילקנא ךל הלתי ימ ךל ןיאש ליבשב תאו פיטלטרטסיאל סוכרפיאמ סוכרפיאל
 םהמ רחא שקב םאש סולומורו סומור ןוגכ םינש ידיב ןתא התרסמ ךמלוע תא ןודל התשקבשכ הדוהי
 רמא :טפשמ השעת אל ךרי לע בכעי ימ ךל ןיאש ליבשב תאו ,ורי לע ככעמ וריבח רבד תושעל
 איבח אל םימלש לוכמ ,העובשה לע םירעמ תא המ ,םלועל לוכמ איבמ ךניאש תרמאו תעבשנ אחא יר
 טפש מ השעי אל ץראה לכ טפושה יול יר רמא ,העובשה ןמ התאצי אל ןכ םא ,שאלש לובמ אלא
 תיעב | ,ינשאר ןירתב הלכח סיפת תא ,םלוע ןיא שקכת ןיד םאו ןיד ןיא שקבמ התא םלוע םא
 םהרכא ה"כקה ול רמא ,םיאק אמלע תיל דחביצ הרתומ תנא תיל ןיאו , אניד תיעבו אמלע
 ןכ לע ןבייחלמ תאנש (םש פש) עשר אנשתו ייתוירב תא קדצל תכהא (ח המ םילהת) קדצ תבהא

 139 "ק ["" 'ף "כ "9 3*פ סילקמ שכדפ ,ג'פ כתקל עכדע ,'ג ט"ל 5"פ ז"פ 'סוכי ב"כ ''פ בקע יכפס 'יפ 5
 :כ"סו 868 75 ליעל 8

 | רת"אְ סוכופאמו .עכ'א סוכופאמ | ,יגו [סוכופיאמ | רעתכאְד סוכרפאל ,יִנְו [סוכרפיאל 1
 , תִֶד סוטילטרטסאל ,י יטילטרטסיאל ,ל סילומרטרסיאל ,ץ) סיטילוטרטסאל , 1] סיטליטרטסיאל [סיטלטרטסיאל*
 \ עכגופ [הלתי | ד יוליטרטסיאל ,"ן סוליטרטסיאל ,2 סיליטרטסאל ,'א  סילטרטסיאל ,?א  סוטילרטסאל
 ,ת ר"ינ)וב (תַ ןדוי) הדוהי 2 | ל ןיטליקנא .יתכאך ןיטילקנא , ןוטילקנוא [עגו ןוטילקנא* | יתאְ הלחיש
 /ם [יריב [ ותוא | תרסמ | יתכאפד תשקנשכ ,נְו [התשקנשכ | יתכנאופְד ןוטיס ('א רב ,ו יבר רב

 וריבח 8 | ן סיליטורו ,כ סולומירו .ירנ?אפד סוליטורו | ן סימור | יתאד יל .כנ'אפ [ןוגכ | יתכנאוְד דיב
 ימ אד בכעישיט .כנ'א [בנעי ימ | כול 5 ךל | ל 5 [ןיאש** | ן לע [ליבשב | ו וריבח ובכעמ ,כ וילע בכעמ
 ,יכנ'אופ [תרמאו | ?א אדא4 | ןל השעי [יתכנאפ השעת* | י 'ל ךדי לע | י ךבכעמ , ך בכעמ ,ן בכעמ [ימ] ,פ בכעמ

 תא (1 יא) ןיא [איבת אל | ן התא םירעמ אטש | | תא ייא ,2פ תא ןיאש : יתאוְד התא ןיאש | ת"אד יל

 תא שא (ו לשו ,!א לש לובמ לבא) לש לוכמ [שא -- אלא 5 |  יתכנאופד איבמ (יתןא] התא)

 ןשקנח 6 | ת"אופד העונש :יכנ'א [העובשה | ירי [ןמ | יכנאופ תיצי | יתכנאוד איכמ (יתאו התא)
 ,ן שפות .ך*א שיפת | ןֶד יל ,ן התא |הא | ך תיל [ןיא< | א יל .יתכנ!אפד שקבמ (כנפ תא) התא

 :ל ןייתיב [יעתכגאחופד ןייתב* | ל יל נע הלינח .ירכ'אחפד אלנה [תנָו הלבח* | כחפ שופח
 | ע .אניד [אמלע 7 | יתכ חוד יעב עפ [תיעב | ךע ישיר ,ם ישאר .י ןישיר ,?א ןישאר , ן יושיר | ך ירתב

 | יעגלא פא :.רתכחפד סאו :ן [ןיאו | ע אמלע [אניד | ח יעב וא .יתכנ'אוד יעבו ,ל חעבו [עפ תיעבו*
 / הרתמ ,?ף הריתמ ,ע"ל ריתמ ,1ךת?א ריתוומ ,ָך רותומ , יכְזֶה רתוומ ,ם רתומ , 1 [הרתומ | תא | פ ןיא [תיל

 ,ן . . לכי ,יע תכג?אד םיאק ליכי [פיאק | ?ךכפ רחנצ .'ר"ע תג?אוְד רחביצ ,'ו דחבצ .ץִד [רחביצ | + חרתמ
 תבהא עשר . . תבהא ,תכ"'אפְך עשר אנשתו קרצ תבהא ,ן קדצ התבהא [) קדצ תבהא* 8 | ם םקומל ליכי
 ,יכגח [תאנש | ם יל עשר אנשתו | %א יתויריב ,תכפְד יתוירב גן [ייתוירב | יפ יל תא | ל ל ,י קרצ
 | תאי ד ןגויחל .יכנח [ןבייחלט | ת"אְד תנאמ , תאנשו

 ןילטרטסיא 'וכו ןיכרפוא 'וכו ,םיסכוד 440 דצ ליעל ןכו ג''חעו סיטלטרטסיאל יתהגה דועו ,הריזגה ךופהל .ונממ ןוילע
 יקלח יפ ויד ר'כיא ,'ג טייל א''פ ז'ע 'שורי ,דיי יוס חייעפ ןמקל 'יעו רדפה הזב דחי םתונמל ל"זרדב לגרומו) 'וכו
 שיר 'ח ייס א'פ ריו ,א'כפו ויטפ ףוס ד"יפ ףוס ר'יספ ,ב"לפ שירו טייפ ה'פ ףוס ד'פ ףוס אתקיספ ,ןרוס 'יפו
 שרדמ ,יבוש 'פו הפקשנה תאז ימ יפ ינקשי יפ רישהש ,דייל ייס ב"פ ר"בד ,'א יס ביפ ר'מב ,'* יוס א"לפ ז"טפ
 ,118 דצ עססינכיילגסגינעק רעלגעיצ 'יע ןאכ 'וכו סוכרפיא .סכוד תארוהו ןוטילקנא ןינעו ,(קשע םא 'פ תלהק
 רמא 'וכו ץראה לכ טפושה 'יגה 286 'ומע לודגה שרדמבו ,ךלמל ןוטילקנא ןילות ןיאש ד"וב ךלמל 'יגה תשבושמו
 'וכו תאו (סוטילורטסאל) סוטילורטסאל סוכרפאמ סוכרפאל סוכודמ וטילקנא ול ןילות םדו רשב ,ןומיס 'ריב הדוהי 'ר
 םש עירזת .ב"מ אמוחנתבו ,795 יומע שייייעו 'וכו השעת אל (וטילקנא יטילקנא) יטילקנא ךל הלתי ימ ךל ןיאש
 שקבמו ןידל בשוי אוהש ןוטלש םלועבש גהונב ךממ לודג ימ השעת המ ול רמאי ימו ןוטלש ךלמ רבד רשאב ושרד
 ןמ ארייתמ סוכרפא סוכרפאמ ארייתמ סומוק סומוקל ןוטילקנא וילע ונתי אלש ונמיה לודג ןמ ארייתמ אוה בייחל וא תוכזל
 ךלמה ןמ 'וכו סוכרפהו סוכרפה ןמ 'וכו סומוקל ןי טי ל ק נו א וילע ונגרי אלש 'וכו רשאב םש אמוחנתבו ,'וכו ךלמה
 ןווכ ילוא .םינש ידיב 10 :  בישר תורעהבו ג''חעו ן ו ט י ל ק ג ס ייגה ודו ר'פדב םשו ,'וכו רחאמ אריתמ אוה םולכ [ךלמה]
 וריבחלםהמ דחאמ ןומילקנא תולתל הנתנ תושרהו (!םינש ידיב הרופמ הלשממה לכ התיהש ימור תוכלמב םיקיתעהםימיל סביר
 ,םינומדקהירופיס י''פע ל'זרל םיעודיויהש (ףסולומורו (?פומור ןוגג כ רמאג ;וילע בכעמ וריבח רבד תושעלםהמ דחא שקב םאשו
 (ןיבוד ינש) ןיבוד םהל ןמיזו ןמא התמ ודלונש םויב סולימורו פומור רמאמה הזל איבמ א'יכו ט'יכ 'רב ייפבו
 ףוגב פ'יכב ףסונ ןכו ,(שמר) ש מ י ר הנב (סולימור) .סולמורו ימור הנב סומור םיכלמ ינש (ויהו) ודמעו ולדגו םתוא וקינהו
 ינש ושענו ולדגו םוקינהו ןיבוד ינש הי'בקה ןהל ןמזו ןמא התמ ודלונש םויב (סולימורו ומור ןוגכ תובתה רחא) רפסה
 זו םילהת שרדמב רכזוה עדונה רופיסהו ,211 דצ ראססאלג טסריפו כ'מעו שמר הנב סולימור ימור הנב םומור םוכלמ
 םתוא הקינהש הקינמ ה ב א ז םהל תנמיז סולומורו סומור םהמ ורייתשנש םימותי ינש םהיללועל םרתי וחינהו שרדב 'ב ייטס
 ש"ייעו תעשרמה ימור יכלמל וחינהו םיינריב הב ושעו העשרה ימור ונבש 'וכו םרתי וחינהו םילודג םיכלמ ושעגו ולדגש דע
 רמא 8 :241 דצ א'ח סיורקו 825 דצ ב'ח א'הגאו םש ז"ע 'שוריו בקע ירפס ע''יעו ג'פ רתסא שרדמו ו 'יס יי
 ,שיויעו 'וכו קדצ תבהא אחא 'ר 'שמ הירזע 'ר תחיתפב 868 דצ ט'לפ ליעל רבכ רדסנ רמאמה לכ .אחא 'ר
 רמאמה ףוסב ןאכ םג קוספה הז אבוה אררג בגאו ,םרבא לא יי רמאיו יפב תוחיתפה ןונגסכ ןוכנל םייסמ םשו
 טוקליבו , הבר תישארב קר ו'דב םש ןויצהו ,ט'לפ רי'במ קתעוה נ'שת 'ר םילהת 'קליבו ,אתיל ל"יכבו ,םירפפה ראשב
 אמלע תיל דע יוכו סיפת תא ןאכ ר''במ יד לבח יע ךורעב קתעוה לר רמאממו ,ח/'מ השרפ שובשב ףסונ א"'דפפ 'ד
 :רפסה בתכב יטיש יגיב הגוהו הגיד המלע תעב ושאר םש דועו ,יתהגהו ןירתיב בותכ ל"יכבו ,םיאק לוכי

 1) 1/0םצט|ם. --5) 20006 | *) *1ש06



 ונ הכ חי טמ חשרפ אריו 2

 אל םלוכמו ויה חורוד 'י ךלצא רעו חנמ (סשסש) ךיריכחס ןושש ןמש ךיהלא םיהלא ךושמ
 : ךתוא אלא יתרכז

 לא לא יכ יול ןכ עשוהי 'ר םשכ ןומיס 'רב הריי 'ר יונו םרסב אצמא םא יי רמאיו (וכ ,

 ןנכשממ יניא (סש סש) לובחא אל ,םרובעב םוקמה לכל יתאשנו (אל רלכויא) יתאשנ רומאה
 ידעלב ,הרושכ ןד יניא םירמואו םירבר ילע םילבוח ןהו (הכ בכ תומש) לבחה לכח םא רמא תאר ךיה
 יתלעפ לוע םאו ,(סש סש) ינירוה התא יתיעט םאו ,הניר שפשפ לוא ינימ רב (בל סש בויא) הוחא
 שירחט ינא ךל (ר אמ סש) וירב שירחא אל ,םינורחאה םע (פש סש) ףיסוא א ל םינושארה םע (סש סש)
 המל רמוא אוהש השמלו ,יוגו תושעמ ךל הלילח רמוא אוהש םהרבאל ,ךממ םיאצויה םירבלו
 ,(ז זעשוהי) יונו ריבעה התרבעה המל רמוא אוהש עשוהילו ,(אי בל תומש) וג ךסעב ךפא הרחי ייי

 (סש םש בויא) וכרע ןיחו תורובג רבדו .(א י םילהת) 'ונו קוחרב רסעת י*י הסל רמוא אוהש רורלו 0

 : םימורס לע םימחר שקיבש העשב ויתפש תוכוראב ןתג ןח

 :נ'כס םיטלכנ םדנל ,"" יס סכיו כ"מ 6מותנס 7 : ספ וקל 8

 [ךלצא** | ןך ךויבחט . . ךריבחט ,יפ ךירבחט . . ךירנחמ ,ק%אְד ךיריבתמ והמ ךיוינחט , גן ךריבחמ 1

 [יחוכז 2 | תכ אלו | תכ ל .ם ןלוכט , ןלוכמו יו םלכמו [םלוכמו | יל ויה | תכגחופ הרשע | 7 םחובא
 (כנ רמאיו ינש) רמאיו ךמע אלא (כגופ ןהט) םהמ דחא םע ,י ךמע אלא םהמ 'א םע [ךהוא אלא | י  תובד

 הדוהי ירו ןדוי 'ר .ן ןוטיס ירב ןדוי 'ר | םודסב | ל יל [ייי רמאיו"* 8 | תכגאהופד ךל ךל םרבא לא יי

 ירו ןומיס רב הדוהי 'ר ,כ ןומיס 'רב הדוהי 'ר 'טא ןדוי 'ר 'טא .תגפְד ןומיפ (תך ר"יב) ירב ([ך הדוי)

 אל .יתאד לונחא אל ,ל יכו לונחא אל =. [נָו"ל תאשנ | י"רכנ אום רטאה 4 | ים לאל [לא לא | יא ןדוי

 | בם לבחא | ל חג = [םוונעב* | אד -. ביתכד ונייה ו - ד'הה .קנ'א|ופ [יתאשגו | כ לבחא

 ('א לובחת לובח) ל בחת לכח .יךכ ג?אך לובחת לוכח ,ן [לבחת לכח 6 | אד סנה ,'ְד 'נכשממ ,יכ ג'אם [ןנכשממ

 | ירתנ'אפד וניא יכ'או [יניא | ל יאו , ואו .יפ 'מואו [ילאד םירטואו* | גללע [יתכאופדילע* | 'אפ ךער תמלש
 [י?רתג'אופד ינירוה* | רכ'א פא | 'ת יאיר , 'א יגיד .רתב?אופר אניד . ג [הגיד | ירתאד ליז . כגו [לזא 6
 אוהש* | ן םינרחאה לע 7 | ירתכנאפד ןוא .ן [לע | רךיכנ'א פא | ל ינתווה ,יךכ'א ינרוה
 | תרבעח | י1א עשוהיל 9 | (ךומסב ןכו) ל 'א [רמוא** | י'א השמל | ו רמאש ,ל 'א אוהש [תכנאופְך רמוא

 תא הזה . .תא ,פ 'וגו הזה . . תא ,יְרָנ הזה םעה תא ,?אְדך סעה תא [וגו | יִת'אְד רגעה , כנופ [ריבעה

 , כג [דטעת | ל יל "ל מאש דודלו :וק נו רטוא . . ודל .ך 'טוא . . דיודלו [אפ רמוא -- רודלו* 10 | ן ןדריה
 י*רתאוד תונירעב ,כ תוניראב ,] [תוכוראב | ?רך'א ןתונ + תכנ?אוד ןחיג . יפ [ןתנ 11 | יתאופְ דוטעת

 | ?רתכנאְד םיימודפח , 111ךןפ םיימורס | ?א םיתפש | ם תוכרעב , 1 תכירעב

 .רומאה 4  :נ''חעו 'וכו םהמ דחא םע יתרבד אלו אבוה בוט לכשבו ,ךמע אלא יתרבד אל ייגה םש ליעל  .יתרכז אל 1
 רומאה .אוה לאל יוכו לא לא יכ שרדה םעטו ,ר מ א ה בותכ ארקמבו ,ט"'יכ ר"ב י"פבו ת"יכו 'ב אי'יכו 'יסופדב הכו
 בחת לבח םא א'דה ןנכשממ יניא יולכ לובחא אל רמוא אוהו 'וכו םוקמה לכל יתאשנו רמא ה"בקהש יתאשנ
 רמאש םהרבאכ הרושכ ןד יניא םירמואו םירבד ילע םיחיטמו םילקלקמ ןילבוח ןהו (440 דצ ליעל 'יעו) ךער תמלש
 יתעדב הזחאש המ ץוח ינממ ץוח יגימ רב 'וכו הזחא ידעלב ול רמא ה"בקהו טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה
 רודו לובמה רודו שונא רודב םינושארה םע יתלעפ לוע סאו 'וכו יתיעט םאו ןידח תא רוקח ךל אניד שפשפ לזא
 לוז ומכ יווצ ןושל לזאו ,םיימודסב םינורחאה םע ףיסוא אל (יוכו םש לוליח ה"דב 509 דצ ליעל י"מב 'יעו) הגלפה
 א'ייכו  ו"ובו פ"יכו יסופדב ןכו ל"יכבו ,לו ע ם א בותכ ארקמבו ,(!לזא דוקנ ל"יכבו ,246 דצ ןאמלאדו ג'חעו
 ךיינתב םג 'יעו ןו א םירפסה ראשבו ,וייכו ל"יכב קר אתיא לוע 'יגהו ,םאו 'יגה טוקליו ט"יכ ר"ב 'יפבו ת"יכו יב

 יתאשנ רמאה לא לא יכ חתפ עשוהי 'ר םודסב אצמא םא י"'י רמאיו קתעוה םש בווא םינג ןיעמב
 ןכשממ יניא לובחא אל םרובעב םוקמה לכל יתאשנ (ביתכד ונייה םש הגוה 'וסופדב תשבוש

 לש םניד שפשפ ליזא ינומ רב הזחא ידעלב הרושכ ןד ונוא םירמואו םירבד ילע ןילבוח .ןהו לובחז
 שררנ הז קוספ םג .'וכו שורחא אל 7 : 'וכו םינושארה םע יתלעפ ןוא םא 'וכו ףיסא אל יתלעפ לוע םא 'וכו םודס
 ןנממ םיאצויה ויפנעל וידבלו ול 'וכו וידב שירחא ול ירקה יפל שרדה םעטש עמשמו ,םהרבא לע ןכ רמא ה"בקהש
 םיאבה וידבלו ול םא יכ רחאל שירחא אל וידב שירחא אל שרפמ י'כ ר"ב 'יפב ןכא ,םש בויא יש תחנמב ייעו

 קתשש תוכזב םייסמש המו ,בישה אלו הבושת בישהל ול היהו ךנב תא אג חק ול יתרמאשכ קתשש
 אלש ה'בקה רמא וכרע ןיהו תורובג רבדו וידב שירחא אל ביתכ רמאמה ןונגס םשו ,אריו ב"מ אמוחנתמ

 וידב .שירחא אל ואל ה'בקה רמא ול קתוש אוהו םהרבא רבדש םשכ הייבקה םע םירבדמ ונא ףא םדא ינב ורמאי
 אוהש המָל קתוש ינא דבלב םהרבאל אלא (ת''פוב ייעו הדוב אוהש םירבד וידבו ,ביתכה יפל שירחא אל שרוד סשו
 אנ חק ול יתרמא ךכ רחאו ערז ךל ארקי קחציב יכ ול יתרמאשכ םהרַבא קתש יתמיא ול קתוש ינא ףא יל קתש
 המו יל ברע וכרע ןיחו אלא תורובג רבדו 'נש םישק םירבד רמאש פ"עאו ול שירחא ינא ףא 'וכו יל קתשו ךנב תא
 ןרמאי אלש 'וגו ךל הלילח ה"בקה ינפל םהרבא רמא הפסת ףאה רמאיו םהרבא שגיו ביתכ המ האר רבד תורובג
 ל"א 'וכ) הגלפה רודו לובמה רורו שונא רוד דביא תוירזכא תדמב תורודה תא דבאמ אוהש ותגמוא ךכ םלוע יאב
 לע הלעת סאו םהמ םתונערפל יתיבג אלש ךאראו יתדביאש תורודה לכ ךינפל ריבעאו הארו אב תרמא ךכ ה"בקה
 דוע ףיסוא יניאו ףיסוא אל יתלעפ לוע םא ינרוה התא הזחא ידעלב 'נש השוע ינאו ינדמל ןגוהכ יתישע אלש ךתעד

 ירשו עשרמ לאל הלילח יל ועמש בבל ישנא ןכל 'נש הירב לכ לע ןיד רובעמ התא ןיא ךל פח ע"שבר וינפל ןרמ
 רמא רמאמה שארב 'יגה םשו ,בי'גאב םג 'יעו 'וגו ךל הלילח רמוא אוה ךכל 'וגו ול םלשי םדא לעופ יכ אלא לועמ

 .תוכוראב 5 =: (ירק ול 'יפ ונאזגול יד ם"רהמ תפסוה םשו) 'וכו קתוש ינא דבלב םהרבאל וידב שירחא ל
 ,ציו םוקמב י היגהל ןטק וק אוה ילואו ,ןושארה ו'יוב הדוקנו ,רחא בתכב 'ע ייטוש יניב הגוה פ ל ה לע ,לייכב .ּה"ב

 ) לֶזֶא
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 אי רפע יתייה אל דורמנ ינגוה וליא רמא רפאו רפע יכנאו 'וגו רמאיו םהרבא ןעיו (זכ
 ךינבל ןחונ ינאש ךייח רפאו רפע יכנאו תרמא התא היכקה ול רמא ,רפא יתייה אל ינפרש וליאו
 יונ רפא תא רוהט שיא ףסאו (וי טי רברמב) 'וגו\ תפירש רפעמ אמטל וחקלו ינש םהב הר

 ,הבתה יכג לע הלקמ רפא ןינתונו ריעה בוחרב הביתה תא ןיאיצומ רציכ תוינעת רדס ןנינת :(ט םש םש)
 5 רמא רחו רפאו רפע יכנאו 'תכר םהרבאלש ותוכז רטא רח ןמחנ רב לאומש ירו השנמ ירב ןרוי יר
 ארוביצב וירכמ הוה יופרב ןרוי 'רד ,אנילפ יופ ןב ןדוי ירד אתלימ ,הירוחל רפא רמלמ קחצילש ותוכו

 םינעס 4  :ו"'ע יס עפ סנכ לבדפב ,'כ ס''פ ןילוס ,'פ ז"* סטופ 2 :כ"שו 479 75 864 ר5 ליעל :סט עוקלי 1
 :'5 ז"ע םינעס ,'6 ס"ס נ"פ םוינעס 'טוכי 5 :  "עמ ביפ

 לא . . הנה ,ן ינדא לא רברל יתלאוה . . הנה , יוגו יתלאוה . . הנה .?אפדך יתלאוה אג הנה [יוגו 1

 ,כג'אחופ [דורטנ | + םתרבא -  [רטא | = תכג"אפדל 'ל [י'אחו רפאו --יכנא* |  יתכ'א י"
 ת'א 'ל אל | יירת'אד רויטנ - .?רכג'אחפ [ינפיש | ת'אח ולא 2 | ת'א יל אל | ירת"אְך לפרמא
 ןטת [ןנינת4 | יתכאחוְד הרפה [יוגו | תאטחה [יוג 8 | ?א ךייתב .תד ךייח < :יכג!אחופ [היבקה

 לש ו: [ריעה | כ הבחהל ,יִרָנְו הבוחרל ,פ הבוחרב ,ף'א בוחרל | כ הבחה | ?אן תינעת | ךכ!א ₪

 .ירתכג'אופ [גו | י"רת'אופד רב .'רג'א [ירב 5 | י הילע [הבתה -- לע | "אד יוכוריעה .ירכג'אופ ריע
 לש ותוכז רמא (ך ינמחנ רב לאומש יר ,ך דח) דחו -. [פהרבאלש | ך ןדוי יר [דח | ךיינמחנ | כ 'רב | אד 'ר

 .ירתכג'אפ [ינאו | ירכגאופד 'ל .ת ינש [תכד | ירתכגאופ םהרבא לש ותוכז רמאד (ג] ןמ) ןאמ קחצי
 רפא | ירתכאפד 'ל .גו |דמלמ 6 | רמאד | ג ןמו .יתכ'א ןאמו .ן ןמ :יר'אפד ןאמ [דחו | *אָוְד יכנא
 ןדוי ["ךֶיְל יופ ןב ןדוי ירד אתלימ* | ןְ] רפא ,2כ רפא דבלב ,ו דבלב הלקמ רפא ,ךאְך דבלב רפא [הידוחל

 אתלימ , | יזפ רב ןדוהי התלמ + כנָפ יזפ ןב (2 הדוהי) ןדוי 'ר ("ג רמאד) רמא (ף אתלמ) אתלימ ,ל יופ ןב
 'רד ןיריל ןהוי 'רד* [ י"אְד אהא אגילפ ,פ אתגולפ ,ךכנו [אגילפ | ך ןדוי יר רמאד אתלימ .?יתאד ןדוי 'רד

 י'רתכיאד יזפ ןב :נןפ [יזפ רב | ך ןדוי'ר רמאד ,כ הדוהי 'ר ,ן הדוי יר גל ןדוי יר :7ת?אפ הדוהי

 | ר יל ,ית"אְד הוהד .ל היה .ן הווה ["ךכג'אפ הוה* | ?ר יל

 ירנו = ,ף"לֶאב 'תוכיראב כ'וכב 'רועו  :תכירעב רחא בתכב הגוה יטוש יניבו קחמנו תוכוראב כ"ג  בותכ ג"יכבו
 אל 1  :וירבד לע חמש ה'בקהו 'וכו םימחר שקבל ךיראהש המב ויתפש תוכוראב ןתנ ןה ךרא ןושל וכרע ושרדש
 יוכו םתרבא ןעיו 'יגה ט"קלבו ,םימעפה יתשב אלל גייל תיכו 'א א"יבבו .,רפא יתייה אל ןכו הימתב .רפע יתויה
 בוט לכשבו ,רפא יתייה אל ינפרש ילו א רפע יתייה אל דורמנ ינגרהה ילוא םהרבא רמא רפאו רפע יכנא הנה
 יתייהנ רבכ רואב יתוא ףרש םאו רפע יתייהנ רבכ ברחב דורמנ ינגרה םאש רפאו רפע יכנאו רמאמה הז י"פע שרפמ
 ליעל ייעו דורמג אוח לפרמא אוה שרדה יפלש 'וכו דורמנ ינפרש וליאו 'וכו לפרמא ינגרה וליא 'יגה תשבושמו ,רפא
 וליאו רפע יתייה םהמע יתמחלנש םיכלמה ינוגרה וליא רפאו רפע יכנאו שרפמ בשר 'צוה הדגא שרדמבו ,408 דצ
 םשו ,'וכו תרמא התא הי'בקה לייא ט'קלב היכו .ול רמא 5  :ת"'הע יי'שריפב םג ייעו 'וכו רפא יתויה דורמנ ינפרש
 ,'נכו וחקלו ביתכו 'וכו ףסאו ביתכד תאטחה תפירש רפעו תאטח רפא םהב הרפכ ךינבל ןתונ יג א ךייח שרפמו םרוג
 תקח במ אמוחנת 'א היפ רייספ ,'ב 'מ אתקיספ) הרפ 'פב אתיאדכ לארשיל הרפכל ה'בקה ןתנ המודא הרפו
 'א חיכ .קימבו  ,לגעה השעמ לע רפכתו .הרפ אבח ה'בקה רמא ('ח ייפ טייפ רימב ,'ח ייפ תקח 'פ .אמוחנת ,וייכ "יט
 יכנאו וניבא םהרבא רמאש רכשב םש ןילוחו הטוסב רחא שרדו ,םש תופסותב 'יעו 'וכו תרפכמ המודא הרפ המ
 ;הרפ רפאו הטוס רפע יוכו וכז קתעוה ג'יפ יר טוקליבו) 'נכו הטו 0 רפ עו הרפ רפא תוצמ 'בל וונב וכז רפאו רפע
 ןינתונו ריע לש .הבוחרל 'נכו דציכ םש הנשמב .ריעה בוחרב 4  :.(הטוס רפעו הרפ רפא אתוא ט''פ ר'מבב םג כא
 : סידו ני'חעו יוכו ושארב (ןתונו' לטונ) ןתונ דחאו דחא לכו ןיד תיב בא שארבו אישנה שארבו הביתה יבג לע 'וכו
 יר ינכו הרצב יכנא ומע םש לע הביתה יבג לע הלקמ רפא ןינתונו םש תוינעת 'שורוב .יוכו ןדוי יר 5
 לש ותוכז ריכזהל ידכ רמא הגרוחו םהרבא לש ותוכז ריכזהל ידכ רמא דח .ןמהנ רב לאומש 'רו השנמ 'ר יב .ןדוי
 ירכ רמאד ןאמ רפאו רפע יכנאו םש לע רפא ןיב רפע ןיב םהרבא לש ותוכז ריכזהל ידכ רמאד ןאמ קחצי
 הג םעו ,הבזמה יבג לע רובצ וליאכ קחצי לש ורפא ןיאור רפא דבלבו קחצי לש ותוכז ריכזהל
 ייפבו ,נחעו 'וכו רמאה ןאמ יוכו רמא דחו יוכו רמא דח ןאכ ייגה תמכסמ 'וכו רמאד ןאמ יוכו רמא דח ימלשוריה
 'ר םהרבא לש ותוכז רמא ןדוי 'ר ינמחנ רב לאומש 'רו השנמ (רב) 'רב ןדוי 'ר שרפמו סרוג א'יכו טייכ ר"'ב
 הביר ימלשורי תינעתב רפאו רפע יכנאו םהרבא לש ותוכז רמאה ןאמ קחצי לש ותוכז רמא ינמחנ רב לאומש
 אלו .ןהיבג לע :ןונתונ היה דבלב רפא קחצי לש ותוכז רמאד ןאמ (רפא ןיב רפע ןיב םש ש"מל ןווכו) רפא הביר רפע
 רפע יכנאו תוביתה ירחא) יטיש יניב ביתכ ליכבו ,הלס הנשדי ךתלועו ביתכד רפע אלו רפא ביתכ קחציבו רפע
 שארב רפא ןינתוג המ לו םש תינעת ילבבבו ,רי'ב ייפ י'פע ףסונ שוריפ אוהו ,רפא הבור רפע הבור (רפאו
 (ש'ויעו רפעכ ייגה ס"דבו) רפאכ ךינפל ןיבושח ונא ירה רמא דח אנינח ירו אמח רב יול יר הבייגילפ דחאו דחא לכ
 לייכב הגוה .ןכ .ןדוי 'רד אתלימ 6 :'וכו םתס רפע והייניב אכיא והייניב יאמ קחצי לש ורפא ונל רוכזוש ידכ רמא דחו
 עיקרת אנינח יר םשב אחא ר"אד .אגילפ אגונח 'רד היתלימ יג יב א'פ תוכרב ישוריב ומכ רמאמה ןונגסו ,יטוש ינוב
 אב רב ןנחד אגילפ אב רב ןנחד אתלימ 'ד 'ג םשו יוכו ירק ל'בירד אגילפ וול ןב עשוהי 'רד היתלימ יד .'ב םשו וכו
 אגינח 'רד .היתלימ וכו םינפל .תאזו יפ תור שרדמבו 'וכו ל'בשר רמאד אגילפ ל"בשרד אתלמ 'ג 'יס א'ינפ ןמקלו 'וכו רמא
 רמאד ןאמ לע גילפ רפא ונייהד אמטיק בסי רמאו זירכמ היהש פ'בירש רמאמה שוריפ עמשמו ,'וכו לכ אנינח ראד אגילפ
 אוהו רמאמה ףופב הגוהש .המ ןכו רי'ב 'יפ י"פע .'גכ לייכב הגוה רמאמהו ,רפאו רפע יכנאו 'תכד םהרבא לש ןתוכז
 ןדוי ירד 'תלימ שרפמו סהוג ר'פדב םשו ,ר"'ב 'יפב אצמנ הז לכ אגילפ א לו םש דוע ףסונש המו רפע אוהו רפא
 יזפ ןב ןדוי יר .רמאד ט/יכבנ) 'מאו ארובצב זירכמ הוה יזפ ןב ןדוי 'רד אגילפ (ןדוי יר רמאד אתלימ י'כב) וזפ ןב
 םֶדא לכ 'ארב הלקמ רפא .ןינתונו ןינעתמ .ויהש העשב (רמואו רובצב זירכמ ןדוי יר ימאד .א'יכ ר"ב 'ופבו ,רמואו זורכמ
 אלד (ןאמ לכ טיייכב) לכ (רמואו זירכמ אוהו ט'יכבו ,רמואו זירכמ היה א"יכב) 'מאו זירכמ הוהו (דחאו דחא לכ שארב ט'וכב)
 אגילפ ונייהו 'ישירב (ןתיו אמטיק והיא בסי א'יכב) ימטיק היפוג והיא בסי הישירב אמטיק. ןתימל היבגל ארובצד 'חילש אטמ
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 'מא יופ ןב ןרוי ירד אחלמ ,הישירב ןחיו אמטיק בסי היכנל ארוביצר אחילש אטמ אלר לכ רסאו
 ; רסא אוהו רפע אות

 רריל םהרכא שקינ אכא רב אייח יר רפא השמח םיקידצה םישמח ןורסחי ילוא (חכ בי
 ןמו לכ ,םימ האלמ הרריס ףלח יול 'ר רמא : ערפמל ךכ רוזח היכקה ול רסא ,השמחל םישמחס ול

 : םימ הכותב ופיסוה רמוא אוהו רוגינפה רמליש שקבמ ןיירהש םימעפ ,רמלמ רוגינסה םימ האלמ איהש 5
 ,םלוכל הסינכ ירכ הושע המל הרשע םש ןואצמי ילוא יוגו יייל רחי אנ לא רמאיו (בל ני

 :סט פוקל 6 :  ספ םוקלי 8

 הינגל ,'אָד הישארב אמטיק ןחימל היבגל !כנ'או'ל היגיל | יירתיאד ואט -- .'רכנ'אופ ןלכ

 , י"רת'אפ [הישייג | יתאד כיהיו ."רכגופ [ןחיו | י"ירת*אד והיא -- .כג'אפ [כסי | 8ל,ל .י חישירב . .
 | ם 'עטש .יתכאוד הדוהי .ך [ןדוי | ו היתלטו ,ןך היתלט ,?אָד חיתלימ רכנופ אתליט | כנ'אְוְד הישארב
 | ריל יש [ופא | רתנ אוה | ר"ל רפא [דש | ל אוהו [אוה'* ? | ת"ל ,*רכנופך הרמא .'א [טא | ן רב
 . + א הררס ףלח | ן ךל | ןך'א םישמחהמ | יג'או לול 4 | ןול -. [שקיב | ל יוגו [ת"'אופְך השמח םיקידצה* 4
 ,1ף ארריס ףולחל ,כ ארירס . . ,.ןך*אְד הדרס . . 11 ארדוס . . .?ך ארדס. . ,'ך הרדיס ףלחל ,| חתרידק . . ,1 תררס
 [ו רוגינפה* | + ןיידה שקבטש :פדל . . ןירהש [תכגאויל שקבמ ןיידהש* | ו תוכז -, דמלמ | י רוגינס 5 |  הררס

 | תכנאפד אוה יו [אוהו | ן] ארוגינס ,ך אירוגינס .בל רוגינס תא 18 רוגיגסה תא ,'א רוגינס

 | תיאד 'ל .ג'א] םעפה ךא הרבראו ,יַפ [וגו 6 | ו חכותל םימ ,1 םימ הכותל | ןל רסא [יתכנאפד רסוא*
 [וכ | ית'אד הטל .כנ'אחופ [המל | יל 'ל .ם הושע סש ןואצטי [תכגאחוד"ל הרשע -- ילוא*
 | ך חיסינכ ,ם איסינכ | י דגנכ

 ומג רפע (רבסק י"כב) רבסקד (רפאו רפע י'כב) רפע היב בותכד םהרבא לש 'וכז ריכזהל (רמאר ןאמד י"כב) ר"מלד
 הרמא יזפ .ןב ןדוי ירד 'תלימ ינשמו ימלשורי תוינעתד 'מגב 'וכו ארפע אלו אמטיק רמאד ןדוי 'רד אהא 'גילפ ןיגתונ
 א"וכבו ,אגילפ אל יזפ ןב ןדוי 'רד .אתלימ ינשמ ימלשורי תיגעתד ארמגבו ארפע אלו אמטיק ט'יכב) אגילפ אלו
 (אגילפ אוה תול יזפ ןב ןדוי 'רד אתלימ ינשמו ןדוי 'רד אגילפ 'ינתמ ימלשורי תוינעתד ירמגבו ארפע אלו אמטיק
 הרמא תורקל שיו) 'וכו 'מא יזפ ןב ןדוי 'רד אתלימ ןכ שרפל השקו ,כ'ע רפע אוה רפא אוה "יעומשאל אתא אה אלא
 ,(112 דצ ביח .עיגאלאנימרעט עשוטעגעפקע רעכאבו יד טיל ביפ אמויו 'ד 'ב א"פ תוכרב ישורי 'יעו ר מ א וא
 ישוריב ןכא ,הלקמ רפא ה"דב יא ו"ט תינעת י"שריפב םג 'יעו רפע אוה אמטיק ל"ר רפא אוה 'יגה סעט הז ילואו
 קפנ רכ יופ רב הדוי יר ונינפל םש 'יגה אלא "וכו 'מא פ"בירד אתלימ ג"לו אגילפ פ"בירד אתלימ ג"ל םש תוינעת
 ארפע םש סרוג מ''פובו) הישיר וג ןהיו ר פ ע בסי ייבגל אשמש אטמ אלד ןאמ לכ ןניחא ןוהימוק רמא הוה אתינעתל
 הנוכנו ,'וכו ושארב ןחיו רפע חקי קיפסה אלש רפא ול ןתיל ולצא שמשה עוגה אלש ימ אטמ אלַד ןאמ םש ןוכנל שרפמו
 רפ ע ןאכ היגה ת"פובו ,(ושארב ןתונו לטונ דחאו דחא לכו ןנינתדכו יוכו ןתיו 'וכו בסי היבגל 'וכו לכ ונינפל ייגה
 קחצי לש ותוכז ד"מ לע קלוח אוהו רפא אוהו רפע אוה הרמא פ"בירד אתלימ קיסמ ושוריפ יפלו ימלשוריב אתיארכו
 יוסופדב 'יגה סג יעבונ ר'ב 'ופמו ,םירפסה לכב אתיאש אמ טי ק םוקמב רפע ןאכ רי'בב היגהל השקו ,דבלב רפאו
 הישירב אמטיק ןתימ ל היבגל 'וכו ןאמ לכ 'וכו הוהד פ'בירד א ה א אגילפ ןדוי ירד אתלימ יתנייצש י"כו
 ייפבו תי'פיב םג 'יעו 'וכו הוהד יזפ ןב הדוהי 'רד .אהא אגילפ ןדוי 'רד אתלימ כ''ג 'יגה ר'פד טוקליבו ,'וכו ו הי א בסי
 אתגולפ יזפ ןב ןדוי ר"א אתלמ (דבלב ףסונ ןוילגבו) רפא קחצי לש ותוכז 'אד ןאמ 'יגה פ"יכבו , הנוהכ יתבבו ו"זרהמ
 םישמח ןורסתי ילוא שרודש ירנ .אבא רב אייה ר'א 8 | :נ"'חעו 'וכו אוה הרמא יזפ ןב 'עמש ירד אתלימ 'וכו
 'וכו ןורסחי ילוא םהרבא רמא ןאכש ןושלה יונוש קיידמ ילואו 'וכו השמחב תיחשתה  ונייהו השמח ויהיו םיקידצה
 רפסמ לכ טיעמיש ול זמרו 'וכו אצמא םא תיחשא אל ול רמא ה'בקהו 'וכו םש ןואצמי ילוא םימעפ 'ד רמא כ"חאו
 שקב שרפמ ט''קלבו ,189 דצ בח א'הגאב 'יעו יול 'ר רמאמב לשמה םעט םג הזו םדעב ץילמהל ףיסוישו רפסמו
 השמחב תיחשתה שרפמ ת"הע י''שריפבו ,תורשעה ןינמ ספת ןכל ה"בקה וחינה אלו השמחל םישמחה ןמ דריל םהרבא
 תא אל ה'דב 510 דצ ליעל י"'מבו בוט לכשב םג 'ועו סהמע ףרטצת םלוע לש וקידצ התאו ךרכ לכל 'ט ןה אלהו
 םהמ 'ב וליצי 'כ וא םהמ 'ג וליצי 'ל ןכו םיכרכ 'ד וטלמיו םיעברא םש ןואצמי ילוא ת"הע י"שריפב .דועו ,'וכו
 תועש ילכ .הרדיס ףלח 4 = : 'וכו ףרצ ה'דב םש ליעל י"מבו בוט לכשב ע"יעו 'א י"רתב ייעו םהמ דחא וליצי י וא

 הבוק (2זעלב התוא ןירוקו אדריס ףלח (ארדס ףלחל) אדריס ףולחל שרפמו סרוג א'יכו טייכ ר"ב 'יפבו ,(?םימ אלמ --
 ; םדא םוש םואיבמ ויהש העשב ןוי ץראב ןיגהונ (ויה) ןה ךכ (הבוק זעלבו ןוי ןושלב התוא ןירוק ןכש הבוק ארדיס ףלח)
 היתחתו םימ האלמ (ארדוס) אדריס ףלח התוא ןיאלממ ויה ןידב ובייחל ידכ (םדא םוש םהלש ןיידה ינפל) םיניידה ינפל

 - אבו םא ךכ ךותבו רוסחו ךולה (ןיכלוה ויה) ויה םימהו בקנה םתוסש המ הבוקה תחתמ םיאיצומ ויהו ןטק (בקנ בוקנ) בוק
 םיאצוי םימה םאו (םלשל ותוא רטפ) םולשל ותיבל רטפי זא הבוקה ןמ םימה ואציש םדוק תוכז שיאה ותוא לע דמלל םדא
 לוצינ אהיש הצור (ןיידהש) אוה ןיידש םימעפו םהינידב בייוחמ אוה ירה (וילע דמלמ תוכז ןילע דמלל אובי רוגינסהש םדוק
 ופיסוה רמוא (אוה) אוהו ןושארה טפשמכ ןישועו םימ הכותל (ןיפיסומד) ףיסומ תוכז וילע דמליו םדא אוביש (לצינ)
 ,(ףיסומ 'מוא אוהו) ףיסומו רמוא היה אוהו (אירוגינס) אירוגינסב ול חתופ (הניכשהש) הניכשש ןמז לכ ךכ םימ הכותל
 היגהש המב םג העטו הדרס ףלהל תשבושמה 'יגה התיה ע"ומ לעב ינפלו  ,הרדיס ףלה תלמ האבוה אל ךורעבו
 :  האלפהל תופסוהב ל"רשרה בתכ הפיו נ"חעו תובית יתשב קבוהכ םירפסה לכבו  ,ש"ייעו תחא הביתב ארדספלח
 ונושל יפ לע רשפא םא ןתוא שרפלו תוירכנה תולמה שורדל ליגר םעו סע לכ יכ עוהי יכ א"ע כ"ק ףד ןעיוו 'ד ןיכרעבש
 םולובגמ ןיה םוימורהו םינויהו ןמזה רעשל וב ןישמתשמש םימ ילכ איה ארדיספילקה הנהו 'וכו טעמ הנשי םימעפלו
 תיבב דומלה ןמז ליבגהל 'וכו וגהנ םידוהיה םג ילואו םיטפושה ינפב וירבד רבדל רוגיטקה וא רוגונסה לוכיש ןמזה וב
 זא םימ ףיטהלמ קסופ היהשכ יכ ארדיס ףלח תועשה ילכל וארק הזמו שרודה םכהה תשרד ךשמ ןמז ןוא שרדסה
 עדנוקנעגאז .דנוא -ךארפש רוצ םיובנירג םג 'יעו השרדה עומשל דומלל םעה ץובק איהש ארדיס םלשנו פלח
 -- :תוכזוילע דמלמ 'ולכ דמ למ ןידב דמועש םדאה דעב (5ץולמה .רוגינסה 58 :464 רצ ן"ח אידעפאלקיצנעבו 467 דצ
 תוכזב ולצנוש םיכרכה לכל .םלוכל הסינכ ידכ 6 | :נ"חעו תוכז ףלכ רוגי גסה רמליש שקבמ ןיידהש יתהגה ןכו

 ,.) א1500006. ,3) 6093, סטצס. ") *שששטְקשֶק (= שעד 006)



 5 א טי גל בל חי נ טמ השרפ ארויו

 היהש הרשע המל איד ,ןתוכזב םלועל הלתנ אלו הנומש לוכמה רורב רייתשנ רבכש הרשע המל איר
 ןנחוי יר םשב ןנח יר ןומיס ירב ןדוי יר : וינתח ירו ויתונב עבראו ותשאו טול הרשע םש שיש רובס
 אוה ןכו ,א ה תימיי) 'וגג םלשורי תוצוחב וטטוש ריהה דחא וליפא םלשוריבו הרשע ןאכ רמאנ
 : תחא דע ןובשח יוצימ המכ קחצי יר רמא (זכ ז תלהק) ןובשח אוצמל תחאל תחא רמוא

 ךי אוה רמלמ רוגינפהש ןמו לכ הזה ןיידה םהרבא לא רבדל הלכ רשאכ יי ךליו (גל

 ןיידהש ןמז לכ הזה רוגינסה : וגו הלכ רשאכ יי ךליו ךכ ןיירה ול חמע רוגינסה קחתשנ ,ןיתממ
 םהרבאו] 'וננ הלכ רשאכ ייי ךליו ךכ רוגינסה קקתשנ ןיירה ול דמע ,דמלמ אוה םינפ ול ריבפמ
 ןיידה ול דמע ,ןיתטמ םיגפ ול ריבסמ ןיידהו רמלמ רוגינפהש ןמז לכ הזה רוגיטקה : [ומוקמל בש
 םהרבא לא רבדל הלכ רשאכ ייי ךליו ךכ ותוחילש תושעל ךלוה רוגיטקה רונינסה קתתשנו
 / :יוגו םיכאלמה ינש ואביו ומוקמל בש םהרבאו

 נ השרפ

 א האומכ בושו אוצו תויחהו וגו ברעב המדס םיכאלמה ינש ואביו (א םו

 כנדפכ |, (זיכ יז סז ספל 'פ פפסק שכדע ,(י5 ס"פק) סייכפ 6פקיספ ,יס זיי ס"פ סעוס 'םוכי 1 = :כי"'פ ןטקל יע 5

 : ןימס 'כ ללקופי 'קלי , סט עוקכי 11 || :ד"פ יכ טוקלי ₪ = : ד"כ "ם ע"פ בכ

 רובס היהש | י יי | י1ך 'ח | ך*אְד רייתשנ רבכ .ל רייתשנש רככ [ישכ'אןפ רייתשנ רבכש* | ו 1

 י [ןדוי | ניאחו עבראו /תכפ העביאו | ית'אד 'דו /ניאהפ [עבראו | 'א ויהש ,2 היהש [שושל | 'א יל

 | ית"אוד יל .כג'אפ [רמאנ 5 | ד יל .יתאד ןינח ירו .גפ ןינח 'ר [ןנח 'ר | יא רב .תריב | יתגאפד הרוהי
 סא :יופ :[וגו | ןךַנ םילשורי | א יל וליפא | *א םלשוריב 'מאנו ,ןךְד םילשוריבו ,יכנ?אופ [םלשוריבו | ג ןכ
 [רטוא** + | תאד ןאכו .כנ'אפ [ןכו | תכיאד 'ל ,'א הנומא שקבמ טפשמ השע שי םא שיא ואצמת

 | רתגאד יוצמ .*רכופ [יוצימ | *רתכנאה אוה המכ דע ,ךפ המכ דע ,] אוה המכ |  אצמל | ל 'א

 ילות ריעה לכב רחא אצמנ םא רחא דע ,ן דחא דע ,כג'אפ [תחא דע | אד תחא ריעל ₪ :כנןפ [ןובשח

 אוה | כ אירוגינס ,י תוכז . [דמלמ | 'א יל .ל יוגו סע [יתכג!אחופְך םהרכא לא* 5 | ?אָד ותוכזב הל
 הלכ* | 'א ןידח ול רמוא ,1י ותוחלש תושעל ךלוה רוגיטקהו ןיידה . . דמע [ןיידה -- דמע | א קתש 6 | כ יל
 ךליו [יוגו--ךליו | י תוכז -. [דמלמ 7 | פל "וגו :תגאוְ םהרבא לא רברל הלכ ,כ רברל הלכ ,י'א הלכ [יוגו
 [ית'א וטוקמל -- םהרבאו* [ י'א 'ל ,תן?אְד םהרבא לא רבדל . . ךליו ,כ רברל הלכ . . ךליו ,1ְ] הלכ . .

 ייג!א [קתתשנו 9 | יו ₪ אוה [ןיתממ | י תוכז ₪ [דמלמ 8 | כנְוְל 'ל ,?אְד ומוקמל . . םהרבאו ייתכו
 גרטקמהו .!א רוגיטקה ךלה ,ןפ ךלה רוגיטקהו ,וכנ [ךלוה רוגיטקה | ] ול קתתשנ ,תכלאפְ קתתשנ
 רשאכ ,ןן םהרבא לא ..רשאכ ,ן 'וגו םהרבא לא . . רשאכ [ומוקמל --רשאכ | יו רמאנש [ךכ | תאד ךלוה

 [ינש | ת'אָד ואוביו 'יתכו ל ואביו ךכ רחאו ,!ַא ואוביו [יכנויל ואביו* 10 | אד יל ,פ 'וגו ,יכ1א] הלכ

 ואוביו [יוגו -- ואביו* 11 || "אד ברעב המורס , 1 'עב המדס ,י 'וגו המודס .[ך'א המורס ,ן המדס [יוגו | ?ְך יב

 המרס . . (?א ואוביו) ואביו ,וזְרְו ברעב (יִת המודס) הטדס . . (יזְר ואובינ) ואביו ,ך 'וגו ברעב המודס . .

 | י'אפ = 'תכ [תויחהו | כנא יל .פ המודס . .ואביו ,%אל וגו ('א המודס)

 תנ תשאו תפיו םחו םשו חנ .הנומש בי דוס ןתיצב ןמקל 'יעו הרשעמ התוחפ הדע ןיאו הלפתל םיסנכנש הדעה

 .הרשע ןאכ רמאג 8 :שייייעו יוכו ול ויה תונב עברא 'ט 'יס נ"פ ןמקל ןכו .ויתונב עבראו 2 :וינב ישג תשלשו

 םא היתובוחרב ושקבו ועדו אנ וארו םלשורי תוצוחב וטטוש ד"הה דחא וליפא םילשוריבו הרשע םש ןואצמי ילוא

 תחאל העראתמ תחא א"ד םש ימלשוריב .קחצי 'ר רמא 4 :  הל חלפאו הנומא שקבמ טפשמ השע שו םא שיא ואצמת
 יוצימ איה המכ םש תלהק שרדמבו ,םש ר'מבבו אתקיספב 'יעו תחא דע ןובשח יוצומ אוה המכו הצמתמ ןובשחהו
 ןובשח (יוצמ המכ דע ט'יכב) יוצימ אוה המכ דע  שרפמו םרוג רב 'יפבו ,תחא דע רמא סח נ פ 'ר ןובשהה

 ,נ''חעו יב א'יכו 'וסופדב הפסוהה 'עבונ םשמו ,ריעה לכל ותוכזב ןילות דחא אצמנ (םאש) םא דהא דע תחא רוע
 הזה ןיידה 5  :ותוכזב ול ןולות ריעה לכב דחא אצמנ דחא סע דחא דע דחא ריעל ןובשח ןושלה שבתשנ תיייכבו
 םש אתיא רמאמה ףוסבו ,רפסה בתכב 'רנכ ההיד וידב ןוילגב השרפה ףוס דע הזה רוגינסה ןמ ףסונ לייב .!ובו
 ךליו ךכ 'וכו הזה ןיי דה ןאכ תוטיש שלשו ,נ'חעו וקחמנ ךכ רחאו תוביתהו 'וגו םיכאלמה ינש ואביו ךכ רחאו
 ומוקמל בש םהרבאו 'וכו י** ךליו ךכ "וכו הזה רו גי נ פה ןילא רבדל קתתשנ םהרבאו 'וכו הלכ רשאב ו
 םיכאלמה ינש ואביו 'וכו בש םהרבאו יוכו יי ךליו ךכ 'וכו ןמז לכ (?הבוח דמלמה ער ץולמה הזה רוגיט קה
 טיוב רי'ב 'יפב כ"ג שרפמ רמאמה לכו ,(תינשה הטישה הטמשנ פ"יכבו) םירפסה ראשב םג תוטישה לכו ,'וכו .המדס
 תוכז דמלמ אוה יוכו רוגינפה הלכ רשאכ 'ה ךליו ךכ 'וכו תוכז דמלמ רוגינפהש ןמז לכ ייגה םשו ,טקלב .אבוהו
 קתתשנש האורש ןויכ הזה רוגיטקה ומוקמל בש םהרבאו םהרבא לא רבדל הלכ .רשאכ 'ה ךליו רמאנ ךכל 'וכו
 ,בוט לכשבו ת''הע י?שריפב םג 'יעו יוכו המודס םיכאלמה ינש ואוביו דימ ומוקמל בש םהרבאו ךכ 'וכו רוגינפה
 : ז"'מפ ףוס ליעל 'יעו הירחאלש השרפל וז השרפ הכמסנ שרדה םויפבו

 ןאכ ארקמבו ,טמפ שירו זמפ שיר ליעל י"'מב 'יעו ח'מפ שבתשנ ו"דבו ט"מפ ןמסנ ריפדב .3 השרפ
 אוה 'ןכו תויחהו החיתפהו ,השרפ תלחתה ןאכ ןוא כיייכו גיייכו 'א א"יכבו ,גילפ שיר ליעל י"מב ייעו רדס שאר
 סב חלשי 'וכו דחאב אוהו םירמאמה תוחיתפכ םיארג ןכו ,השרפה עצמאב תוחיתפה ןונגפכ רמאיו קר י"כה וליאב

 )'  30דְוץשק (= 0דש0009)-
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 א טי נ תשרפ אריו 6

 קובה הארמכ ,ןחוחילש תושעל תוצור אוצר אלא 'תכ ןיא תוצר ובייא 'ר רמא יי < לוקוחי) קובה
 ,אקיול אחורכ רמא אכא רב אייח יר ,הריכב תפג קווכש הוכ אשרפ רב יול 'ר םשב ןומיס 'רב הרוי 'ר
 ויה םימחר יכאלמ אלא ,ברעב המרס ןיאבו תועש ששב םהרכאמ םירטפנ ,הנייעל אקיוכ 'םא ןינבר
 ינש ואוביו תוכו םהל אצמ אלש ןויכו ,תוכו םהל אצומ םהוכא אמש םירובס םיניתממ יהו
 , : ות םיכאלפסה

 ינת (גי כ בויא) ש עיו התוא ושפנו ונבישי ימו רחאב אוהו [וגו םיכאלמה ינש ואביו)
 לאכימ אלא ,ינש תרמא תאו תחא תוחילש םישוע םיכאלמ יב אלו תוחילש יכ השוע רחא ךאלמ ןיא
 םיכאלמה ינש ואוביו טול תא ליצהל לאפרו םורס תא ךופהל חלתשנ לאירכנ ,קלתסנו ותרושב רמא

 ו יכ יס סכי\ נע 6מוסנח ,ח"קתמ כ גויס 'קני ,ד"פ 'כ עוקל 6 = : "כ ייכ 6כיו כ*מ סמותנס 8 :'3 ניי סנינח 2
 :ד'פ כס ךכז סכקמ ,'נ ו'פ סעינמ לנג 7 :'ם 'יכ סט (ווסנמ

 (ן יוחכ) 'תכ ןיא .יתכאפד ןאכ (תכפ 'תכ) 'יתכ ןיא | (לאקזחי) יתכאפ וגיא | ל 'גו תכופד קובהי 1
 םשנ ,ע'א רג ,ג'אופ ['רג | הדוהי 2 | יתְד ןיצו ,(םש) 'ו םיצור ,1 ןיצור :כאופ [תוצור | ג וצר | גן ןכ

 ים ימא ברו [ימא ןינבר 3 | 'א חריכל | א תירפג | 'א ןתונ ,רתכנ?אופ קזוב אוהש /ע [קזוגנש | תכד 'ר

 ('ף ונייה קזככ) ןיריהמ ויה קזנכ , תְד אננעל אקיזכ ,/כאפ אניעל אקיזכ | ?ך רית ,'ך ןנבר ונח , )] ןנבר ינח
 | כ ואגו | ?ךיא ירטפ דכ ,?א ןירטפנ ר*ת ,ץְד םירטפנ ןנבר ונת ,[פ ןירטפנ אהמתא [םירטפנ | ך ןתוחילש תושעל

 ירג ןירונסכ , םירוגסכ ,כא ןורובס [יו םירובס | ן ויה [ויהו 4 | ] אלמליא ,זך ילמליא | 2 אהמחא ,., [ברעב
 | ך אצמי אמש ,א אצמי םהרבא אמש ,!ך] אצומ םהרבאש ,'יש כ )חפ [אצומ םתרבא אמש | [ך םירבוסו ,ך םירובסו

 ייתכ [אותו 6 | ןפ יל .יתכג!אד ברעב () 'מרס) הטורס ,1א המודס [וגו 5 | יכנופ ואביו | 2 וארשכו [ןויכו

 | (ספש) יתכנאחופד יתש ,י ['ב | נפ ךאלמה ,כ ךאלט ,ו?א 'א ךאלמ 7 | א איגת ,(בויא) ו אנאת ,כ אנח | א ₪
 [םיששע | (פש) יתכנאופד ינש ,י [יג | (םש) יח ןיאו [אלו | (סש) ירא תויחילש , זך תויוחילש
 11 רמא / תיא'ד 'טא | ם ופא ןורח םב חלשי 'בד רחא ,(םש) י'א רחא ,י 'א | י'אפ יל .כנ?אַו ןישוע

 | (םש) ו'א המורס םיכאלמה ינש ואוביו , [ך*א םיכאלמה ינש ,יַפ םיכאלט (י''ב) ינש [ינש | ₪ רמאת אל ,] רמוא
 [ואוביו | 2 חלתשנ לאפר , (םש) י] לאפר | 'א חולשב רמע ,(םש) יו ותוחילשב ךלה ,?א חלשנ | 'אפ לאירבגו 8
 | 5 ואביו יטאנ ךנל ,כ ..ד'הה ,א . . ירח ,1 ואביו יוה ,ןְד 'מוא יוה

 'תכ ןיא תוצר 1 :'וכו עגגיו ה"דב 886 דצ לועל י"מב 'ועו 'וכו םיכאלמה ינ ש ואביו שרדב ורדסנש 'וכו
 ןושל אוצרו ,תוצר תווחהו בותכה תועמשמ ןיא ,יולכ 'תכ ןיא תוצר ובויא 'ר רמאו הרז הלמ איה א ן( צר םש ארקמב
 'יעו ירק אלו ףוסב 'א אלמ אוצר הרוסמה יפלו ,ןתוחילש תושעל תוצור תויחהו (אצר) הצר ןושל אוצר אלא ץור
 אוצר ושרדו ,והש .ואר ומכ וצה רוקמה היהיו ,ירק וצר וילע רסמנ איפב םשרנ גרובצניג 'צוה ךיגתבו ,יש תחנמב
 שאה ןמו 'בותכ וינפלש קוספב םש ארקמבו .קזבה הארמכ : םתורוהמ ןינעל קזבה הארמכו םיכאלמ לש םנוצר ןינעל
 הדוהי 'ר 'וגה .ןומוס 'רב 2 :  אקיז ןושל קזב דועו קזובה היב ירק קזבה ושרדו ,קרב וטכ קזב שרפל ןיאו ,קרב אצוי
 ןכ .ןומיס 'ר םשב רמוא הדוהי רו אבוה םש ק'ררבו ,םש לאקזחי י'שריפב הפסוהב םג אתיא 'וכו םשב ןומיס יר םשב
 תקזבנ ומכ רוזפ ןושל קזבו ,הלוע בהלה דימו הריכב םיתזה תלוספ רזפמש .תפג קוובש :שייויעו 'וכו קזובש הזכ אטרפ
 ואמ ןשבכה יפמ אצויה רואכ 'וכו בושו אוצר יאמ יוכו תויחהו םש הגיגחבו ,קזב 'ע ךורעבו י*מב שייייעו 250 דצ ליעל
 אלמתמש דאנכ שרפמ י"כ רב ייפב .אקיזל אחורכ :םש יישרופב 'יעו םיסרחה ןיבמ אצויה רואכ 'וכו קזבה הארמכ
 (יב .אקוז יע לייתמעב 'יעו) דאנ אוהו אקיז- ןושלמ קזב שירד בתכ ת''פיבו ,ןתוחילש תושעל ןיריהמ םה ךכ הרהמ חור
 םג 'יעו) שאה ביבש ךילומש חורכ ייפו (א'י ינ היעשי) םתרעב תוקיזבו ילמ א'פ וכו דאגה דגדנמה חורכ 'יפו
 היכו .הנייעל .אקוזכ 8 = : גיעצו 'וכו אקיז םערהמ אצויה קרבה רוא ארקיש ןכתיו תוריהמב ('א אקיז 'ע ל"תמעב
 וז .הפסוהו ,ןתוחילש תושעל ןיריהמ ויה קזבכ [ריית] דוע ףסונ 'א א'יכבו ,אנועל אקיזכ כ'וכו 'בו 'א אייבו פייכב
 ןוריהמ ויה קזבכ .(ןנבה ונת) ר"ת 'וכו אקיזכ רמא ןינבר .רמאמה םוקמב אבוה םשו טייכו א'יכ ר"ב יפמ העבונ
 ושרד .ילואו ,(ינעל 'ה ,קזב ןנבר יינת גיייכבו ,הנועל הקדכ ןנבר ינת שבתשנ ויוכבו) ןתוחילש תושעל (וגייה קזבכ)
 יוסופרב קר אתוא אננעל אקיזכ 'יגהו ,ןיעהל רהמ שיח שאה ביבש הארנש ומכ (אניעל) הנייעל אקיזכ קזבה הארמכ
 םרוג בוט לכשבו ,כ"מעו ןנעה תא הציפמה ('ג אקיז יע ל'תמע ייעו) הרעס חורכ השוריפ 'רגו רחואמה תייכו
 רמאנש אקיזל אחורכ רמא אבא רב אויח 'ר טהול שא ויתרשמ רמאנש הריכב תפג קזבש [הזכ] יול ר"א שרפמו
 הפוסב סכררש םיכאלמהו ךירפו ,ורבד השוע הרעס חור רמאנש א צ יר ע ל אקיזכ ירמא ןנבר תוחור ויכאלמ השוע
 רמאו ,'וכו ויה םימחר יבאלמ אלא ינשמו הימתב ברעב המדס ןיאבו תועש ששב םהרבאמ םירטפנ שא בהלו הרעסו
 שלש ירהמ .'וכו םהרבא רהמיו ביתכדמו 'וכו תועש שש ירה םויה םוחכ 488 דצ ליעל אתיאדכ ששב 'וכו םירטפנ
 בחכ םי'ארהו ,העש התואב םהרבאב דימ ורטפנו תוריהמב לכה השענש עמשמ 'וכו ותא תושעל רהמיו 'וכו םיאס
 אמוחנתבו ,תייפיב 'יעו םודסל ואבש .ברעה דע ,םהרבאמ ודרפנשמ תועש שמח וראשנ הייולו הליכאל 'א העש ןח
 אמש םיניתממ ויהו םימהר לש םיכאלמ ויהש אלא ברעב םודסל ואבו םהרבא ,לצאמ ורטפנ תועש ששב םש במ
 תובית שרודו ,יתפסוה ןכ .יוכו ואביו 6 = : ברעה דע וניתמה ךכיפל ךופתת אלש ידכ ןדי לע תוכז םהרבא דמלי
 תבדע אב ברעב "וכו ינת המ דס יוכו םיכ א למ רמא תא אכה 'וכו דחאב אוהו 'וגו םיכאלמה ינ ש קוספה
 ינשב אלו ותוחילש השוע דחא חילשבש רמולכ יי'כ רי'ב ייפב שרפמש ומכ ושרודו 'וכו דחאב אוהו 'פה איבמו ,'וכו
 יקליבו) וכו דחא ךאלמ ןיא אתוירבה םג איבמו | ;תויחילש יתש השוע דחא ךאלמ ןיאש ןכ ומכ עמשמו םיחולש
 תאו ךירפו ,(יוכו דחאב אוהו רמאנש דחא תוחילש םישוע םיכאלמ יגש יאו 'וכו ןיא אנאת ןינעה יפל קיתעה בויא
 יב יוס א"גפ ןמקל ןכו) םודס תא ךופהל חלתשנ לאירבגו 'וכו לאכומ אלא ינשמו הימתב םיכאלמה ינ ש תרמא
 (לאפר הז .היה ימ 'וגו םישנאה וקיזחיו א"י יס הטמל ןכו) טול תא ליצהל לאפרו (לאירבג הז 'וגו ריטמה יייו
 רמאנש השלש ואב םהרבא לצא ןלהל שרדה 'כ 'יס אריו ב"מ אמוחנתבו ,לאפרו לאירבג םיכאלמה ינש ואביו יוה

 ו;

 לכ היבקה חלש םיכאלמ השלש אלא םיכאלמה ינש ואביו רמג ש םינש םה ןאכו םישנא השלש הנהו אריו ויניע אשיו

 ו ןינעה
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 ,קלתסנו ותרושב רמא לאכימ אלא ,ינש תרמא תאו (טמ חע םילהת) יונו ופא ןורח םב חלשי : יונו
 [רמא תא] אכה :םיכאלמה ינש ואוביו טול תא ליצהל לאפר ,םרס תא ךופהל חלשנ לאירכנ
 הניכש הקלתסנש ןויכ ,םישנא סהיבנ לע הניכש התיהש ןלהל אלא ,םישנא רמא תא ןלהלו םיכאלמ
 טול לבא ,םישנא תומדכ ול ומדנ הפי וחוכ היהש םהרכא יול יר רמא :תוכאלמ ושבל םהיבג לעמ
 ןויכ ,םישנא ןתוחילש ושע אלש דע אינוח 'ר רמא :םיכאלמ ול ומדנ ער וחוכ היהש ירי לע

 : סט נ"ע לעוסנפ 4 :ד''פ 'כ עוקלי 2

 -- חלשי) :ש חלשי ביתכ [חלשי | ןרָנ ברעב (ך המודס) 'מדס ,יכא המודס ,ְו המדס ,פ [יוגו 1
 | שכָנ םיער יכאלמ תחלשמ . . ופא ,"ך תחלשמ הרצו סעזו הרבע ופא ,אְו ופא ['וגו ופא | (יִפְד 'ל םיכאלמה
 --קלתסנו [ .ש אהמתא ינש ,1ךא םיכאלמה ינש ,?ך יכאלמ 'ב ,כַגְו [ינש | ן 'וא ,1 רמא ,ךכא [תרמא
 ךפהל לאירכג קלתסנו ,5 המורס םיכאלמה . . ואביו . . לאפר םוהס . . ךופהל חלתשנ לאירבג קלתסנו [םיכאלמה
 תא* | 1 הכה 5 | 'א 'וכו ,?א 'וכו קלתסנו ,1] 'אלמה ( ירס םיכאלמה) ינש . . לאפר םודס תא (1 ךופהל)
 תא ,[ך ימא תא ל תא מא [כ] רמא תא* 8 | - יל ,1א רמתיא ,ןֶד תרמא תא .ןןא!ְד יטא תא [יכנופ רמא

 .: כא התיהש ידי לע" [התיהש | ןפ יל ,ך ןתוא ארוק ,1א 'יתכ ,?א 'מוא אוה ,י רמוא ,ןָד תרמא

 ים ןויכו [ןויכ | י ₪ םאיק . תאד ₪ ןארק /ן - 'תכ ,כנלאחפ [םישנא | ן םהמע [םהיבג לע | 1 התייהש

 אמוחנת יר רמא .כנאחופ [יול יר רמא | 5 םיכאלמ ,ך תוכלמ ושבל 4 | '5 הקלתפנ | כ יל ,י ןאכו

 | פ טולו | אפ 'ל לבא | כ סישנאכ | כ יל .יתג?אחופד תומדב .שיא [תוטדכ | ישכאפ וחכ | יתד ₪
 יתכנ?אחופְד ₪ תומדב ,ש'א -. תומדכ [םיכאלמ | ₪ וחכש , ן וחוש ,יכאפ וחכ היהש | כנאפ יל ידי לע 5
 םאוק .תד - ןאיק .כנאחופ [םישנא | הנ ,יִד אנינח .א אינוחנ ,ף אנוה .ץְד אנוח , 51 [אינוח

 | יתנאחד ושעשמ .ןפ ושעש ןויכו ,ּ  [ושעש ןויכ | ו ₪

 השוע דחא ךאלמ ןיאו םודס תא ךופהל דחאו טול תא טלמל דחאו הרש תא רשבל ךלה דהא ותוחילש תושעל דחא
 השע בושא אלא ןאכ ביתכ ןיא ךילא בושנ בוש הרש תא רשבל ךלה לאכימ 'וכו םיכאלמ ינש ןיאו .תוחילש יתש
 ואביו םש אמוחנתבו ,'וכו המודס םיכאלמה ינש אביו רמאנש ןתוחילש תא תושעל וכלה םינשהו ול .ךלהו ותוחילש
 אב דחאה וחלתשנ תויחילש שולשב ןתשלשש ךדמלל אב אלא 'וכו אשינ ביתכ ךכ אל ךלה .ןכיה ישילשהו 'וכו יגש
 הגה  ןילא רמאיו רמאנש םודס תא ךפהל ךלה ינשה קלתסנ ותחילש השע 'וכו בושא בוש הל רמאו הרש תא רשבל
 ותוחילש השע דחאו דחא לכו הכפהה ךותמ טול תא ליצהל דחאו ןכ רמוא וניא ונכפה ךינפ ונאשנ 'וכו ךינפ יתאשנ
 אפרל אבש לאפר הרש תא רשבל אבש לאכומ 'וכו םישנא השלש והנינ ןאמ הדגאה םש מ"'בבו א ,קלתסנו
 לודגה  שרדמב ע"יעו .םודס תא ךופהל אבש לאפר 'יגה םג ם"דבו) .םודסל ,יכפהימל לזא לאירבג םהר ב א תא
 ביתכד ימג אקיד טולל היבזישו הידהב לאכימ לזאד "וכו םיכאלמה ינש ואביו ביתכ אהו (266 יומע
 'וכו םתרבא לצא ואבש םיכאלמ 'גב וניצמ ןכו םש ץרא ךרד 'סמבו ,'וכו וכפהיו ביתכ אלו לאה םירעַה תא ךופהיו
 יועו 'וכ\ לאכימ היהו הרש תא רשבל אב לאכימ םהרבא תא תואפרל אב לאפר הרומע תאו םודס תא ךופהל אב לאירבנ
 ושע אל םיכאלמה ינשש םהרבאמ ראותמה ורפסב ןוליפ םג .בתכ ונינפלש שרדה ןיעכו ,487 דצו 486 דצ ליעל י"'מב
 ןכו ..'וכו םב חלשי 1 :  147 דצ דעירפגעיז 'יעו תחא רוע ליצה דחאו תורייע עברא ךפה דחא אלא תחא תוחולש
 דחאו דחא לכש תחלשמ הרצו םעזו הרבע ופא ןורח א"יכו טיייכ ריב 'יפב שרפמו | ,כ"יכו .ג"יבו ו"יכב רמאמה
 רמאמהו ,ספדנה ריב 'יפב םג 'יעו הימתב (!יכאלמ 'ב) םיכאלמה ינש תרמא תאו .(ותוחילש השנע) ותוחילשל
 ןושלה ןונגס ןכו ,ב?העו יתהגה ןכ .רמא תא אכה 2 :  טוקליבו תיכו פ'יכו 'יסופדב .ולוכ טמשנו 'בו 'א א"יכב עטוקמ
 יפל 'וכו רמא תא אכה שרוד 'וכו םישנאה ורמאיו 'וכו םישנאה וחלשיו רמאנ טול יבג םגש פ'עאו 456 דצ ליעל
 יוכו םישנא השלש הנהו ארויו ויניע אשיו םישנא קר ןתוא ארוק םהרבאבו ,השרפה שארב ןאכ םיבאלמ וארקנש
 : ףכו םיכפתתמש ה'דב םש י'מבו 208 דצ ליעל ע"ועו וכו םישנאה םשמ ונפיו 'נכו םישנאה םשמ ומוקוו
 .יול 'ר רמא | : הלשממ ושבל תוכלמ ושבל שרפמו םרוג י"ב רב 'יפבו ,םיכאלמ תומדב וארנ .תוכאלמ ושבל 4
 ול ומדנ הפי וחוכש םהרבא לאומש (בֶר) רמא 267 'ומע לודגה שר "חעו !וכו םהרבא רמא יול יר טיקלב .ןכו
 וחוכ היהש םהרבא 'יפו ,'וכו םיהלא ךאלמ הארמכ והארמו א'דכ םיכאלמ תומדב ול ומדנ ער וחוכש טול םישנא תומדב
 ןלהל םש במ אמוחנתב היכו ,'וכו םישנאכ ולצא ןירידת םיכאלמה ויהו לודג וחכש ת'הע י"שריפב שרפמש ומכ "וכו הפי
 ןייוצמ םיכאלמה ויהש םישנא ויה םהרבא לצא י ר דנ ס כ ל א 'ר רמא אלא םיכאלמ ןתוא ארק ןאכו םושנא ןתוא ארק
 ידי לעו םיכאלמ םהרבא לש ותיב יכלוה ויהש (455 רצ ליעל 'יעַו) התיב תוכילה היפוצ רמאנש םהרבא לש ותיבב
 לעב ןווכ רמאמה הזלו . ,'וכו םיכאלמ ול וארנ טוידה היהש טול לבא םושנא תומדב ול ומדנ םיכאלמב יוצמ היהש
 םא יכ םהב שיגרה אל העש לכ םיכאלמ ולצא ןויוצמ ויהש םהרבא .שרפמ אמוחנת 'ר שרדמבו בתכש י"'כ ר"'ב 'ופ
 אייע לייב ןוילגב ףסונ .אמוחנת יר רמאמ ףוסב ךומסבו ,םיבאלמכ םהב שיגרה ולצא ןויוצמ ויה אלש טול םושנאכ
 עשוהיל ןכו הזמ ועסנ שיאה רמאיו ףסויל ןכו ומע שוא 'קבאיו בקעיל ןכו םישנא ול ומדנ רומג קידצ היהש םהרבא
 הנוכנו .אונוח 'ר 5. :"וכו דחה 'אלמ ול ומדנ רומג קידצ- היה אלש טול םידב שובל . . ודגנל דמוע שיא הנהו
 תושעל םודסל ואב אלש דע 'ולכ .ושע אלש דע | :48 דצ לועל י"מב ייעו אינוחנ 'ר אנוה 'ר אנוח 'ר 'יגה םג
 לאירבג ואבש ןויכו קלתסג ותרושב רמא רבכש לאכימו םישנאכ ויה טול תא | ליצהלו םודס תא ךפהל ןתוחילש
 279 רצ גיח איהנא) אנוה 'ר לש ודימלת אמוחנת 'רו ,תיי'פיב םג 'יעו תוכאלמ ושבל .ןתוחילש תושעל לאפרו
 תיבל . עוגה אלש דע ותדוקפב הב טולשל ךלמה ןמ הנידמ לבקש (!אינומגה לטנש דחאל לשמה רמוא (466 דצו
 תיבל ייגהו ,'וכו םישנא ןתוחילש ושע אלש דע ךכ טוידה שיאכ (?ןגפכ ךלהמ היה הנידמה וז לובגל ולש ויארוא
 ולש (+ןירותימל א"ס דוע אתיא םש ךורעבו ,ןיירוא נ"חבו (?ןואירוא ומכ ואירואו 'ב ןגפ 'ע ךורעב םג אתיא ואורוא
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 'רנו ,הנידמל עוגה אלש דע ןימלק 'עבו ,ולש ןירותימל עיגה אלש דע ןירתמ 'עבו ,הנידמל עוגה אלש דע א"ס

 םילשהל השקו ,ר"ב 'יפב אבוה אלו אתיל גייכו ו"יכב םג ןכא 'וכו עיגהש ןויכ לשמה ףוס ל"יכב ונינפל רסהש

 ןגפ 'עבו ,ןימלקכ ד ק ןגפ 'עבו ,ןימלקכ ךילהמ ולש ןירותימל עיגה תעו תואחסונה ייוניש ינפמ לשמה
 כ ךלהמ הנודמל עיגהשכ

 ןויכ ןירתמ 'ע ךורעב ייגהו

 ב"מ אמוחנתב רמאמה ןושלו  ,(ןימלקכ ךלהמ היה  הנידמל עיגהשמ ןימלק עבו
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 אלש רע ךלטה ןמ אינומנה לטנש רחאל אטוחנת 'ו רמא :תוכאלמ ישבל ןתותילש ושעש
 ןחוחילש ושעש ןויכו ,םישנא ןתוחילש ושע אלש רע ךכ ,ןנפכ ךלהמ היה ולש ואירוא תיבל עיגה
 : תוכאלמ ושבל

 הריעש הטרס ופוסב 'ה הל ןחינ וחליחתמ רמל ךיוצש רכר לכ הימחנ יר ישמ ינח המדס
 ימיבל רטא הרכז רב אכא יר .(חי ט םילהח) הלואשל םיעשר ובושי 'תכ אהו ןוביתא ,המירצמ
 4% : לואשבש הנותחתה

 6 תספד תכסע 53 סליכע ,ו"פפו ס"ספ ןטקל ,סט עוקלי 1 = : ייכ ייק כו נ"מ מותנס ,'ד ''כ ו'כפ סנכ סכקיו 1
 םנקק טכדמ ,ו"'ט ''ק 'ט נ"מ סיכספ סכדע ,'כ ני" סוכני ,'5 'נ "פ םועני 'סוכי ,['ל ג'י םועס *"נשכד (מליכמ ,דייפ
 :('ג 'ו) םכלל כוס 'פ

 [ןט | 'אפ -. לשמ [דחאל | שככ םוחנת | ןך םיכאלס ןארק ,יכנאהְך םיכאלמ ,ןפ |חוכאלמ ושבל 1
 תיבל ,"ך ... ייידוא 'יבל ,?ךכנ'א . . ןירוא תינל ,י'רת'אד . . ןיירוא תיגל ,ןע [ולש ואירוא תיבל 2 | ןְך תאמ
 עיגתש ןויכ = ,גו [('יכד ןגסכ .כו ןגפב) ןגפכ | ץ הנירמל , ולש ןירותיטל ,ם . . ןירתנא חיבל ,ן . . יכרא
 .. חיה ולש ('א ןירוא תיבל) ןיירוא תיבל (?א עיגהשמ) עיגהש ןויכ ,ך ןימלאקכ ךלהמ היה ולש ןיירוא תיבל
 ולש ןירטלפ תיבל . . ןויכ ,פ ןימלקכ . . היה ןירטנא תיבל . . ןויכ ,יְזְח ןימלאקב . . ןיירוא תיבל . .ןויכ , א ןיטלקכ
 היה ,ץ) ךילהמ) ךלהט ( הנירמל) ולש ןירותימל (ץ) עיגהשמ ,ן) עיגהשכ) עיגהש ןויכ ,כ ןיטאלקב . . היה

 ןויכ . כפ [ושעש ןויכו| | יתד - ןאיק .כנאופ [םישנא | ₪ םיכאלמה -. [ךכ | ץ ןימלקכ ( ךלהמ
 | יתד םיכאלט ןארק ,א םיכאלמ ,  תוכאלט ושבל םיכאלט , ןְ) [הוכאלט ושבל 8 | ןאו ושעשמ ,יְִד ושעש
 !יתאד ריטל .כנופ'ִד [רטל | א הכירצש הבית לכ | כ"א םשב ,ןֶד פשמ ,יענפ'ְד םושמ | א אינת , ן ינאת 4
 ייתד ןח :ופ ןחנ .ענח ןתונ .'א [ןתינ | כא ההלחתב ,י]זְר ותלחתב .ענְוְד ותליחתב ,ם ותלחתמ | קיל
 תריעש | כ המורס ןוגכ | כא הפוסב | ] יה ,ו יאה ,תאָד א'ה ,ן'ך אה .עפ [ה | א 'ל ול | א ליטה
 תריעש הנרח הטירצמ .'א הניתוד הניח . .הריעש ,ירָנְוְד הגרח המירצמ תריעש ,ן) הגרח הריעש [הטירצמ
 י ענופ [!תכ אהו | י היל ןוביתה ,כ'א ןוביתיא 5 | כ הצרא המירצמ המלשורי הריעש ,זֶד הרושא הלבב

 | ?א היטידל ,'ו יטידל ,'אְ] יטיירל ,פ היטבמאל , יטבל | יתכַאְד "יתכהו

 לכ ךלמה ןמ ןטלוש חקלש םדאל המוד רבדה המל םיכאלמ ןתוא ארוק ןאכו םישנא ןתוא ארוק ןלהל א"כ ייס םש
 ולש ןיסכומה וליחתה ומוקמב בשיל סנכנש ןויכ .(ןגסב סש ימור י"כבו) ןגפ ךלהמ אוה ךרדב ךלהמ היהש םימיה
 םושנאכ ןוכלהמ ויה םודסל וסנכנ אלש דע הנידמה תא ךופהל ואבש ןויכ םיכאלמה ךכ ותוא ןידבכמ הנידמה ינב
 ןוירוא תיבל עיגה אלש דע שרפמו סרוגש ריב 'יפ לעב ןויכ רמאמה הזלו ,םיכאלמה ינש ואביו ביתכ םודסל ואבש
 ובושייו ותלודג םוקמ (ןוידוא ר'פדב) ןיירוא ןגפכ ךלהמ ולש (יוידוא ר"פדבו ,ןירוא אייכבו ,ט"יב ר"ב 'יפב ה"ב)
 רמוא אטוחנת 'ר שרדמבו בשומ םוקמ אוהש םינואגה (ושריפו) והושריפו (יניידוא ר'פדב) אניירוא ןיקשמב ןניסרגדכ
 ןגפכ (ךלהמ היה) ךלהמ (ךרדב ריפדב) רבדמב ךלהמ היהש םימיה לכ (וילע דיעמ אמוחנת יבר שרדמו ר"פדב
 רענעיוו עימב ףעל שיימ ע'עו ןדא יע ךורעבו 'א א'יכ קימל םיירב 'עו) ותוא ןידבכמ וליחתה ומוקמב בשיו סככנשמ
 וסרגד תיאו ספדגה רייב 'יפבש ינשה 'יפבו ,(188 רצ ה'כ קלח סעדנאלנעגראמ סעד עדגוק איד ריפ טפירשמויצ
 בר םש 'יגהו ,יוכו עיבי םויל םוי 'פה .שרדב לשמה אבוה םש רייובו ,ןוי ןושל אוהש םירמואו ולש ןדוא תיבל
 היה ולש ן י רו ת ממ ל עיגה אלש דע 'וכו לטנש דחאל לשמ רמא ארי ז 'רד הירב אחא 'ר םשב םולש
 ןויכ םירבד ןיאו רמוא ןיא םלועל ואצו אלש דע ךכ ןי מ א ל ק ב ךלהמ היה ולש ןירותמל עיגהש ןויכו ןגפכ ךלהמ
 טוקלוו תיייכבו ,ןומאלקב כי'יכב 'יגה ןאכ רי'בב םגו ,סוק אצי ןיראה לכב ןינוד ירזג המכ תורטש המכ םלועל ואציש
 ךלהמ 'יפו הנוכנה 'יגה איה (! ןימאלקב ייגהש 'רנו , (םש טוקליב אתיל ,בושח םדא  ןוילגה 'יפו) ןימלאקב ר"פד
 תוכאלמ ושבל 'וכו ןויכו  וגינפלש ייגה יפל לשמנב ןכו ולש הגידמה לובגל עיגהשכ ןומגהה שבולש תוכלמ שובלב
 ,142 רצ עטסונכוולגסגינעק רעלגעיצ 499 דצ םיורק 162 דצ ראססאלג טסריפ 175 דצ ז"ל קלח ח"מב סעלרעפ 'יעו

 ןתונ המלו .היואשל 5 . : גייעצו ןימלאקכ 'יסופדב ןכו ףייכב ןימלקכ ייגה םימעפ 'ג ךורעבו 'בו 'א א'יכו פ"יכב ןכ
 (?:טיבל לואשה תיתחתלו לואשל הלואשל םעט הדבז רב א'ר ינשמו התליחתמ רמל שיש פ'עא הביתה ףוכב א"ה
 לואשבש הגותחתה הגירדמל הנותחתה יטיבל שרפמ .ט'יכ ר''ב 'יפבו ,לואשבש קומע רתויה םוקמל הנותחתה
 שרדמבו ח'כ 'יכ .תישארבד הבר רדסב םג 'יע םנהיג ירודמ לעו ,אקפנ א"ה יוכומ ןותחתה רודמ אוהד
 םג רדסג רמאמה לכו . ,נ"חעו 'וכו ןתונ ותלחתמ 'וכו רבד ,לכ 'יגה טקלבו /85 דצו 80 דצ בי"ח מיהיבב ןנוכ
 המודפס 'וכו ול ןהיג ותלחתמ דמל ךירצש רבד לכ יוכו ינה ל"יכב םש 'יגהו ,הנרח ליו 'וכו אציו 'פב ח"ספ ןמקל
 יוגה המירצמ דרוה ףסויו 'פב ו'פפ ןמקלו ,יטבמאל םש 'יסופדבו ,'וכו הנותחת יטובל 'וכו 'ת הגרה הריעש
 אתול םש ליייכבו ,לואשבש הנותחתה יטיבל 'וכו היביתיא המירצמ הריעש המודס 'וכו רבד לכ יוכו ינת 'יסופדב
 יה הל ןה .התליחתב רמל ךירצש הבית לכ הימחנ 'ר םשב ינת המירצמ ףסונ םש ןוילגבו רפסה ףוגב רטאמה
 | - ש , , אתיל םשו .,יטודל 'יגה ןאכ ר"פד טוקליבו ,םנהיגבש הנותחתה יטבמאל 'וכו ןוביתה הנרה המירצמ המדס הפוסב

 יטבא ומכ יטיב .מ"י םש בתכו ,יטבל 'יגה 'ה טב יע ךורעבו ;םח רתויה םוקמה ויד | ליב ןוילגב ףסונש שוריפה

 םש י"בשרד אתליכמבו ,ופוסב אה ול ןתונ :.ותלחתמ דמל ךירצש יפל התוכוס רמוא הימחנ יבר םש אתליכמבו ,'וכו
 אתוא ויה א'פ םש יטלשוריבו ,ופוסב י'ה ול ןת ותלחתב ד"מל ול ןתיל ךירצש םוקמ לכ החכס רמוא הימחנ *
 רז שיאל 'צוחה תמה תשא היהת אל יאמש תיבד ןומעט 'וכו םשב ןומיפ 'ר 'ןכ ןיחאל תורצה תא ןיריתמ יאמש ייב
 םרג ימ םיתוכ ירפוסל יתימוג רזעלא ןב שייר ינה 'וכו אייתוכ ןיליאכ יאמש תובד אייתא רז שיאל היהת אל 'נוציחה
 ןתינ ול ןתינ אלו ותליחתמ ד"מל ךירצ אוהש רבד לכ יימחנ יבר םשב ינתה הימחנ יברכ ןישרד ןותא תילד תועטל םכל
 הלואשל םיעשר ובושי ביתכ אהו הימהנ 'רל ןיביתמ 'תוכופ יוכוסל הריעש ריעשל הנ / ופוסב א"ה ול
 היהח אל ביתכד שייבד אמעט יאמ יזפ ןב שיר רמא םש תומביבו ,לואש לש הגותתתה יטיידל אדבז רכ אבר רמא
 הימחנ יר אינתד ימד ץוחל ביתכד ןאמכ הצוח ביתכד ןויכ הי'בו .ביתכ הצוהח ץוחל ביתכ ימ שיבו 'וכו ָהיבו 'וכו
 םילא ןוגכ לאעמשי 'ר יברד אנתו הפוסב אה בותכה הל ליטה התליחתב ד"מל הכירצש הבית לכ רמוא

- | 34605 3 6% 
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 ןד היבקה ןיא יול 'ר רמא = : הניד רזנ םתחתינו השמש העקשו םורסלש הברק אב ברעב
 העשב םויב אלא לארשי תא ןד וניאו ,תוריבעה ןמ םינשיש העשב הלילב אלא םלועה תומוא תא
 :(ט םש סש) 'וגו קדצב לבח טופשי אוהו ריהה תווצמב ןיקוסעש

 ישאר השמח : יקירוי יכרא והונימ םויה ותוא ,יתכ בשי םודס רעשב בשי טולו
 ,םהלש םיטירקיכרא היה טולו ,ררנפאלקו ןידהטמ לכנבד רקשבר רקשווק םרסב ויח םינייד

 ע"פ יתנכ לפקיפפ ,פ" ייפ סט נ"מ סילספ עכדע ,יפ זייכ ס''פ ס"כ 'טוכי | :ו"פ ייפ סכיו ב'פ סעוסכס ,סש עוקלי 1
 : ס''כפ ש*כדפ ,'3 ע*ק ןיכדסנס : סט עוקלי 8 =: ('3 ו"קק)

\ 

 תוטואל 5 | .תנאפ ד םתחנו :2 םתחתנ ,י] םתחתנו | 2 םודפלש השמש העקש | כ 'ל םודסלש 1
 ןהש :ירכ!אחוְד םינשי (1ךכ םהש) ןחש | ןך םשה ישיחכט תא ,?א םיעשרה תא .א תוטואה תא ,ם םלועה

 | א הייבה ןיאו [וניאו | תד יל :פ תורנעב .וכ תורבעה ןמ :רנאַחְו [תוריבעה ןט | נפ ןינישי . . .ֶר םינישי

 | ית טיקסוע . . .'א 'יקסוע ןהש ,*א ןיקסוע םהש , נןפ ןיקוסע ןהש ,ך םיקוסע (כ ןהש) םהש 3 | ם לארשיל

 | אופד 'ל :תכנח םירשיטב (1 םימאל) םימואל ןידי  ,י [יוגו | ז תווצטגו חרותב ,יתכנאופְ תוצמב
 | ?א יכרוע ."ע יקרא | ינפ ותוא (י ונמ) ונימ | נו יל םרס רעשב | יעכ'אפד :שיי / תניאו [בשי 4

 [וקשווק 5 | כ 'ל ישאר | יפ ןיגיידה .?ךכנא ןיד .1רתחוד םיגייד ,לע וקדוי ."ע יקדוי ,ע וקידוי :ע [יקידוי
 | רתד רקש ץק .'א רקש דכ ,5 רקש בק ,ןְו רקש ויק .פ רקשויק ,שח רקש וק ,ע רקשוק ,"ל רקש ווק

 בר רכב לכנ בד [לכנכה | ףְךֶתְד רקש גרו .יענ'אחופ רקש בו ,?א רקשבו ,"ַע [רקשבד

 הטמ [ןידהטמ | ך ןירוטסמ בר , ך ןיריטסמ בר ,ןיָד ןידיטסמ בר :.ישע'אחפ לבגבר /?א ילכנבר ,כָנְו לכנ

 /זַ .ןירוטסמ בר .ש ןיד יטסמ ברו ,כ ןיד יטסמ בר ,1אפ ןידיטפמ בר ,אָו ןוד יטסמ ,ץע ןיד הטסמ ,לל ןיד
 אלקו רע תחחוד רדנפ אלקו ,1י רדנפלקו ,ז) [רדנפאלקו | ןךדִד לכנ בר .?ך ילכנ בר ,'ף לכנ בר ,?י ןירטסמ ברו
 -. ו םינויד יכרא ,ז סיטירק יכרא | תדד טול .ירעכנאחופ [טולו | א ררפנ אליקו ,ש אדנפ אלקו ,ם רדגפא
 | *א ןלכבש ,"ף'א םלכנש ,יתכנופד ןלוכבש ,1ך םלוכבש ,ץ ןהלש | י ןיניידה . . ,ןךחְד םיגיידה .?ךכנפ ןינייד

 יוכו םיעשר ובושי םש בימ םילהת שרדמבו\ ,הרבדמ המילשורי המיתלבד המירצמ םירצמ המינחמ םינחמ המילא
 הלואשל ביתכ אה היל ןוביתה המירצמ הנרה ןוגכ הפוסב א''ה ןתנ התלחתב דיימל ןיאש הבית לכ הימחנ 'ר רמא
 תוברל המילשורי המירצמ הגרח שבכה תא תוברל החבזמה .לואשבש הגותחתה אטוידל אדבז רב אבא 'ר רמא
 -ויב רענילרב ע'יעו בשר תורעהב שייייעו  'וכו םיננעה תא תוברל המימשה ןמלה תא תוברל המוה אתמד ארוביע
 ,רודמ .(1 י"לב 'יפו יטיידל םש ימלשוריב ןמכ ןאכ ייגה יא א'וכו ו"יבבו ,96 דצ קיטאממארג 'רבעה רוצ עגערמ
 םנהיג לש הגותחתה יטיידב ןתנהל םיעשר לש ןכרד ידנמ רפכד רכששי 'ר רמא ודו ר'פדב םש תלהק שרהמב כו
 םתחתנ השמש העקש 'וכו הברע 'יגה ט"קלבו ,ןוקירטונ ברעב שרוד .הברע אב 1 :םקפס םיעשר תהת רמאנש

 תוריבעה ןמ ןינשי ןהש העשב 'יגה ט"קלב םגו ,תוריבע םירבוע ןניאש .תוריבעה ןמ םינשיש 2  :נ"חעו .הנוד רזג

 ןושל םש ה"ר 'שוריבו ,(!וכו לארשי תא ןד וניאו קתעוה אל ט"קלבו םשו) תוריבעה ןמ םינשושכ בוט לכשב ןכו

 ןיקוסע ןהש העשב םויב לארשי תא ןד ה בקה םירשימב םימואל ןידי קדצב לבה טופשי .אוהו יול ר"א רמאמה

 םילהת שרדמבו /(ע'יקבו מייפיב 'יעו תוריבעה ןמ ל"צו) תוצמה ןמ ןיליטב ןהש העשב הלילב תומואה תאו 'וצמב

 ותומי עגר רמאנש) תוריבעה ןמ םינשי ןהש העשב םתוא ןד הלילב תומואה תא ןד אוהש העשב יול ר"א םש ב"מ

 רמאמהו ,רבכמ ספדנה םילהת שרדמב "'יִעַו 'וכו תוצ סע ןהש העשב םויב ןנד לארשיו ('וגו הליל תוצחו

 םתוא ןד תורשיב םתוא ןד יול ר"א 'וכו םירשימב םימואל ןידי  'וכו טופשי אוהו םש ר"יספב שרופמ
 םהש ןמ טה םויבש תוריבעה ןמ םינשי םהשכ יתמוא הלולב
 םתדיבאב וליפא ץפח ה"בקה ןיאש המל םלועב המוקת םהל אהיש ידכ תוריבעה ןמ םולטב םהש העשה התואב םינשי

 ו 5 ב הלילב םגד אוה ךכיפל םיסמוהו םילזוגו תוריבע םיר

 י 5 ד אוה רד וונכנכ ורבתשוש כבמ רצוו הזוא ווד ויו ו ר ה ו
 ודמעיש ידכ  הלילב ןנד אוה ךכל וינקנק ורבתשיש שקבמ רצוי הזיא וידי השעמו ויתוירב לכהש המל םיעשר לש

 ז ְח ז ותנשמ רעינ תוצמה ןמ םילטב םה םינשי םהשכ םויב ןנד אוה לארשי תא ןד אוהשכו םירשימב םימואל ןידי םלועב
 םיכאלמה ואב ךכלש ןאכ רדסנ ל"ר רמאמש 'רנו ,'וכו ללפתמו עמש תירק ארוקו תסנכה תיבל םיכשמ אוה דימ

 היה אלש ויו רסח .'תכ בשי 4 |: ג"עצו 'וכו הלילב אלא םלועה תומוא תא ןד ה"בקה ןיאש יפל ברעב המודפס

 יקדי 'ע ךורעב ה"כו ,םיניידה שאר (2 יקידוי יכרא והונימ םויה ותוא אלא רועה רעשב טופשל תודימתב בשוו

 ו ,ישה ךורע לעב תורעהב ייעו וקידוי יכרא בשי 'עבו ,יקידוו יכרא רעמויהטרעוו א"שר 'צוח תורתיו תורסח שרד
 ותוא ונימ םויה ותוא ביתכ בשי ט"קלבו ,םיניידל שאר והונמ םויה ותוא ו" רפח ביתכ בשי קתעוה ז"עק 'יס ורה חב 5

" 1 
 שרדהכו ,957 דצ ליעל י"מבו ג"חעו םודס רעשב םינוידה יכרע והונימ םויה ותואש בוט לכשבו , םיניידה יכרא

 : 482 דצ לועל םג 'יעו סוגיטרטס יכרא והונימ םויה ןתוא 'תכ בשי" בשי ןורפעו חי'נפ ןמקל םג שרדנ ונינפלש
 י"פעא תחא הבותב יטרפ םצע םש לכ לייכב בותכ ןושלה טפשמכו ,םתונג יפל םהל וארקנש תומש .יוכו רקשווק 5
 רקש ותבידש רקשבד (ז'י חי'כ היעשי 'יעו) רקש וטפשמ וקש רקשווק םתארוהש 'רנו תובית יתשמ בכרומ אוהש
 ןפלק ותארוהש יל בתכ ףעל ח"אר ידידיו ,ושרפל השק רדנפאלקו ועמשמכ ןידהטמ םילכנ האלמ ותבידש לכנבה
 ל"יכבו ,תחא הביתב רקשוק 'יגה רדנפלק 'ע ךורעב םגו ,ארדא רדא 'ע ל"תמע 'יעו םישנא רוע טישפמ (רדא) רד
 "יגהו ,נ"חב ץק ויק שבתשנ ווק ןמו ,תעמשנ ויוה אהתש ךתוונעו 479 דצ ליעלו תווצמב ומכ וו יתשב בותכ
 ד רפסה בתכב הגוהש 'ִרנ ל"יכב ןכא ,לכנבד םוקמב רכנבה דחא י?כב םש ןכו ייכ ינשב םש ךורעב םג אתיא רקשבד
 לכנבד רקשווק ודרפנש ליייכב ההגה ירנ דועו ,השרפל לקנ וז 'יגו ,לכנבר רקשבר בותכ היה ילואו לכנבדבו רקשבדב
 התארוהש ןידיטסמ 'יגה רקיעש 'רגו ,ןיד הטסמ ךורעבו ,ל"יכב קר אתיא ןידהטמ 'יגהו , תובית יתשל תודוקנ י"'ע ןידהטמ
 רקש בר לבג 'וכו םינייד השמח שבתשנ בוט לכשבו ,נ'"'חעו ןיריטסמ םג שבתשנ ןידיטפמ ןמו ןיד (הטסמ) הטמ

 אל 'גרתו) אניד ילצמו יפויז יארורקשו יארקש םודסב ויה ינייד הע ב ר א אתיא םש ןירדהנסבו ,רדנפלק ןיריטסמ
 'יעו רקשפק רקשפא ףסונו ה ש ש הגוה מ'יבב םשו (אגוד ייולצאל 'א ה'ק תובותכבו ,אניד ילצת אל טפשמ הטת
 םש א'רדפבו ,אריו 'פ רשיה רפסבו 288 'ומע לודגה שרדמבו יוכו אנ הדרא 'פל בשר 'צוה הדגא שרדמבו ס"'דב
 םתוא ןיאיצומו תוועמה םנידב םיקשוע ויה םודסב ןיסנכנ ויהש רגו חרוא לכו רקש יטפוש םיטפוש םהילע ומיקה
 ןיניידה יכרע בוט לכשבו ,ןהלש סיטירק יכרא 'ג (?שארה ןויד .סיטירקיכרא 5 = :'וכו םימורע

 1) 0/שוז6. ?) הזטנמב6א. *) 00ץ00ז%6-
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 סהל רמוא היהש העשב ,ליעל קס האלה שנ ול םירמוא וצריש הס םהל רמוא היהש העשבש
 : טופש טפשיו ול אכ רחאה ול םירסוא וצרי אלש םירבד

 יניא .וליפא רומא ןרוי יו 'וגו אנ ורוס ינדא אנ הנה רמאוו יונו םקיו טול אריו (ב
 :ילצא םיאכ ואוח אלש ירכ ךררה תא ילע ומקיע רמא אנוה יר ,ךררה תא ילע וטקיע םחא יידכ

 סהרנא אלא ,הציחול הניל םירקמ טולו הנילל הציחו םידקמ סהיכא םכילגר וצחרו וגילו
 ואריו ואציש ירכ הרושכ השע הו ףא םירמוא שיו ,ריפקמ ןיא מולו הרז הרוכע תפונט לע ריפקמ
 : ונל ןכיא ורטאי אלש םהילגר קכא

 : לודגב ןינאממ ןיאו ןטקב ןינאממ ןילנ בוחרב יכ אל ורמאיו
 ו'6 ויפ סעינע סננ / סט עוקני 8 :ד'פ ץכס ךכרו תככמ ,סשט טוקל 0 : סט עוקלי 0 |: "לפ5 סנכ וסימס כרפ 1

 : סי" ייק סכי\ 6מופנמ

 (יכ ןחש) סחש . . ,ן ןהל םיברעה . . ,'א םהל םיברע םירבד [וצריש הט | יתכא|פד העשב , גזה [העשבש 1

 ייאח םירטוא ויה ,פ 'םוא ,ל יוא [םירמוא' | ם ןהל ןיבירע ןהש . . ,[ך ןהל םיברע םתש . . ,יִכְד םהל םיבוע

 העשנו .ל ו [א חיהש העשנ* | כפ יל ,יו ליעל קוס [ליעל קס | ך ןירמוא ןה ,] 'מוא ןה ,[ך ןירמוא . .
 . . םניאש ,י ןהל . . ןיאש ,ןרכ ך םחל םיברע ןיאש [וצרי אלש 2 | ף אוהשכו ,י היהשכו ,| היתש ןמזו , [ךכ ך היהש

 וא סירמוא . . ,.כ'או 'מוא ויה ,םף 'מוא ל 'א [םירמוא* | ם ןהל ןיבירע ןניאש ,ן ןחל םיבירע ןיאש , א םהל

 [יוגו -- ינדא* | ך וגו ןתאיקל ,נ וגו תאוקל 'תכ'אופ סתארקל [ייגו 8 | ל יל [דחאה* | תֶד ןירמוא = -
 | ל יוגו :י י" :תפד ינודא /ג'א אנ ורוס (1 י"ו) ינודא ,2 ונילו םכדבע . .י'* .] םכדבע תיב לא אנ . . ינרא

 יח - רמא [וליפא | רךתד אנ ורס < :כנאהופ [ימא | תוד - (ן אגוה) אנוה 'רו ןדוי 'ר ,ם [ןדוי 'ר

 'ר | יןיטקע | תד יל ,5ַנְו םתא וליפא ,יאחפ [סתא | ירתאה יאדכ :ם ידכ :כגו [יידכ 4 | 'א - םהל 'מא
 [?א ונולו* 5 | ן ולצא | ן םיארנ והי ,פ ןיארנ והת ,ינא ןיאדנ . . ,כִחְד םיארנ ויהת | ןך אגוה בר , א אנוח

 | ב'א םידקה | כ טול | י םידכט היה ,כא םידקה | א םהרבאו | ל ל .יתכנ'אוְד ונילו םכדבע תיב לא
 'תיאחופד וניא | ףֶ הנילל הציחר םידקה ךכיפל . ..'יכאחפ זיע ,1] [הרז הדובע | כלא -, היה [דיפקמ 6

 | ת"אחד ז'ע (זך תפוניט) תפונט לע , ]| הרז הדובע (1 תפונט) תפוניט לע - ,יכפ [דיפקמ | יכ"א היה אל
 [קבא 7 | 2 השע ,ו חשע הרושכ | כ טול [הז | ל 'א ,נ וא ;כופ 'טוא :ת ןיד ,?ך יירטיא [וִד םירטוא*

 יד ןוטקג ,'יתכנופ [וטקנ | ל 'ל .גופ ול .יתאד אל* 8 | יי ןהילת | ג לש .יתכ'אחפד ל -
 | יא לודגל | א ןטקל

 םירמוא ןה ןהל םיכירצ םהש םירבד םהל רמוא היהשכ ו םש י'וח שרדמבו ,הלעמל הלע .ליעל קס 1 = : גי'חעו
 שג ורמאיו שרפמו סרוג ט"קלבו ,'וכו אב דחאה םירמוא ןה ןהל ןיכירצ םגיאש םירבד םהל רמוא היהשכו האלה שג
 קוס האלה שג ול ורמא םיברע םירבד .םחל .רמוא  אוהשכ אלא ורמאיו םימעפ ינש רוגל אב דחאה ורמאיו האלה
 האלה שג ורמאיו ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו ,'וכו אב דחאה ול ורמא םהל םיברע ןיאש םירבד רמוא אוהשכו ליעל

 יוכו .שג ורמאוו תיהע י"שריפב ןכו ,'וכו ,תויב יתש יל אנ הנה רמאנש ומכ םהיניעב ברע היהש רבד םהל רמָאשכ
 ,רוגל אב רחאה ורמא םיחרואה לע ץילמ היהש לַעו תחנ ןושל האלה שג ול ורמא תונבה לע .םהל רמאש לע
 םש ר"אסבו ,רוגל אב דחא ןויזיב ירבד .ןירמואו םהילע ןיבירע ויה וירבד רמוא היהשכ עטוקמ רמאמה בוט לכשבו
 ןירא ךרדב ןנואש ןהמע רבדמ היהשכו האלה שג ורמאיו ןירא ךרְדב ןהש םירבד ןהמע רבדמ טול היהשכ שרדה ןושל
 תכסמו 'ב חל תועובש 'יעו ותביתככ לוח אוהש ןאכ ינדאו ,יתמלשה ןכ .אנ ורוס ינדא 8 :'וכו אב דחאה ורמאיו
 ,אויח 'ר ינת הדב 186 דע ליעל ו"מבו וכו םהילע טול רמאיו :פל יש תחנמבו דפ םירפוס תכסמו ד"פ הרות רפס
 510 דצ ליעל י'מב 'יע) .טול רמא .וניא וליפא :  הרשוה ךרדמ ורוס עמשמה אנ ורוס אלא אנ ואוב כיכאש וקיידו
 0 תיב לא ואובו ךודה ןמ וטנ 'ולכ ךרדה תא ילע ומקיע ם ת א םכל יידכ יניא ינא ולופא (וכו ףרצ הדב
 עויסמ אדה ךומסב ןכו. ,ילצא םיאב םיארנ ויהת וארת אלש ירכ וז תלקע ךרד וכלתש יוכו ומקיע טול רמא רמא הירו
 ומקע מא .אנוה בר ?וכו ומקע יאדכ יניא וליפא רמא י"ר שרפמו סרוג טי 'קלב ,לעפג ןינבמ .אוהו וארית אלש ידכ 'וכו

 אָלש ךרדה תא ילע ומקע בוט לכשבו ,חרוא םילבקמ ויה אל םודסבש יפל ילצא םיאב םיארנ אהת אלש יד
 < הלחת .רמא סחרבאש :ולכ | וכו הציחר םידקמ 5 = :ג"חעו םכדבע תוב לא ואבתש רבלבו ילצא ואב ןוארנ ויהת
 רופקמ היה םהרבא שרפמ א'יכו טייב ריב 'יפבו ,יוכו םהל תפ החקאו כ"חאו וכו םכילגר וצחרו םימ טעס אנ חקי
 השע הז ףא ('ב ויפ מי'ב !ועו) םהילגר קבאל םיוחחשמ ויהש ה הציחר) הציחר םידקה ךכיפל ז"ע תפוגט לע
 ורמאי םהילגר \לעש) בג לעש קבא וארישכל לבא ונל ןכיה ישנא ורמאי אלש הציהרל הנִיִל םידקהש הרושכ
 הז שוריפמו ו אלו םככרדל וכלתשכ םכילגר וצחר 8 בילגר וצחרו 'תכש המו ואב ושכע אלא וגל אל
 םכדבע תיב לא שרפמ טייסלבו , 484 רצ ליעל יי'מב 'יעו הגולל הציחר םידקה ךכיפל ה"'יכו 'יסופדב הפסוהה 'עבוג
 קבא ואריו ואציש ידכ ,הצוחרל הנול םידקמ ולו םינלו םיצחור םלועה ךרדכ הנולל הציחר םידקח סהרבא וצחרו ןנילו
 רטפנש 'ןויכו אתיא םש ןירא ךרד תכסמבו ,בוט לכשב םג 'יעו הלילה וגל ןכיה םודס ישנא ורמאי אלש .הילגר לעש

 תפ החקאו כ''חאו וצחרו םימ טעמ אנ הקוי ינש ןלואה תז חת .ןסינכהו ןהל הוחתשהו אב הגיכשה ןמ וניבא םהרב
 ןלוא ןהל רמא םימכח תמכח אלא טול סהר רמא אל םירמוא םירחא םבולגר וצחרו ונילו רמא המ טול לבא םחל
 לעש קבאב ןתוא וארי אלא ייתונב תאו יתשא תאו יתוא ןיגרוה ואצמנ םהיִלגרו םהידי םהינפ ןיצחור ןתוא ןיאור
 איע יטיש ינוב הפסוה .האצמנ ל"יכבו ,ת"הע י"שריפב םג ע'יעו וישכע אלא ךרדה ןמ ואב אל ןרמאיו םהילגר
 ןינאממ 8  :הציחר אלב םועטל רוסאש ןאכומ רוסא היה אל טול הציחר .אלב םועטל ,רוסאש הציחר םידקה םהרבא
 ןאכמ רזעלא ר"א דאמ סב רצפוו םש מ'י'בבו ,נ'חעתו לודגל ןינאממ ןיאו ןט ק ל .ןינאממ 'יגה ט"קלב .ןטקב
 'ב ו"פ ב ןטקל ןיברפמש םימכה ורמא ןאכמ .אל ורמאיוםש אמוהנתבו , דגל ןיברסמ ןיאו ןטקל ןיברפמש

 ורוסיו דאמ םב רצפיו ביתכ טולב לבא -תשעת ביתכ שעת ןכ ורמאיו 'וכו םחל תפ ההקאו ביתכ םהרבאבש לודגל ןיברסמ ןיאו

 ו"פ
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 : הרצו ףא סב פינכה דאמ םב רצפוו ג

 ידכ ךודה תא ילע ומקיע םהל רמא אוה אנוה בר רמאר .אוההל אעייפמ ארה וילא ורוסיו

 : ילצא םיאב וארית אלש
 : ןיחרואה תא לכקמ היהש היה םהובא לש ותיב לוד התשמ םהל שעיו

 5 ךילאל בה הל רמא הוהד חלמה לע הדמע הלודג תוצמ [קחצי יר רמא] ולכאיו הפא תוצמו
 : אכה הפלמ יעב תא אתשיב התינוס הדה ףוא היל הרמא תווהו חלמ ילק יינסכא

 ה לכ ןול רמא ,םה המ ריעה ישנא ול ורמא ,תוליאש ותא םילאוש וליחתה ובכשי םרט ד

 רענמ] ,יונו ובסנ םודס ישנא ריעה ישנא ןישיב ןוהייגוס אכה םרב ,ןישיבו ןיבט היב תיא רתא
 : בכעמ םהמ רחא ןיא [יונו ןקז דעו

 :ס'כפ ס"כדפ ,ס"" 'יפ סש לעוסכפ ,ו"ע 'יכ .לכיו 3/9 לעומנס ,סש עוקל 4 | :סש עוקל 5 | :סש טוקוי 1
 : סט עוקלי 7 :סט עוקלי פ

 יא עויסמ :ןפ העייסמ | ינו הדה | תאְד ותיב . ..ואוביו ,יכנ"אופ וחיב לא ואביו -. [וילא 2 | ץְך םהב 1

 ויהת 8 | יל םהל --אוה | ייל ,ן אנוח יר ,?א אנוה יר [אנוה בר | י ןאמל , המל :,רתוכנופ איההל
 תיב לודיג [היה -- לודג 4 | ן וילע | ן םיארנ והי 1 ןיארנ . . ,ך םיארנ והת ,ירא ןיארנ . . ,?ךתכזד םיארנ
 לש) וניבא סהרבא לש ותיכב כ לדג םהרבאלש ותיבב לדג ,| םהרבא לש ותיב היה לודג ,1ו היה םהרבא
 םהרבא לש ותיב ,"ל היה סהרבאלש ותיב ןטק טול :?אפ דמל סהרכא לש ותיבמ ו תַנ'אְד היה (11א םהרבא
 .תכגאחוְד םיבשה תאו םירבועה תא |ןיחרואה תא | "ל היהו | ןזָד הארו היה םהרבא לש ותיבב טולו ויה םינרתוו
 זיתכגאופד - קחצי יר רמא* | יוריד הצמ | תד יל .יכנאחופ [ולכאיו -- תוצמו 5 | ו םיבשו םירבוע

 | א 'ל תיבה [בה | 1א תתנ אל :%א היתתנאל , היתתניאל הל [הל | כ יל ,?ך*א תולודג [הלודג | ל יל
 | פ 'ל 1א איפכא .ש ןיא- .יתכחוְד יאנפנא ,] [יינפכא 6 | שת"א ןילאל .יכנ'אחופד ןוליאל

 .יעגופ [ףוא | י'א הוהו תג'אופד תוהו [תווהו | י החלמ | י'רחד לילק .ל ולק [שכג'אחופ"ל ילק*
 ן האיתינוס .פ היתיגוס .ירתכנהד אתינפ | ית ןידה .שעכ'אד [אדה .גןו [הדה | א 'ל .תחד ףא
 ,ישעגיאחפ אפלמ .ן [הפלמ | יתְד אשיב .ןפ אחשב ,רעכנאח [אתשיב | א אחינס ,?א אתינוס
 ול וומא | ד יל .יכאח תולאש ,גְןפ [תוליאש | ותוא | כ ויה [וליחתה 7 | ?ךכא אפלימ ,1ךתְד אפלומ
 י ג"אופ [היכ 8 | כ םהל .ת"אד ןוהל /ג'אופ [ןול | ן ןה ןיער סה םיבוט [םה המ | ן ינב [ישנא | כאְו יל
 ,ןְד הייגוס .1א ןוהיגפ ,ל ןהייגופ [כ ןוהייגוספ* | כ ןישיב [ןישיבו ןיבט | .ת!אד יל ,כ ןוהנמ ,וזָד הב

 פ - םודס ישנאו [ובסנ | 5 ישנאו 'כד ,יתאד ישנאו ,כו [ישנא | ?א ןוניא איגס , ןפ איגס ,יזָד איגוס

 | 5 ןבנעמ | פ יל סהמ | כ ןיאו 9 | יתכג'אופְד תיבה לע [יוגו

 ושעש 'יעמשאד :אתינ הידידלד .תי'פיב שרפמ  .יוכו .אעייפמ אדה 2 = : ןוקירטונ רצפיו שרוד .הרצו ףא 1  :ןולא
 םגו ,ורופיו ל"מלו ולצא םדובכ ורתווש ןניעמש ותיב לא ואוביומ יאדכ יניא וליפא ד"מל לבא ךרדה ומקעש ןירבדכ
 אנוה בר רמאד ונייה וילא ורופיו טקלב ןכו אנוה בר ןאכ אתיא ת"יכו כ"יכו ג"יכו יא א'יכו ם"יכו 'יסופדב
 תיב לודיג היה טול .ותיב לודג 4 :יב ג"'ע י"חבמבו 184 דצ 180 דצ 127 דצ 90 דצ ליעל םג ייעו 'וכו ומקע
 לודיג) לודגו ,'וכו ותיב לודיג היגה א"אבו ,.םהרבא תיב לודיג ריפד טוקליב הכו ,'וכו לבקמ היהש םהרבא לש

5 
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 םילודיג .ואובי יד ח''כ דפ תובותכ ישוריבו םתלדיגש םילודיג ןאר 'א ה"מ .תובותכבו עקרק ילודג יב 'מ  תוכרבב מכ
 ןכו ;טול ףסונו לודג תחת ןטק שובישב הגוה ל"יכבו ,לודיג לודג 'ע ל"תמע 'יעו ןילודיגו ןה ולבנתי ולדגש םיער
 פד םש אמוחנתבו ,ןיבשה תאו ןירבועה תא השוע םהרבא לש ותיב לודיגמ טקלבו ,םירפסה בורב 'וגה השבתשנ
 י?מב ייעו) ןהדיאו אניהד יבגל ברק ךמא אלתמ םכדבע תיב לא אנ ורופ ינודא אנ הנה רמאיו וכו ואביו .ןעיוו
 אמוחנתבו ,ןוחרוא תסנכה דמל םהרבאל טול רבחתנש יפלו (יב זמ תועובשל סיידבו ןהה 'ע ךורעבו 145 דצ ליעל
 רמא להאה חתפ םתארקל ץריו אריו םהרבאב ביתכ המ םהרבא לש ןישעממ דמלש םודפ רעשב בשי טולו םש במ
 :םש א'רדפב םג 'יעו  'וכו ויתודמ שפת םהרבא לש ותיבב טול לדגש ידי לע וכרד יפ לע רענל .ךונח המלש
 תוצמ ןושל תוצמ ושרדו 'וכו הפא תוצמו טולב ןאכו תגע ישעו ישול 'וכו רמאיו ייתכ םהרבאב .הלודג תוצמ 5
 תלמ טעמ ןיחרואה ולאל ןת ותשאל הל רמוא היהש חלמה לע הדמע הלודג הבירמ (4%56 דצ לועל 'יעו) הבירמ
 םוגרתב ה'כו ןיליא ןולא ומכ ל"יכב ךילאו ,ןאכ דמלל הצור התא ערה הז גהנמ ףא ול תרמוא התיתו
 ב ן יפו ב הכו ילק הגוהו ולק 'בותכ ל"יכבו ,ךלא 'ע , להובדכוינעועג  'יעו\ .ארזע
 ךורעבו ,'וכו ריעז לילק ילק הל טבציו ה'פ תור שרדמב שרדה םעט ןכו ,681 רצ ד'ח ל"תמעב ייעו אימ ילק לוקש
 יומ לילק (ז': ד'כ תישארב) םימ טעמ אנ יניאימגה 'א י"רתב ןכו ,אימ 'לילק י"רת םימ טעמ אנ חקוי אבוה םש
 א אתשיב אתינס אדה ףוא היל 'מא אתנס 'ע ךורעב שרפמש ומכו תוליגר גהנמ (אתינוס) התיגוס 'יפו  ,נ"חעו
 חב אפלומו ףלא לעפמ דבכה ןינבמ (אפלמ) הפלמו , (האיתניס) האיתיניס .גהנמ (1י"ילב ייפ אכה אפלמ יעב

 ו

 ןכו .טעמ יפו םירפסה בור

 ט לכשב ןכו א"נפ 'ה 'יס ןמקל בג ייעו יתנויצש םירפפה 'יגכ קחצי 'ר רמ א יתמלשהו ,לעפא ןינבמ

 יב אתינס ןיד ףוא הרמא איהו החלמ לילק יאנסכא ןיליאל איבה הל רמוא אוה 'וכו הלודג תוצמ

 1 ב(
% 

 ו

 ו ו נו

 22 ו, 1

 ל ורמא תו לא ש ותוא לואשל ברעבמ וליחתה ט/קלב שרפמו פרוג ןכו .תוליאש ותא םילאוש 7 = :'אכה אפלומ
 ומ לכשב ןבכו םיער םלוכ ןאכ לבא םיערו םיבוט םהב שי םוקמ לכ ,םהל רמא םה המ ריעה ישנא םיכאלמה

 מ ר"כיאב ןכו נ"חעו ןישיב ןוהייגוס יתהגהו , םיער םבור ןאכ לבא ןוכנל םשו ,'וכו תולאש ותוא ןילאוש וליחתה

 וכו ריעה ישנאו 'כד פ"יכב ןכו רמאמה ףוס ןה 'וכו ריעה ישנא תוביתהש ל''גו , ןישיב ןוהייגוס סמל התיה 'פ
 ויהש םוכאלמ לש םהיפב ויה ריעה ישנאו ובכשי םרט ןאכ ר"בב רמאמה הז ייפע ת"הע י?שריפב שרפמש ומכו

 םש דועו ,'וגו סודס ישנאו םהב םירבדמ סדוע םיעשר םבוה םהל רמוא אוהו םהישעמו םביט המ טולל םולאוש
 < - ) טטעְממפו6-
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 היה הלילה וחוא לכ הירפ 'ר םשכ יול ןב עשוהי 'ר +ונו ול ורמאיו טול לא וארקיו (ה
 םתוא העדנו ונילא סאיצוה ורמאש ןויכ ,ורימ םילכקמ ויהו םיימורס לע םימחר שקבמ שול
 ,אירוגיגס םהילע רמלל תושר ךל היה ןאכ רע גי טי תישארב) הפ ךל ימ רוע ול ורמא שיסשתל
 : איירונינפ סהילע רמלל תושר ךל ןיא ךליאו ןכימ

 יתש יל אנ הנה וערת יחא אנ לא רמאיו 'וגו החתפה טול םהילא אציו (ח-ו 5ו

 :ולא ןה תוהולא תושקה לאה םישנאל קר 'וגו תונב
 איד ,םהרכאלש ותוכונ אלא יתוככ ואב אל יתרוק לצב ואב ןכ לע יכ

 ןוחלכקמ תיעב ןיא היל הרמא םהילע תיבה תא תטיהש רסלמ יתרוק לצב ואב ןכ לע יכ
 : ךקלוחב והנילכק

 ןטקל 'יעו ,סט עוקני 6 | :ב*כ "ק סכיו נ"ע לעומממ 2 :'ע "ם נלכפ סנכ 6לקיו ,249 75 ליעל ,סט פוקל 1
 :סט םכי נ'ע לעוסנפ :סט עוקלי 7 :'ג ס"פ לכסנ לכנ ,'5 6*כ סופני ,ד"ספ

 ו א שקבטו (?א םיימודס) םיימורסה לע אירוגינפ ('א שקבמו) רטואו רמוע [שקבט 2 | רו איי- : גזם היירפ 4

 . . םימחו ,ןך םימורס . . םימחו ,] [םיימורס . . םימחר | כ שקבמו אירוגיגס םיימורסה לע רסלמו רסוע
 :נא [ורטאש | יח ןויכו | יתאד ונטמ .כנחפ [ורדימ | תאו םיטחר םהילע ,פ םהילע םימחר ,י םייטורסה

 ,ם ןתח - י/תאח [הפ | כ הטמח -, [שימשתל 8 | כ הלילה ךילא ואב רשא םישנאה היא ול .יתפד ול
 +1 - . ןחילע .יכ:אחפ [אירוגינס םחילע | יִד הפ ךל ימ (' דע) רוע היב ירק ,כ הפ ךל המ דוע ,1 'תכ דע
 םהילע | 1 רבדל [דמלל | ג ןאכימ .יכאפ ןאכט 4 | א אירוגינס ,[ך םהילע ארוגינס ,ְ םהילע איירוגינס
 םישנאל [רנא ד לאה --קר* 6 | 'א אירוגינס , ןך םהילע ארוגינס ,ך םהילע אירוגינס .ג ..ןהילע ,כ?אזדופ אירוגינס
 לאה [י'אפד"ל תושקה* | ןל רבד ושעת לא .תכח רבד ושעת לא . קר ,ו ושעת לא לאה .. קר ,[ם"ְכ לאה
 | ל השקה הז ,'א תושק ןושל ,?ך תושק ןושל לאה ,'ך תושק לאה ,[ְך תושקה לאה םישנאל ,גְזִחְו תושקה
 ,?א ולא םה תוחולא א''ד ,+ ולא ןה תוהלא אייד .ןזָך ןה תוחולא ,כ ולא סה תוהלא ,נןם וליא (1 םה) ןה תוהולא
 (יכ תוכזב) לש וחוכזב . . יתוכזב אל . . יכ [איד-- יכ 7 | ןךְד םיקזח ולא םה תוהלא א"ד ,1א ולא תוהולא איד
 | ל ירק [יתרוק* | תנא יל , ם אייד ולגרל וארקי קרצ ביתכד םהרבא לש ותוכזב ...יתוכזב אל . .יכ ,וכ ד א'ד םתרבא

 ,9ַל תאצחש ,פ החיטחש , ל תאטחש ,יְד וטיהש ,?ך תטהש [*נְוְל תטיהש* 7 | ל ל .תכ נאודיל יתרוק לצב 8
 | רתדפא .יתכ*א יא :*רג'אופ [ןיא | א וילע ותשא [םהילע | כנא[ 'ל תא | כ ותשא תצחש ,?א תצחש
 | + והנילכקל ,%א ןוהלבקל . . ך והנילבקמל ,?ך ןוהלבקימל . נ ןותלכקמל ,ך ןולבקס ,?א ןוהלבקמ ,ן ןונילבקמ
 | כיאוד ךקלחב ל ךקליחב [ירג?אפ ךקלוחב* | א ןוהתי לכק ,ך ןוהלכק ,*ך ןוהליבק ,] ןונילכק 9

 ישנאו בותכה רמאש ומכ םודס ישנא םיארקנ םיעשר ויהש לע 'וכו ובסנ עשר ישנא רועה ישנאו ארקמ לש וטושפו
 א'יהגאבו שייייעו 249 רצ ליעל רבכ רהסנ רמאמה לכ .'וכו יול ןב עשוהי .יר 1 : 894 דצ ליעל 'יעו םיאטחו םיער םודס
 םתוא .העדנו שרדהכו ,'ןכו רועה ימ היידב 16 דצ ליעל י"מב 'יעו 'וכו היב ירק וגינפל ןאכ םג דקפנ ןוכנלו 579 רצ ג"ח
 רב .אויח יר רמא ןתונעל ושקבש םתוא העדנו םש ביימ אמוחנתבו ,ןוהמע שמשנו 'א י"רתב םג םגרותמ שימשת
 ושעת לא בותכ לייכבו ,יתהגה ןכ .תושקה לאה םישנאל קר 6  :'וכו המזב ןיפוטש ויהש דמל התא ןאכמ אבא
 ןמקלו ,תוהלא ןושלו תושק ןושל ל א ושרדו ,גי'חעו תושקה לאה םישנאל רפסה בתכב ירנכ הגוהו השקה הז רבד
 שרפמו םרוג אייבו טיוב ר"'ב 'יפבו ,ןתצקמ לאה תושקה לאה לאה תוצראה לכ תא ןתא ךערולו ךל יכ ושרד דיספ
 וליא תאו ומכ (פה םיקזח) םיקזח ולא (תוהלא) תוהולא א'ד (תושק ןושל לאה) תושק לאה לאה םישנאל קר ןאכ
 םה םיקזח רמולכ ולא ןה תוהלא א"ד ישוק ןושל תושק ןושל לאה םישנאל .קר ספדנה ר"ב 'יפכו) חקל ץראה (ילא)
 לאה אלא הלאה רמאנ אל המל אייד חקל ץיראה יליא תאו א'דכ תושקכ לאה םש ןמקלו (ץראה ילא ףא ומכ ולא
 תושק לאה ץראה ישנא ושע לאה תובעותה לכ תא יכ םש תומביב שרדה ןכו ,'וכו ךל ןתונ ינא ןתצקמ רמול

 ףסונ רב ייפמו ,םש בי'בבו שייייעו 'וכו חקל ץראה יליא תאו ביתכד אוה השקד אנשיל לאהד עמשמ יאמ
 .וניבר ייפבו ,484 דצ לועל יי"ימב ייעו 'וכו המל א'ד 'וכו יליא תאו רמא תאד המכ םש

 םה םיהלא תוחילש תוהולא ןושל לאה םישנאל קר שרפמ ט"קלבו ,ולא ןה תוהולא
 םלועבש גהונב 180 דצ לועל כ"באר רמאמב 'יעו םהרבא לע יתרוק רמאש ושרד

 והרקת ,ןהש :ןינמו יו ייס א"פ ריומש עייעו וכו םהרבא תא היבקה ארב המל ךכ 'וכו םיירוק תעפש ול שיש םד
 הז אתול תיייבו גייכו יבו 'א א'ייכבו ,ט"קלב םג .קתעוה שרדהו ,יארוקט לארשיו יוכו רמוא 'וכו ןכש םלוע לש
 םא ול .הרמא תיבה ךותל סנכילמ םתענמ 'ולכ םהילע תיבה התטיה טול לש ותשא .'וכו תטיהש דמלמ 8 :שרדה
 ול החינה אלו ותיב ךותב ןסינכהל שקבש דמלמ שרדה ןושל םש ב"מ אמוחנתבו ,ךקלהב םלבק םלבקל תא הצור
 שקבש דמלמ אמוהנתב .(שרפמו) שרופמו בתכ אייכו טייכ ר"'ב 'יפבו ,ולש הרוקח ךותל ןסינכה השע המ ותשא
 תיבה תצחש) םיקלה ינש תיבה תא תשעש יתרוק לצב ואב ןכ לע יכ ד"הה ולש (הרוקה) הרוק תחת ןסינכה 'וכו
 ןהילע .תובה תטיהש םווסמ ר"פדב ספדנה רי'ב 'יפבו ,וקלחב (לבקל) םלבקל ול הרמאו (םיקלח ינשל דחא דצל
 ,הקלחב םלבקל אל הרמאו םיקלה ינשל הקלח 'מולכ דחא דצל תיבה תטיה אלא הקלחב םלבקל התצר אלש רמולכ
 תטיהש דמלמ שורופה תלחתב 'יגה םש ר"'פדבו) רבב ונינפלש רמאמב תיבה תטיהש שוריפ אוה םויסה הזש 'רנו
 םש ןוילגבו ,תטיהש יטיש יניב הגוהו תאטחש בותכ ל"יכבו ,תצחש תאצחש ייגה םג ןבומ הז שוריפ יפלו ,('וכו
 ג"יכבו ,פי'יכו 'יסופדב םג אתיא ןותלבקמ 'יגהו , (השמ ידיב 'יעו) וטהש דמלמ 'יגה תשבושמו ,תאצחש איס
 שרדמבו ,ג''חעו ךקלוחב יתהגהו ,ילבבה ןונגסכ אוה והני יוניכה םע והנילבקו , 815 דצ ןאמלאד 'יעו ןותלבקסל
 ריעה ישנא ותשא ול הרמאש דמלט יתרוק לצב ואב ןכ לע יכ שרדה הז י"פע שרפמ רעבאב ש"'ר 'צוה הדגא

 ל
 ןרבקל ויהיו תיבה ימע קולח ןלבקל הצור התא םאו ונוגרהיו ךוגרהיש ךנוצר תיבל םסינכמ התאו םיהרוא לבקלמ וענמנ



 3 אי--ט מו נ השרפ ארויו

 ז ונדש ןיד טופש טופשיו רוגל אב דחאה ורמאיו :[הלהל ברק] האלה שג ורמאיו (ט
 יינסכא לכ ורמא םהיניב םדס ישנא ונתיה ךכ יביב 'ר םשב אמחנמ יר  ,תוועל אב תא םינושאר
 יזי ךרד ורמשו וב 'תכש ותוא [וליפא] ול ורמא  ,ונוממ םילטונו ותוא םילעוב אוהנ ןאכל אבש
 : ונוממ ןילטונו םתוא םילעוכ ונא (טי חי תישארב) טפשמו הקדצ תושעל

 ָח ליחתהש ימ 'וגו תיבה חתפ רשא םישנאה תאו 'וגו םדי תא םישנאה וחלשיו (אי י
 ונממ הריבעב ליחתהש ימ  (גכ ז םש) םוקיה לכ תא חמיו התווכר ,תונערופ הליחתה ונממ הריבעב
 :תונערופה ליחתה ונממ הריכעב ליחתהש רבא \זכ ה רבדטב) הנטב התבצו התווכד ,תונערופה ליחתה

 סב 5סליכע ,ד"פ סעופ סספקופ ,'כ 'ע סטופ ,'6 זייי ס''פ סעופ 'פוכי ,ז"ע ל'פ סעוס ,סש טוקלי 5 : סט וקלי 1

 !'ב לס ס"יפ 'ג "ס י'פ 'פ "סם סי'פ סנכ םועע ,סי' "פ לשנ ילפס ,('ו "כ מלטב סעוסנס) ס"פ '3 םכסע סלטב זיפ
 :סי" יס ע"פ סבכ לנדפב

 :*1א חאלהל ברק .ְד ןלהל ברק ,ן להל בורק ,2 אלהל בירק ,ףפ הלהל בירק [נ?א הלהל ברק* 1

 /א טופש טופשיו . . דחאה / ] טפש טפשיו . . ורמאיו [יְוְד טופש (ו טפשיו ,ן פשיו) טופשיו --- ורמאיו* | ל -

 א התאו | 5 םינושארה ל | 2 לש ןגהנמ ול ורמא .א ונד ןיד | ל יוגו ,ך"ְל טופש טופשיו .פ רוגל . . ורמאיו

 לא סחנפ ,י הימחנ ,1א םחנמ | ךְד סורהל .,ן רותסל ,1א ודבאל .2"א דבאל ,*ך תועל ,ו"ָנְח [תוועל
 , ב1 [יינפנא | 1א .לכש | יכנאו 'ל ורמא | ן יריא בר ,י יביב בר | י םושמ ,ך סשמ /תתכנאופ [םשב
 כ ולטיו .י ונטמ ןילטונו | כ ויהי :פוהי .?א ונא ,'א היהנ ,יתנחוד אהנ | ן ןכל 3 | יתכאפְד יאנסכא

 [תכ'אד"ל וליפא* | (יג יל ונוממ --ורמא) תפדיל יל או ורמא : כ'א |ול ורמא | תכאחופד -. תא ,י [ונוממ
 תאוד--תא :כפ [וגוממ | כ ולטוו | ם ויהי [ונא | 'אוד 'ל .תת"אפ [טפשמו -- תושעל 4 | פ וחואו | אפל יל
 ןוטקמ םירונסב וכה . ] 'גו םירונסב וכה כא םירונסב וכה ,פ 'וגו וכה [יוגו | ך 'וגו םהילא טול תא ואיביו ["וגו 5
 1א וליחתה :ך*אָד ליהתה ,י"רתכגחופ [הליחתה | יִכְזְר הלחת . גול הליחת =. [הריבעב 6 | ך 'ל ;י לודג דעו
 (ך םודס ישנא ריעה ישנאו) 'וגו םודס ישנאו 'נש תונערופה :פ תוינערופה ,22?א] תונערופה :א [תונערופ
 ו לודג דעו ןוטקמ . . וכה ךכיפל תונערופה ,ָד לודג דעו (ף ןטקט) ןוטקמ םירונסב ([ך וכה) וכוה ךכיפל
 ליחתה ונממ . . התבצו תונערופה ליחתה הריבעב ליחתהש . . הסיו התווכד  [תונערופה --- התווכד --- התווכר* 7
 תונערופה הליחתה ונממ . . ימ המדאה ינפ לע רשא םוקיה לכ תא חטיו ([ך היתוכד) התווכד ל תונערופה
 התווכד תונערופה הליחתה ונממ הריבעב ליחתהש ימ םירצמ ץראב רוכב לכ יתוכה םויב (][ך היתווכד) התווכד
 תונערופה הליחתה ונטמ (ןְך הלחת) הליחת הריבעב . . רבא ([ך הכרי) הכירי הלפנו הנטב התבצו (]זְך היתוכד)
 הליחתה ונממ הלחת הריבעב ליחתהש ימ ברח יפל איהה ריעה יבשוי תא הכת הכה (][ן היתוכד) התווכד
 היתווכדו ' ו כ \ הלחת הריבעב . . םויב היתווכדו '\ כו הלחת הריבעב ליחתהש ימ . . חמיו היתווכדו ,[ךדד תונערופה
 יצמ 'אב רוכב לכ הכה יייו התווכד ,ןַך 'וכ ו הלחת הריבעב . . הכה היתווכדו 'וכו הלחת הריבעב . . התבצו
 ונממ הריבעב . . רבא 'כרי 'לפנו . . התבצו התווכד תונערופה הליחתה ונממ הריכעב ליחתהש ימ 'הב דעו 'דאמ
 התבצו התווכדו ,ן 'יחת 'ערופה 'ליחתה ונממ 'חת 'ריבעב . . איהה ריעה . .הכה התווכד הליחת 'ערופה יליחתה
 ונממ הלחת הריכעב . . ימ 'וגו םוקיה . . חמיו התווכדו תונערופה ליחתה ונממ הלחת הריבעב . . רבא הכרי . .
 וליח לכבו הערפב הדבכאו התווכדו 'ו כ הריבעב ליחתהש ימ 'וגו םירצמ . . לכ יתיכהו התווכדו תונערופה ליחתה
 ליחתה ונממ הריבעב ליחתה הערפ וליח לכבו הערפב הדבכאו התוכדו .י'וכו איהה ריעה . . הכה התווכדו

 חעו יתמלשה ןכ .הלהל ברק 1  :יתרוק לצב רמאנ ןכ לע ךקלחב םיחרואה -
 : ליעל קפ 820 דצ ליעל שררהבו ,וטושפכ האלה שג םגרותמ ןאכו ,אלהל
 הש המ לועפ ינוניב תארוהב טו פש
 ו ,טיקלב םג אתיא תנו ע ל 'יגהו ,רחא ןינעב ןודיל הצוה התאש אוה

0 1 \ 
 ווהנ וא אהנ ןאכ ל"צ ילואו ,!ג א": תלהק 'יעו ל"יבב ה"כ

 בירק 'א י"רתבו א"תב םגרותמ ןכו
 טופשיו ושרד | .יוכו םינושאר ונדש ןי

 ןשי גהנמ רבכ טופש אוהש המ ז
 .אוהנ 8 :שייייעו דבאל ייגה יב

 ,5ל0 דצ ליעל י"מב 'יעו והו

 ריב זיפב שרפמש ומכו טופש

 ו
 ןעמל םודס ישנא ונתה ךכ רמוא יבו וכו ןכ "וכו והת ךכ 'ג ג'מ ויפ אמוי 'שוריבו ,521 דצו
 ע ע ] שימשתל םתוא העדנו ליעל ושרדש ו וכו יינפכא לכ םהילא אבלמ חרוא לכ קחרה

 אלב וקשע רגה תאו רמאנש 'וכו

 אוהש דהאה לע וליפא ורמא טופש

 וכו ותוא םילעוב ונא םהונוב רוגל

 יה םודסב ןיסנכנ ויהש רגו ההוא לכו ויכפ א"רדפבו
 שרודו (519 דצ ליעל י''מב 'יעו) 'וכו טפשמ
 אב ו 5 רמשו וב 'תכש .םהרבא הז טפשמ השוע
 יב דחאה ורמאיו שרפל לי'ג ןיאו ,ת''פיב םג "יעו

 . !ם|

 ₪ ש א ו הופק ונזר ותלוי אהה ?ותזפ ?ופאו

 םירמאמה ובכרוה ט"קלבו ,טפשמו הקדצ תו םהרבא לע טופש טופשיו שרוד ירהש ונוממבו ופוגב

 לכש םיימודס ונתה ךכש תוועל אב התא םינושאר ונדש ןיד ול ,ורמא "וכו דחאה ול ורמא םש שרפמו ונינפלש

 שהפמו סרוג טייב 'ך"ב ""פב .ןכו :ונוממ תא ןילטונו וב םיללעתמ םתויהל םמוקמב אבה יאנסכא

 וכוה ךכיפל ןקז דעו רענמ תיבה רמאנש יפל תונערופה ליחתה ונממ הריבעב ליחתהש ימ

 רמאנש 'יסופדב ףסוג ןכו ,("רפח ןאכ דע ןאבמ רפח א"יכב ר?ב 'יפב) לודג דעו ןוטקמ םירונפב

 םדאו 'וכו ףוע דעו שמר דע ה סו .םוקיה לכ תא המוו :('וכו וכוה ךכיפק "וגו םודס ישנא

 לובמה רודב םהישעמ ולקליק לכה 266 דצ ליעל 'יעו 'וכו םדאה תער הבר יכ י"י אריו ביתכדכ הריבעב ליחתה

 "כו רשב לכ עוגיו בותכ העיוגבש ריעה ו'זרהמ 'יפבו ,'וכו תנוז ץראה ףא 'וכו סווטה םע לוגנרת באזה םע בלכק

 ול ןידדומ הב ךדומ םדאש הדמב םש הטוס הנשמב .הנטב התבצו ך : ע"צו םדאה לכו 'וכו היחבו המהבבו ףועב

 1 ,טלפ אל ףוגה לכ ראשו ןטבה ךכ רחאו הלחת ךריה הקלת ךכיפל ןטבה ךכ רחאו הלחה הריבעב הליחתה ךריב 'וכו

 רהא בותכו הכירי הלפנו הנטב התבצו רמוא רחא בותכו ךרי ליפנלו ןטב תובצל רמוא 'חא בותכ םש ימלשוריבו



 ע כי טי נ השרפ אריו 1

 : (בכ ד תימיי) 'ונו יתוא יסע ליוא יכ רמא תאר ךיה ויולא חתפה אוצמל ואליו
 0% םשכ יול 'ו יונו םיתיחשמ יכ 'וג\ טול לא םישנאה ורמאו (ני בי :

 ,הנש הילק ןהציחסמ ןחרג הינקהלש ןיויטסס ולינש ירי לע תוש ינאלמ לאומש

 : סיפ "כ לכו נ"מ סעוסנס ,ס"פפו ס"ספ ןמקל ,סט טוקלי 2: ניי זי"ע סיעשי יכיכמ 'קלי ,סט עוקני 1

 חתוכרו תונערופת ליחתה ונטט הריבעב . . רבא חבצ ךנטב תאו הלפונ ךכרי תא י"' תחב התוכדו תונערופה
 תרבכאו םירצמ . . לכ יתיכהו התוכר ,כ תונערופה הליחתה ונטמ הלחת הריבעב ליתתהש יט ריעח . . תכה
 תליחתתש ימ ברח יפל איהה ריעה . . הכה התווכר] תונערופה ליחתה ונממ . . ליחתה הערפ וליח לכבו הערפב
 ןילחהמ ונטט הלחת הרינעב הליחתהש ימ בוה . . הכה התוכר ,?א |תונערופה ןיליחתמ ונממ תריבעב
 [וגו -- ווליא 1 | ₪ 'ל ,1 ' גו תליחה הריכעב ליחתהש ימ 'גו איתה ריעה , . הכה התוכר , א תונערופה
 א"רכ ואיעלו ,ג 'וגו וערי אל יתוא . . ליוא יכ רטתאד המכ ןועלא | ,ן וערי אל יתא . . ליוא יכ . . ךיח ןיעליא
 יתיאלינ 'א 'אר המ ךיה ןוסנתיא המבה לע באומ האלנ יכ הארנ יכ היהו 'מא תאד ךיה יוליא ,י םירצמ ואלנו
 + א"רכ) רטאד המ ךיה ('א ןואלה :כ ןיע לא) ןועלא ,"ל וגו יתוא . . ליוא יכ א 'אד המ ךיה ןוטתשיא אושנ
 יתיאלנ (2 'טיתד המכ + א אידכ) רמאר המ ךיה (כ ןוסנטיא ,א ןוסנחיא) ןוסניא באומ . . חיהו (2כ 'מיתר המכ
 חיהו איידכ ןועלא , כא ימע ליוא ינ (כ 'טיתד המכ ,א א"רכ) רמאד המ ךיה ('א ןייטחשיא) ןוטחשיא אושנ
 ימע . . יכ אירכ ןויתשא מ יוגו ימע ליוא יכ א''רכ ןייטתשא איד אושנ יתיאלנ א"דכ ןוסנתא איר באומ . .

 יתיאלנ א*רט ךיה ןוסניא ימע . . יכ א'רמ ךיה ןועלא , אושנ יתיאלג א"רכ ןוסנתיא באומ . . היתו א"רכ ןונולא
 ,4 'גו הפ - . ורמאו ,כ'א] הפ ךל יט דוע טול . . ורמאיו ,ם טול . . ורמאיו ['וגו -- ורמאיו 2 | ןְך אושנ
 וג .כגאופ ןמחנ (ן ןב) רב לאומש י'ר | ל יל [יול** | ן 'גו ונהנא .יתכחאפד ונחנא [וגו | ת'אד יל
 / 1 ןיוטסיט .כפד ןירוטפט .שעתחו [ןיריטסמ | יעתכאחפְך תושה , גן [הוש 3 | ןך ןמחג 'ר ,'יְד ןמחנ

 תאמ .'רת'א'ד [חילק | | ןמוקסמ [ןחציחממ | + -, ךכיפל [וחדנ | 'א ןירתוסט ,?א ןירותסימ ,ו'ך ןירותסמ
 | ת םינש | א ליק ,םָנְד חנמשו . . האמ ,יזךןפ .הנומשו םישלשו

 ןיאנתל ןאכו השעמל ןאכ יוכו תוארקמ ינש עירכמ דחא ארקמ הבצ ךנטב תאו תלפונ ךכרי תא י"י תתב רמוא
 כ"חאו הלוחת הריבעב הלוחתה ךרי תערכמ תעדה  'וכו ןיאנתל ןאכו ןאכו השעמל ןאכו ןאכ רמית וליפאו 'וכו
 הגטב התבצו 'וגו םימה תא ז ל - ירפסבו ,םש ילבבב 'יעו 'וכו ןטבה כ"חאו הליחת ךריה הקלת ךכיפל ןטבה
 הנטב התבצו ל"ת המ הב ואבו ארקא ינא הב ואבו ל'ת ןינמ הירביא ראש הכריו הנטב אלא יל ןיא הכרי הלפנו
 ינפ לע רשא םוקיה לכ תא חמיו התא וב אצויכ תונערופה ליחתי ונממ הריבעב ליחתהש רבא הכרי הלפנו
 חתפ רשא םישנאה תאו רמוא התא וב אצויכ תונערופה .ליחתה ונממ .הריבעב ליחתהש .ימ המהב דעו סדאמ המדאה
 לכבו הערפב הדבכאו רמוא התא וב אצויכ תונערופה ליחתמ התיה ונממ .הריבעב ליחתהש ימ םירונסב וכה תיבה
 איהה ריעה יבשוי לכ תא הכת הכה רמוא התא רבדב אצויכ תונערופה ליחתה ונממ הרובעב ליחתה הערפ וליח
 אמוחנתו םש חלשבו אב אתליכמ 'יעו 'וכו התבצו ןאכ ףא תונערופה ליחתה ונממ .הריבעב ליחתהש ימ ברח יפל
 ! " ךכרי תא י"י תתב הטוסב 'מוא אוה ןכו ,תואמגוד רתיבו רחא ןונגסב םש אתפסותבו ,ןאכ גי'חב ע"יעו םש חלשב
 התא ןכו וגו םימה תא הקשהו ינש טלפ אל ףוגה לכ ראשו הליחת ךרי הקלית ו ,הריבעב הליחתה ךרי 'גו תלפונ
 הליחת הקל אוה 'וגו ראב | םדאה תער הבר יכ יי ארויו .ינש .הליחת הריבעב ליחתה םדא לובמה רודב אצומ
 הליחת הקל אוה 'וכו שדח ךלמ םקיו 'נש הליחת הריבעב ליחתה הערפ סוקיה לכ תא חמיו 'נש וטלפ אל ראשהו
 ובכשי םרט 'גש הליחת הריבעב וליחתה .םודס ינטק םיעדרפצה ולעו ךידבע לכבו ךמעבו הכבו ינש וטלפ אל ראשהו
 הליחת הריבעב וליחתה םילגרמ םירוגסב וכח תיבה התפ רשא םישנאה תאו 'נש ,ומלפ אל ראשהו הליחת וקל םה
 : ףש ר'מבב עו וכו הליחח הריבעב וליחתה לארשי יאיבג יוכו הליחת הריכעב וליחתה לארשי ץרא יניכש 'וכו
 יפל ףדרנ העל וא האלו לוא שרושמ ליואו ,'וכו ליוא יכ אידה וטתשנ 'ולכ ועליא ל''צ ילואו ליייכב ה"כ  .ויוליא 1
 וייכב םגו ,(ול ינ יד 'ה הימרי גיי טיי היעשו .איו ב" רבדמב וע) לאי סעו  ('ג 'ו בויא 'וע) .עעל םע שרדה
 ריב 'ופבו ,(םירצמ ואלנו רחא בתכב הגוה ג' - ₪ ליוא יכ 'פה םע (ןועלא) ןיעליא דחא שרד קר אבוה גי"יכו
 יעלת אעלימ ימלשורי םוגרתב (ח"'י חי תומש) לובת לובנ וטתשנ ויעלא חתפה אוצמל ואליו שרפמו סרוג ט"יכ
 ,(א"י 'ה עשוה) וצ רחא ךלה ליאוה יכ ומכ ל .וטתשנ ואליו קר שופמ ט'קלב םגו ,(על 'ע ךורעב םג ייעו)
 האלנ יכ הארנ יכ היהו, ('וכו ליוא יכ תוביתה ינפל) 'מא תאד ךיה ויוליא 'יגהל רחא בתכב ןזילגב ףסונ ל"ייכבו
 םורפסה יג יפכ ההגה .אוהו "'א 'אד המ ךיה . . וטתשיא אושנ יתיאלינ 'א יד המ ךיה ןוסנתיא המבה לע באומ
 םג 'ועו) םירצמ ואלנו רמיתד המכ ןיאלא חתפה אצמל ואליו סרוג ספדנה ר''ב 'יפבש ינשה 'יפבו ,ב"חעו יתנייצש
 'בורב אבוהש הז קוספ קוחמל ןיא ןכא :אוה תועט ימע ליוא יכ םירפסב בותכש המו םש ריעהו ,(טוקליה "יג
 .ןירוטסמ וליגש 9 = : ןייעב ןועלא ייגה ודו ,ריפדבו ,וטתשנ. תארוהב ואליו ושררש שרדה קר "וגה .רקיעו  .םירפסה
 ח'ילק ןהציחממ וחדנ ךכיפל ל התחשל יי ונחלשיו 'וכו הזה סוקמה תא ונחנא םיתיחשמ יִכ ורמאש הי בקח לש ורוס
 םירמאמה ורדסנ ןכו  ,םידרויו םילוע הארמב בקעי הארש םיהלא יכאלמ ןתוא הדגאה יפל םה םיכאלמה ולאו הנש
 די לע .תרש יכאלמ ןמחנ 'רב לאומש 'ר םשב יול 'ר- ל"יכב םש 'יגהו 'וכו םלחיו 'פל ח"ספ ןמקל םג ונינפלש
 7 ןאכ ורזח ןכיא םש םייסמו 'וכו ואגתנ לע אנינח 'רב אמח 'ר רמא 'וכו אמוחנת 'ר 'וכו ןיריטסמ תא וליגש
 1 ןמ. ודרטיאו םודסל ולזאד איכאלמ ןירת אהו 'וכו אמלוס אהו םלחו םש 'א י"רתב םג הדגאה וזו ,םידרוי ךכ רהאו
 ןוול ןוניהו יובא תיבמ בקעי קפנד ןמז דע ןילזאו ןידרטימ ווהו אמלע ירמד ןיריטסמ ,ןוילגד ללגב ןמ ןוהתציחמ
 ןותיוהד ,'וכו אדיסח בקעי ןומה ןותיא ןירמאו ןינע  אמורמ ימשל ןוקלס אמוי .אוההבו לא תיב דע  אדסיחב היתי
 'וכו ינחלש רמאיו הייעפ ןמקל דועו ,היב אלכתסמל ןיתחנ י"ד אישידק איבאלמ ראש ןכב היתי ימחמל ןידמחתמ
 ההדאו ךל עמשא הנש חילק ןתציהממ .והדנ . היבקה .לש .ןורימטימה הוגשו ודי לע תרשה יכאלט "וכו םשב יול 'ר
 ןב רמא היקזה בקעי אציו רדסב .ר"כב וניצמ ךכש ןאכ .ט וכ ר'ב | פמ הגש ה'לק ןובשחהו ,'וכו יתציחממ
 תא שמשמו ץראב ןמטומ הנש הרשע .עברא רוע השע תוכרבה תא ב וניבא בקעי היה הגש שלשו םישש
 םהא הנדפל ךלה םשמו הנש עבשו םועבש בקעיל היה רבע תיבמ מג (שיוועו 'ה ייס חיפפ ןמקל) רבע
 הנש (זילק ל"'צו) הילק אצמנ בקעי דלו הנש םישש ןב קחציו יכאלמ ותוויל םויה ותואו לאותב התיב
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 םיתיחשמ יכ ורמאו ואנתנש לע אנינח ירכ אמח 'ר רמא ,חליק אנשיל קיפמ הוה המוחנת 'ר
 : וגו ונחנא

 םיתשו תואושנ םיתש ,ול ויה תונכ עברא ויתונב יחקול וינתח לא רבדיו טול אציו (די
 :יחקול אלא יתכ ןיא יחוקל ,תוסורא

 : תכפהנ הנירמו הגידמב ןילברכו ןילברדא ורמא וינתח יניעב קחצמכ יהיו
 חרומה תא ריאהש רע רחשה דומע הלעישמ הנינח יר רמא יוגו הלע רחשה ומכו (וט

 ב'פ סעוי  'ג '3 ס"פ .סוכככ 'פוכי ,סש עוקלי 6 : 228 75 ליעל "יעו ,סש עוקלי 5 :818 75 ליעל ,סט וקני 8
 :'ל ג%5 סיסקפ ,יס י'ע

 ומא .ל חליק ("ְל אנישל) הנישל ("ְל הל) המוחנת קיפמ הוה המוחנת 'ר 'מא  [חליק -- המוחנת יר* 1
 אנשיל קיפמ (ןך אמוחנת ירו .2 הוה אמוחנת יר) הוה אמוחנת 'רו ,] חליק אנשיל קיפמ הוה אמוחנת יר
 | י אננ;ח | יתאפד רב ,כו [רב | י'ד 'ל .שא אלק . . קיפמ הוה אמוחנת (ש 'רו) 'ר .תכגפְד הלק
 ,ג גו וינתח . . אציו [יכח ויתונב -- אצו* 5 | יכנא יל :תחד הזה םוקמה תא [וגו 2 | יא - ₪: [לע

 ו יכג?אופ [תוסורא --- םיתש | . יל ,ך 'וגו וינתח . . רבדיו , ךא ויתונב . . רבדוו ,ןפ וינתח . . אציו

 ןיא :תכאפד ןאכ (תכ 'תכ) ייתכ ןיא ,י ביתכ ןוא | ןך ויתונב יחוקל 4 | תד ו םיתשו תוסורא םותש

 עחל * ייתד ול ויטא [גאופ ורטא* 5 | תכנ'אד ויתונב = .י'אופ [יחקול | גו ןכ ב 'תכ) יותכ
 ! תן ןילכודרא :פ ןולבררא ,יע ןילברוא ,ח ןולכרדא ,ד ןילוכרדא :] ןולברדא ,? ןילכרדא ['ך ןילברדא*
 ו ןילבדרכו .ן ןולברבו +1 ןולכרכו .2חפל ןולברכו ו ו | 1ך ןילובדרה ,ש ןילבררה ,1 ןולכדרא
 | כ דעו | 'א רחש הלעישמ | תד 0 טולב . .וציאו ,כניא םיכאלמה וציאיו :יִפ [וגו 6 | י ריעהו [הנידמו
 | ש רואיש .תאפְ ריאיש ,ינ ריאהש ,5ןְְה [תא ריאהש

 הגשב הזה דרעומל ביתכדכ ותדיל לע םיכאלמ והורשב  קהצי דלונש םדוק הנשו םידרוינ םילוע דע  קחצי דלונשמ
 חילק ואצמנ (804 דצו 490 דצ 74 דצ ליעל י"מב "ועו)  םוד דס הכפהנ ק ת הרשבתנש הנשבו תרחאה

 ר

 ו

 ט"קלב םג ייעו וב םידרוויו םילוע םוקמב ןלו םירהנ םראל בקעי אבש דע סודס תכיפהמ הנש
 ןיריטפמ ו ,בוט

 ב
 ו- 1 -קק וע גושיש

 ךורעבו נ'העו ו"יתב ןירותסמ ייגהל םעט הז 'יפ ילואו ,רתפ ןינע ייפ רטסמ 'ע ךורעבו ,ת"יטב 'יגה הנוכנו (3ייל
 ' מ א תלמ לעו | ,חליק הנישל המוחנת קיפמ הוה המוחנת 'ר ימא בותכ ל"יכב .המוחנת 'ר 1  :ןירותפמ יע 'שה
 יניב הגוהו ( < רוקג הנישלו ה ל יטוש יניב הגוהו תודוקנ י"ע הקחמנ קיפמ תלמ רהא המוחנת תלמו ןטק וק ךשמנ
 אגשיל קיפמ הוה 'מוהנת 'ר ח'ספ ןמקל\ ל"יכב הכו אנשיל קיפמ הוה המוחנת 'ר יתהגהו ,הביתה ףוסב א יטיש
 וקחדנ (אלק) הלק אנשול קיפמ הוה .'יגהו 7, (הל קיפמ הוה היגתל הל יטיש יניב כ''ג ףסונ גייכבו) כ"'חענ וכו
 ד"ויב הבוז תכו) חל ק תלמ איה הל יקו ,תירקיעה ייגה איה ו'יכו ל"יכב ח לי ק 'יגהש ירנ ןכלו ,השרפל םישרפמה
 טמשנ ןאכ ר"פדבו) הספ קל וייכו ריפדב חלק 'יגה ןכו (ינכו רמא הידב 449 דצ ליעל י?מב ועו לוגס םוקמב

 ןמקל לייב אלק םש
 ומ

= 
 גחו ת"כפ ר"במ ל םילק יב ןמקלו

 ַט

 , יג 1 . :טוקליב קתעוה אלו 'וכו אמוחנת ר"א  רמאמה
 האמ ח'ילק תלו ק 5 ןמסג לייב ןוילגבו ,חיילק רפסמל ןמיס ןושלה הז ספת ת'רו , (הלק הגוהו אלק ייגה הספ
 ג - יל האמ [יק] הייל"יק ןיינמ ירוב . .. הכת 'ר "מא, הנשי תרחא 'יג .ןושלב םש ףסונ כ"חאו "הנש |הנמש|ו םושלשו

 'א ח"כ קי ומ 'ג 'דיס ב"פ םירוכיב 'שוריב םישש ןינמ (ו"כ 'ה בויא) ח שרדה הז ןיעכו ,"הנמש 'ח םושלש
 רעכאב וע ימלשוריב ןלא תונונגס לעו ;אנירהא אנשול ןיקפמד תיא אמוחנת 'ר רמא 417 דצ ליעל ע"יעו שיויעו

 וכ ול ורמא ןאכ תושעל םתאב המ םיכאלמל טול רמא ,אתוא םש ב'מ אמוחנתבו ,104 דצ בי"ח איגאלאנימרעט 4 ת
 ל" ק רמא אמוחנת 'ר הנש היילק ןתציהממ וחדנ ךכיפל םה ל ש (רתס ייפ)

 ם

 וב ןיריטסמ ול וליג .ונחנא םיתיחשמ
' 
 2 ורמאו םמצעב הלודגה ולתש וש .'וכו ואגתנש :םש ב"שְר תורעהב םג "עו אירטמיגב םל

 תכלכש וונתח
 א ויתונב רבכ וז וקלש וינתח ויתונב יהקולו 'וכו יה וקול וינתה לא רבדיו שרוד .'נכו תונב עברא 5 = :'נכו ונחנא םיתיחשמ

 - קול ןידיתעש יח וקול אלא וינתח םהו ויתונב רבכ ןחקלש עמשמ אהיש כ"כא יח חוקל ויתונב יחקולו תואושנה םיתש

 טס

 לש

 'ָצ .. ₪1 ט 1

 ו- נה

 + שרפב שרפמ ןכו ת"יפיב 'יעו םינש ויתונב יחקולו םינש וינתח םינש םיבר טועומו ווסוראה םיתש ולא ויתונב

 זמה תואצמנה 'וכו םהל תיסורא ויה תיבבש ןתואש ויתונב יחקול ריעב ול ויה תואושנ תונב יתש וינתה תיהע
 - וינתה ידו ויתונב עבראו ותשאו טול , הרשע םש שוש וכו הרשע המל שרדה 515 דצ ליעל .סגו 'וכו תיבב ךל
 דסמ .ואצו תולותבה ויתוגבו םודסב וראשנ תואושנה ויתונבש םירמואה תעד 2-5 סומינוריה לצא םג האצמנ וז
 ט לבשב םגו ,228 רצ ליעלו נ"חעו יתהגה ןכ ..ןולברכו ןילברדא 5 = :501 ָךצ ג"ימ קלח חיימב :יעו ןהיבא םע
 תורונכו םילבנ םלועבש הטוש ול ורמא לודגה שרד ןמב שרפמ רמאמה הז י''פעו ,ןילברכו םש ןוכנלו ,ןילכדרא שבושמ
 הולשב ןיבשוי .סלוכו קוחצו החמש האלמ ריעה לכ ורמא 5 - ר'ב 'יפבו ,תכפהנ םודס ימוא התאו ריעב םילילחו

 עו וו

 ו
. 1 

 ףוגב יב א"יכבו פ'יכב ה''כו ל"יכב תירקיעה ייגה ןכ .'וכו רחשה דומע הלעישמ 6 :  תכפהנ הנידמהש רמוא התאו
 רחשה (ומכו יאנש) ומכו 'כד ןילימ 'ד ךלהמ םדא כ 0 דע רחשה דומע ז הלעישמ אנונח 'ר רמא רפסה
 הרזמה ריאיש דע רחשה דומע הלעשמ חרא הלע רחשה ומכו = לבשבו ט'קלב .קתעוה ןכו 'וכו שמשה 'תכו הלע
 רעוצל םודסמו הרעוצ אב טולו ץראה לע אצי (שמשה 'אנש) שמשה ביתכ ןכש (ןילימ 'ד) ןילימ העברא ךלהמ םדא
 ומכו 'תכד ןילימ 'ד ךלהמ םדא חרזמ ריאיש דע רחשה ₪ ו ר'/'במ כי'ג אבוה םשבה תגורעבו) ןולימ יד
 דאמ ןשי רפסב 'יגַה בוש יתאצמ ךכו בתכ כ/מבו ,14 דצ דיי קלח ןיצאגאמב ועו 'וכו אצי שמשה 'תכו הלע רחשה
 הגוהש יפכו ,(הטמל ייעו וכו רחשה דומע הלעישמ ןל אנמו ךומסב םש 'יגה ןכא ,םשבה תגורעל קפס ילב ןנוכו
 דע חרזמה (ריאהשמו ל"צו) ריאהשכ "םולימ 'ד "וכו רחשה דומע הלעוש שמ  ןאכ ייגה יטיש ינוב ל"יכב
 וז 'יגַב םגו ,תיייכו םיסופדה 'יג םע תמכסמ וז 'יגו ,ינכו ומכו נש ןילימ 'ד ךלהמ םדא המחה ץנתש
 רמאמה ףוס לע 'אלו 'וכו ךלהמ םדא הרזמה תא רואהש דע רחשה דומע הלעישמש רמאמה תלחת לע היארה איבמ
 חרזמה ריאהש רחשה רומע הלעישמ ויכב או אתיא ןכו 'וכו ךלהמ םדא המהה ץנתש דע הרזמה ריאהשמש
 םדא הרזמ ריאהש דע רהשה דומע הלעיש מ ןיגמו 'וכו ץנתש דע 'וכו ריאהשמ 'וכו ךלהמ םדא
 רהשה וניתיגוס יפלו ,נייהעו כ"יכו ח'יכב היכו 'וכו אצי שמשה 'תכו הלע רחשה ומכו ןילימ העברא ךלההמ

 - ') עט ?) הנשל.
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 םורסמו ,(גכ טי תישארב) ץראה לע אצי שמשה 'תכו הלע רחשה ומכו סילימ 'ר ךלהס םרא
 רע חרזמה תא ריאהשמ ןינמו ,ךרדה תא םהינפל ררקמ היה ךאלמה אריעז יר רמא ,םילימ 'ר רעצל

 ,ם ומכו יכד [וטנו | ח לימ .ישתכנאופד ןיליט | ג עבוא .כחְד תעבוא .ן העבוא .ישתאפ [ר ו
 ייל וטכו 'נש ןילימ 'ר ךלהמ םדא המחה (י ץינה) ץנחש רע חרזטה (' ריאתשמ) ריאתשכו , %% ומכו ינש

 ישתד ומכו ינש ןיליט (שת'ְד 'ר) עבוא המחה ץנתש רע הרזסה (₪ ריאהשמו ,[ך ריאישמ) ריאתשמ

 םרא חרזמ ריאהש רע רחשה רומע הלעישמ ןינמו ןיליט העברא ךלהמ םדא הסחה ץגתש רע הרזמה ריאהשמ

 לומ תעברא . . םדא .. (כ ץנחש) ץנתש דע (5 חרזמה תא ריאהשמו) חרוט ריאהשמ ,ן ומכו ןילימ העברא ךלתמ

 (כ 'תכד) ינש (ִכ ןולימ) ליט תעברא . . (2 םדא) םדאש חרזמ ריאתש (כ רעו) דע . . תלעישמ ןיצת (כ ןילימ)
 'ד . . םדא תולזטה וציאיש דע . . דומע הלעישמ ןינמו ןילימ יד . . םדא . . ץנה רע חרזמה ריאהשמו כך ומכו

 ו בח תעבוא ,ן העבוא ,ישתאפ'ד [ד 2 | ישכאח הועוצ אב טולו - [ץראה | 'א ומכו 'םאנש ןילימ

 | ש אנינח ,ן ארועז | ש -. ןייווה רתיי אהו . .. ןייוח רחי רמיח ןיאו [רסא | יש תכאחופ ןיליט | ך עברא
 ריאהשמ [הטחה -- תא ריאהשמ | כ"א סהל | כ ביוקמ ,אפ רידקמ ,י'ְרְד רוקס ,ן רידקמ ,'ָד [ורקס

 ריאשמ ,!א [המחה ןינהש רע חרזמה ריאהשמ] /ןופְד הטמחה ([₪ ץנחש) ץנתש רע חרזמה (][ך ריאתשמש)

 י- רואיש דע רחשה רומע הלעישמ '?א תולזמה וריאיש דע חרזמה ריאהשמש ,כ הטהה ץנהש רעו חרזמ

 | יש חרזסה (י ריאהש)

 וו-. א"יכבו) ץראה לע חרוא איצוהל אצי שמשהו חרזמה ריאהש וייה ןיראה לע אצי שמשהו רחשה דומע הלעש ונייה חלע

 ךלהמ םדא תולזמה וציאיש רע רחשה דומע הלעישמ ןינמו 'וכו חרזמה ריאהשמו 'וכו דע רחש הלעישמ ח"רא 'ינה 'א
 יד תמחה ץגהש דע חרזמה ריאהשמ ןינמו ךרדה תא סהילע רידקמ היה הזה ךאלמה אריעז 'ר 'מא ףסוכ םש ןוילגבו 'וכו
 רחשה דומע חל עישמש ןינמו ול ימ 'ד ךלהמ .המחה ןינה דע חרזמה .ריאהשמו ןוילגב .ףסונ 'ב .א"יכבו ומכו 'אנש ןילימ
 ,(עטוקמ רמאמה גייכבו ,ןולומ תע :ברא רעוצל .םודסמו דע קר קתעוה ח'יכבו ,ןילימ 'ד ךלהמ םדא תולזמה וציאיש דע

 םדא המחה ץנתש דע הרזמה תא ויאהשמ ןינמו 'וכו אריעז ר'א רמאמה רחא ךירפ ו
 ו מ כ ו בותכו ומכ ל"להש 'ולכ וכו ומכו ינשמו , יחעו (ג"יכו ח"יכמ ץוח) רייבה י"כ ראשו 'יסופדב ה"כו 'וכו ךלהמ
 תרזמה תא ריאהשמ ןכ 'וכו ךלהמ םדא חרזמה תא ריאהש דע רחשה דומע הלעושמ ומכ רבדל המדג רבד בותכה הבור

 תליאמ נונה ר"א םש אמויב ימלשוריה תטיש סע תמכסמ .ןאכ ר' בב איגוסהו ,'וכו ךלהמ םדא המחה ץיגתש דע
 ןיגמו לימ תעברא ךלהמ םדא המחה ןינתש דע חרזמה ריאישמו לימ 'עברא ךלהמ םדא חרזמה ריאיש דע רחשה
 םיכאלמה וצואיו הלע רחשה ומכו ינש ןילימ תעבר א ךלהמ םדֶא חרזמה ריאיש דע תליאמש
 ץנה דע חרזמה ריאישמ ןיינמו "וכו אריעז 'ר רמא 'ןכו ןילימ תעברא רעוזל םודס ןמ רמאל טולב
 ליצו) ינצה 'ר רמא תכפוהמ 'יגה תוכרב 'שוריבו ,התריבחל אימד הלימ ומכו ומכ לימ תעברא ךלהמ סדא המח ה
 לומ תעברא המחה ןינתש דע חרזמה ריאישמ ןילימ 'עברא ךלהמ םדא הרזמה רואיש דע רחשה תלייאמ (ינינח 'ר
 שמשה ביתכו 'וגו הלע רחשה ומכו ביתכד לימ תעבר א המחה ץנ תש דע חרז מה רואישמ ןיינמו
 ר ח שה !לוו א מ ןיינמו 'ןכו ארועז ִר א 'וכו לימ תעברא רעוצל םודס ןמו הרעוצ אב םטולו ןיראה לע אצי

 ונויה הלע רחשה ומכו 'יגה וז 'יפל שרפל ךירצו 'וכו אימדמ הלימ ומכו ומכ לימ תעברא חרז מה רואי ש דע
 ךופיהב ןאכ טוקליב רייבמ קתעוה תוכרבב ימלשוריה ייגכו ,שמשה ןיינהש ונווה יוכו אצי שמשהו חרזמה ריאהש

 ךלהמ םדא הרזמה ויאהש דע וחשה דומ
 המחה ןינה דע חרזמה ריאהשמ 'וכו רחשה דומע הלעישמ ח"רא טוקליב רמאמה שארבו ,'וכו ומכו ומכ ןילימ יד
 רמאמה ףוס לע הוארה איבמש שרפל ךירצ 'וכו שמשה בותכו הלע רחשה ומכו רמאנש ןילימ 'ד ךלהמ םדא
 רואיש דע רהשה דוטע הלעישמ ח"רא ריפדב ספדגה רי'ב 'יפב היכו , ןילימ 'ד 'וכו ץינה דע .חרזמה ריאהשמש
 שמשה ביתכו הֶלע רחשה ומכו רמאנש ןילימ 'ד המחה ןינתש דע חרזמה ריאהשמו ןילימ 'ד ךלהמ םדא חרזמה

 יאמ שרפמו אלומל אומד א אלומ ומכו ומכ ןילימ ד 7 רואיש דע רחשה ד זומע הלעישמ - נמו 'וכו ךאלמה חףכ

 דע רחשה דומע הלעישמ ךכ 'ילימ יד המחה ץיגתש רע חרזמה .רואושמ ןמכ התריבתל המוד הז רבד ומכו ומכ
 ןילימ יד חרזמ ריאהש דע יוכו הלעושמ ןל אנמו םשבה תגורעב ןכו ,אלימל אימדמ אלימ ןילימ 'ד חרזמה רואיש

 הלעישמ ךכ ןילימ 'ד המחה ןינה דע .ריאושמ ומכ וריבחל ימדימ רבד ומכו ומכ הלומל אימדימ ה
 ל"נמו י"שרופב .'וגה ונושו םוהיגמה ירו וטלש אנליוו 'ד שרדמבו) הלמל ץימדמ הלמ ןילימ 'ד הרזמ ריאיש דע וכו
 ךכ ןילימ 'ד .חרזמה רואיש דע רחשה דומע הלעישמ ומכ 'וכו ומכ ןולימ 'ד המו הה ץגתש דע חרזמה רואישמ
 סונוכג וירבדו רמאמה| 'יפב ךיראהש כ"מב בטוה 'יעו ('וכו אימדמ אלומ ןולימ 'ך המחה ץנתש דע חרזמה רואישמ
 ףיזרחמ ייפבו ו"זרהמ "יפב עירעו תוכרב ,שוריב יוגה י"פע ונינפלש 'יגה היגהל ןיאש ודיעי ר"ב לש י"כו דאמ
 .יוכו םודפמו 1 =: םולימ (עברא) 'ד רעוצל םודסמו ודו ריפדב ןכו ם"מב םילימ בותכ לייכבו ,סש ימלשוריל
 רחשה תולעמ אתיא םש םיחספ ילבבבו , היארה םויס הז בוט לכשו מ" קלבו ח"יכבו ,ת"פיו כ"מב 'יפ ןכו , הימתב
 . ץראה לע אצי שמשה ביתכו 'וגו םיכאלמה וציאיו הלע רהשה ומכו בותבר ןל .אנמ .ןילימ תשמח המחה ץנה ךע
 וציאיו ץרתמ יא דיצ םש אנקסמבו) ןילימ השמח איוהו ארתא אוהה יל יזח ידידל אנונח .יבר רמאו הרעוצ אב טולו
 ןיי או .'וכו םודסמו סרוג פייכבו ,לאננח וניבר 'יפב םש עייעו (ןילימ 'ד המחה ןינה דע רחשה תולעמו ינאש
 המו םש שרפמו 'וכו ןייווה רתיי אהו 'וכו םודסמו ר"פדב ר"ב 'יפבו ,'וכו אריעז ר"א ןייוה רתי רמי ת
 אה וכו ןוינוה רתוי אהו םשבה תגורעבו ,ןילימ 'ה הוהו 'וכו יל יזח ידידל 'יחספב 'יסרגדכ 'ייווה רתי אלו ביתואד
 'ה יוהו אתכוד אוהה 'וכו ידידל םיחספב היהש ימ 'פב ןנוסרגדמ ליז .םומינולק וניבר 'יפ ןייווה רתוי אה ךירפד
 רמא ןווה ריתי 'וכו םודס ןמ אמוי ישוריבו 'וכו אריעז ר"א ןווה רתע כו םורס ןמו יגה תוכרב ישוריבו . ,ןולימ
 ךלהמ םדא חרזמה ריאיש דע רחשה תליאמ אנינח ר''א ימלשורימ קתעוה 'א ט"'כ אמוי לאננה וניבר 'יפב ןכא ,'וכו
 ידידל יאו הרעוצ אב טולו "וכו אצי שמשה רמאנש ןילומ 'ד ךלחמ םדא המחה ץינה דע חרזמה ריאישמו ןולימ יד
 םהל רציק הז י'עו ךומנה הושמו הובגה םהינפל בקונ .'וכו דדקמ היה 2  :"וכו ןילימ 'ד יוהו ארתא אוהה יל יזה
 ,ןולימ 'דמ .רתוי היה ךרדהש פעא ץראה לע שמשה אציש דע רהשה דומע הלעשמ רעוצל םודסמ ואבו ךרדה תא
 ךלוה וניא רחא םדא ל וצואיו 'אנש ךרדה םהינפל רדקמ ךאלמה אגינה ר"א שרפמו סרוג ר"פדב ר"ב 'יפבו
 יגש ךרדה תא םהינפל (ליצו םש היכ) דקְרמ איס דקרמ היה ךאלמה אנינה ר"א םשבה תגורעבו , ןילימ יד אלא
 עסופ היח תוסג תועיספב ךרדה תא סהונפל .רדממ היה "וכו סהינפל רדקמ היה ט"יכ ר"ב 'יפבו ,םיכאלמה וציאיו

 גפלש 'יגתבו

 הלעישמ ןינמו "כו ךאלמה אריעז ר"א ונינפלש 'יגהמ

 לימ ומכו ומכ
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 םא ןיבא ירב יפו 'ר רמא 4 ,הלימל אימדמ אלימ ומכו \מ כו ,םילימ יד ךלהמ םדא המחה ץנתש
 ,תפסומ םימעפ תתחופ םימעפ ,ןירקש איה איחשד אתלייא ארפצד אתבכוכ ארה םדא ךל רמאי
 : אמלעל ןירהנמו ןיקלס ןינרקד ןימכ אלא

 יכד :כ'או [ומכו | ןילימ | ך עברא :כפ תעברא :תו העביא .ישא'ד ['ד | שפ 'ל ךלהמ םדא 1
 ,1ך אימד . . ;ןפ אימדימ אלימ ,לג?א [אימדמ אלימ | כא יל ומכו | י'רתַגְד ומכ .'א ומכו 'מאנש ,פ ומכו
 | ו וב | תאופד רג :כנ [רג | י'רתד אתלימל .שכג?אופ אלימל | ך איימד . . יה אימד אתלימ
 | ש ארחשד אתלייא ,?א הרפצד אתבכוכ ,1ו . . אבככ ,פ . . אבכוכ ,1 ארפצד ההבכוכ | 5 אה :31?א הדה 2
 .ג ןירקיש [?אפ ןירקש* | תד ל ,יכאו אה שנפ [איה | ₪ש 'רפצד 'תבככ ,תכנא ארחשד אתליא
 [תחחופ | א] איהש םימעפ | ו אוה אוקש ,'ךתְִד אוה ןרקש , ארקש ,1א ןרקש ל ןידקש ,ן ןירקוש
 [ישעתאוד ןיטכ* 8 | א תתחופ [תפסומ | ךכפְד איהש םימעפו .א] איהש םימעפ ,י'ְךנ [םימעפ | א .תפסומ
 ןיגרק ןיתרת ,ש רוהנד ןינרקוד ,ך ןינרקיד ןיתרת ,1א ןירוקד ןירת ,יעכנְ ןינרקד ןירת [ןינרקד | בגפל ןמכ
 | יש אחנידמ ןמ . . .ְֶד אחנידממ ןיקלס .ן ןיקילס .עכגאפ [ןיקלפ | יִתְד רוהנד

 ,םירהב ןירדקמש יתעמש ('א חי') ןיבוריעב ול המוד רדקמו םיכאלמה וציאיו 'נש ךרדה תוריהמ ינפמ םהינפל
 ס"'דבו רדק 'ע ל"תמעבו 'א דק 'ע ךורעב 'יעו ו'דב תוכרב 'שוריבו ר"פד שרדמב ה"כו דד ק מ ליייכב 'יגה הנוכנו
 אמוי םג 'יעו המחה ץנהו חרזמה ריאהו רחשה תולע פה םינמז השלש ר''בהו ימלשוריה תטש יפלו ,םש ןיבוריע
 רחשה תולע ןמ ר"'בהו ימלשוריה יפלש המיתו ,רחשה ריאה רמוא לאומש ןב איתתמ יאקרב רמוא האורה א"מ ג"פ
 אדה 2 :ת'פיב םג 'יעו  ןילימ 'ד קר םש ץרתמדכו ןילימ 'ה םיהספב ילבבה יפלו ןילימ 'ח המחה ןינה דע
 ישורי ייעו) ףשנה בכוכ ונל אוה המחה תעיקש רחא הארתישכו אתבכוכ ר'אלבו תבכוכ ארקנ הגונ בכוכה .יוכו אתבכוכ
 פ''זרהמ 'ופב שייייעו אתבכוכ אדה ןמ רב ןיבכוכ אתלת ןומהתיד דוחלבו ןוב יברב יסוי יבר רמא יב !ב א'פ .תוכרב
 םימעפ תבכוכהו ,ארפצד אתבכוכ רחשה בכוכ ונל אּוה שמשה תולע םדוק הארתישכו (804 רצ בייח ל"תמעב ע"יעו
 אבככ יקסמינאלס 'ועו) שמשה דמעמ סוחי יפלו הדגנל ונבצמ יפל הרוא תא האלממ תפסומ םימעפו תרסהמ תתחופ
 תרחאמ םימעפו שמשה תולע םדוק תועש ידו 'ג דע עיקרב תולעל תמדקמ םומעפ הכוליה יפכו (96 דצ טיבשד
 תוכרב ישוריבו ןאכ ח'ר רַמאמ ןושלמ חכומדכ רחשה דומע אוה ארחשד אתלייאו ,שמשה תולעל בורק דע תולעל
 דומע הלעיש דע רחשה תליאמ 'א ד'צ םיחספ לאננח וניבר 'יפב האבוהש ימלשוריה 'יג הרזו) הטמל 'יעו אמויו
 תוכרב ט'ות 'יעו) רחשה דומע איה רחש לש וז תבכוכ םדא ךל רמאי םא ןיבא 'רב י"ר רמאמ םעטו , ('וכו רחשה
 ןמ) םילצופמ םינק ןיעכ םילוע רחשה דומע תולעב אלא 'וכו תתהופ םימעפ תבכוכהש םה םורקש ירבד (א'מ א'פ
 הארנו עקבנש רחשה תולע םש י'שריפו) המח לש רומית 'וכו רמוא יבר 'ב ח"כ אמוי 'יעו םלועל םירואמו (חרזמה
 הינרק וז הליא המ רחשה תליא לע חצנמל ביתכד יברד ט'מ 'א טי'כ םשו 'וכו ןאכו ןאכל עיצפמ ('וכו ףוקז רמתכ
 רחש ףא 'וכו לצפהמ המח לש רומיתו .קתעוה בוט לכשבו) ןאכלו ןאכל עיצפמ הז רחש ףא ןאכו ןאכל תולוצפמ
 ןיפינס העברא 'א ה'צ תוחנמבו (ס"דב םג 'יעו וב ןילצפמ וינרק רחש ףא ןילצפמ הינרק וז תליא המ 'וכו לצפמ
 ןיגרקוד ןימכ םש ג'תמגר 'יפו םחלה תא ןהב ןיכמוסש ויה ןינ רקד ןי מ כ ןהישארמ ןילצופמ םש ויה בהז לש
 ינש ילעב 'יפו 1(  י"ל אוהו ל"יכב ןינהקד ייגה הנוכנו ,'ב ןרקד יע ךורעב םג 'יענ הלעמלמ ןיררפתמש נק ןיעכ
 הברה תוארמו ,ןינרקד ןימכ ןושלב ןאכו ןאכל םילצפתמש רחשה דומעב הרואה תוארמ ראתמ ןיבא 'רב "רו ,םישאר
 םשו ,'א ןרקד 'ע ךורעבו נ'חעו ימלשוריב םג אתיא ןירת תלמש פ/''עא ןיגרקד ןירת ןימכ ל"'צ ןיאו רחשה .דומעב
 לצא ףעלו 289 דצ סוטיר ץנוצ 'יעו עקב רקד .תארוה .ןינרקד תלמב אוצמל שי םגו ,וינפ רוע ןרק יכ ןושלמ ייפ
 ןרקש איה ארפצד אתבכוכ ארחשד אתליא אדה םדא ךל רמאי םא ר"במ קתעוה םשבה תגורעבו ,194 דצ םיורק
 יופ ןינרקוד ן י ר ת םש אתיאיכ'חאו 'וכו ןירהנמו אח ני דמ ן מ ןיקלפ רוה נד ןי ג ר קו ד ןימכ אלא "וכו אוה
 ריפדב רי'ב 'יפבו השמד וינפ רוע ןרק יכ ןושל רקוד שרפמ שיו ןיאצווו עיקרל ןירקוד הרוא לש ןודומע ינש
 תלייאל בככ תמדקמ םימעפ 'יפ תפסומ םימעפ תתחופ םימעפש המל 'וכו אוה ןרקש איה 'רפצד 'תבככ :וכו אתלויא אדה
 ,ןואצויו עיקרה ןירהנד הרוא לש םידומע ינש ןינרקוד ןירת יוכו ןמ ןיקלס רוהנד ןינרקוד ןומכ אלא תרחאמ םימעפ
 בוכ תמדקמ םימעפ ושוריפ "וכו תתחופ םימעפ אוה העוט אוה ןרקש רחשה חכ ארפצד .אתלייא ט"יכ ריב 'יפבו
 וא ןירקוד קרוא לש םידומע ינש ןינרקיד ןיתרת אמלעל ןירהנמו אהנידממ ןיקלפ תרחאמ םימעפו דחא
 ייח יר אמלד רמאמב אמויו תוכרב ישוריב ןושלה (יח חי'נ היעשי) ךרוא רחשכ עקבי זא כ"הלכו ,ןיאצויו עיקרה
 וה תסא שרדמ ףוסבו 'וכו תאז ימ 'פ ר'שהשב רופיסה ותואב הייכו) הרוא ע ק ב ש רהשה (תליא) ילייא וארו "וכו

 ו
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 ארפצד אתבכוכ ארה 'וכו ךל רמא םא יסוי ר'א שרופמו קתעוה בוט לכשבו , (שייוועו גיי /ים ב"כ םילהת שרדמב
 איהש םימעפו [תתחופ איהש םימעפ] תרחאמ איהש םימעפו תמדקמ איהש םימעפש ןימאת לא איה ארחשד אתלייא
 אתלייא אדה ןוב 'ר יב יסוי ר'א 'יגה תוכרב 'שוריבו ,םלועה תא ןיריאמו  ןילוע אנרקוד ינש ןימכ אלא תפסומ
 'והנד ןינרוקד ןירת ןומכ ןודכ יאמ הרחאמ 'יהד ןינמוזו אמדקמ איהד ןינמוז איעט איה אתבכוכ רמאד ןאמ ארחשד
 'ינרקוד ןירת ןימכ 'וכו ארחאמ איהד 'וכו יעט 'וכו א ר פ צ ד אתבכוכ אצנגמ 'דב םשו) ןירהנמו 'הנידמ ןמ ןיקלסד
 ,ףכו רוהגד ןינרקד ,ןירת ןימכ 'וכו יעט איה .אתבכוכ רמאד ןאמ 'ןכו יסוי ר"א םש אמוי 'שוריבו ('וכו 'רוהנד
 קלח ח''מב 'יעג אתלייא ל"צו) תליא אדה ימלשורי תוכרבב ל''ז סומינולק ונובר 'ופב בתכ דוע אתיא םשבה תגורעבו
 רמאמה ףוסב םשו , תרחאמ םימעפו תמדוק םימעפש המל אוה העוט איה אתבכוכ רמאד ןאמ ארהשד (866 דצ וב
 רמאקד ימלשורימו ןילומ 'ד ךלהמ םדא חרזמ ריאהש דע רחשה תלייאמ (תכסמה ל''צו) תליחתב ימלשורי תוכרבב
 ארקש המו כ"מב 'יעו רחשה תלייא אוה רחשה דומעד ןניעמש ןילימ 'ד ךלהמ םדא חרזמ ריאיש דע רחשה .תלייאמ
 ריאיש דע רחשה דומע הלעישמ רמאקד ר''ב ןושלמ לי'זו ןשי רפסמ עמשמ ןכו רחשה תיילע ןאכ ארק .רחשה תלייא םש
 בברועמ רייפדב ר''ב 'ופבו ,רחשה תלייא אוה רחשה דומעד ןניעמש 'וכו רמאקד ימלשורימו ןילומ 'ד ךלהמ דא חרזמה
 אתכסמה תלחתב ימלשורי תוכרבב 'וכו יעט איה אתבכוכ רמאד ןאמ ארחשד אתלייא יאה תוכרבב ימלשוריבו עטוקמו
 ןיגרקוד ןירת  ןילימ 'ד 'מחה ץנתש דע חרזמה 'ואישמו ןילימ 'ד ךלהמ םדא חרזמה רואיש דע רחשה תלייאמ
 וביתה ינפל 'ל"'ז םומונולק ונובר 'יפ, םש טמשוהש ומכ "ליז סומיגולק וגיבר 'יפב בתכ דוע, םש טמשוהו "וכו
 םע ללכב םיכסמו שוריפה ותואבש ינשה שוריפמ אוה ספדנה רי'ב 'יפב ךוראה שוריפה לכו ,'וכו םיחספב 'יסרגדכ
 אתלימל אימד .אלימ ומְכְו ומכ שוריפה קר יוניש תצקב טיוכ ר"ב 'יפב אצמנ הז לכמו ,םשבה תגורעב קתעוהש המ

 רחשה דומע הלעישמ ךכ ןילימ העברא המחה ץנתש דעו חרזמ רואישמ ומכ הת בחל המוד הז רבד ומכו ומכ הזו לה ו

=< 1( 0000906. 
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 יתש רמא קחצי 'וב היכוט 'ו תואצמנה ךיתונב יתש תאו ךתשא תא חק םוק

 ןכיא (אכ טפ םילהה) י'דכע רוד יתאצמ קחצי 'ר רמא ,תינומעה המענו הייבאומה תור ,תואיצמ

 : םוסב ויתאצמ

 תוילגרמו תוכוט םינבאב כהוו ףסכב רונא המכ רמא ,ןוהמת רחא ןוהמת המהמתויו זי זט אי

 רג לאומש 'ר ,טול הז רמא יול ןכ עשוהי 'ר = ,(בי ה תלהק) ותערל וילעבל רומש רשוע ר'הה 6
 טנש הז רמא קחצי 'ר ,ןמה הז רמא יול 'ר ,תובנ הז רמא ןומיס 'רב הרוהי 'ר ,חרק הז רמא ןמחנ
 : הוהד המל רוחו ןכסמתמ אוהד יוללש וטכש הז ימא ןינבר ,רגו ןכואר

 ,'ונו םתוא םאיצוהכ יהיו 'תכ אהו ןוביתא ,לאפו ,הו היה ימ יוגו םישנאה וקיזחיו

 סעכ שי 'פ ם)קק טכדע ,נ'עקסס 'כ חכסק 'קלי ,סש טוקלי ₪ :סש עוקל'4 |: כ'סו 801 75 ליעכ , ספ פוקלי 1
 'פ כסקל טכדע , '₪ 'יכ סיעפשמ (לעוסנפ ,'נ "יק ל''לפ קנכ םועס ,'6 י"ק ןיכזקנכ ,'ס ט"יק סיחסקפ 6 =: (כ"* 'ס) קלוה
 : ד"פ 'כ וקלי 8: יז ים ביכפ סנכ כנדמנ ,'ס "ק םועמ סנווסנפ ,'₪ "כ םועמ כ*מ סעוסנס : כ'פ ל"רדפ ,('ס 'ג) סיככוק רחל

 | ך זוגו תואצטנה . . תאו ,[ך*א תואצטנה . . תאו יל 'גו ךחשא . . םוק [יכ 'אןפ תואצסגה -- םוק* 1

 - / - | חצי רב) ירב ([ך הייבוט) היבוט 'ר 'טא נאש 'טא קחצי רב (?א איבוט) היבוט יר ,כ [רמא -- 'ר

 ןכו) 'ך ןוהמית [ןוהמת ל 4 | םודסב | כגחופְ והוא יתאצמ .ל יתאצט ['יש ךא ויתאצמ* 8 | היבאומה 2

 | 5 םג ריבעמ המכ .ן רומעא . . .ש"ןא רורבא . . ,יִזְ'ָד ררבא . . ,] רובא הסב [רובא ה ב

 | 1 יל ןמחנ רג | כח תוילגוטבו | שנ םינכאב וא ,5 םינבאבו ,₪ םינבאו | גז גהזבו .ן בתזב | ם ףסכ
 י'א . . ןינברו ,1 ןירטא ןינבר [ן ימא ןינבר* | כא דג טנשו [דגו 7 | ת רייב .י'אפד רב :כג'או [ רב 5

 ל ווללש וטכש [ןפ יוללש וטנש* | ל יל ,"אפ ירמא ןנבוו ד ירטא . . ,2 ןירמא ןנבר ,+ו ירסא ןינבר
 ו ם ןכסמתמו ריתע אוהד ,'כ ןכסמתמ ,(םש) יֶזְד ןכסמתמ הוהד , ן] [ןכסמתמ אוהד | (תלהק) יתנחְ בויא ,א יול

 . . רזחו ,] הוהד . . רווחו [הוהד -- רזחו | א ןכסמתנו ריתע ,זְך ןכסטתאו . . הוהד ,*אך ןכסמתנו ריתע הוהד

 י [ך ויתונב יתש רובו . . וריב . כנ'אזְךו ותשא ריבו ודיב ,?אפ וריב ['וגו 8 | (םש) י הוהד ןאמל רזחו .₪ אוהד

 היה הז ,יִד לאפר הז הז היה יט ,ן] [לאפר -- ימ | ו וילע י"+ תלמחב ויתונב . . ודיב ,ך 'וגו ויתונב . . ודיב
 והוחיניו ותואיצויו .כנאחופ [יהיו | כאו יל ,י]ְר 'תכהו ['תכ אהו | יכ'אפ ןוביתיא | כנא לאפר הז ,זֶד לאפר

 | ג'או פאיצוהג | יתד -, 'תכו

 'יעו  'וכו ןירקוד הרוא לש םידומע ינש  ןינרקיד ןיתרת 'יפהו 'וכו איימדמ אלימ  ןילימ העברא חרזמ ריאיש דע
 י"מב יתרכזהש סומינולק 'ר 'ופו) 854 דצ ליעל י''מב ע"יעו 311 דצ לארשי תראפת רפסב ר"ב 'יפ לע ירטמאמב
 רדסג רמאמה .'וכו היבוט 'ר 1 |: ש"ייעו !ט 'יס חימפ רייבב יול יר רמאמל םשבה תגורעב אבוה 111 דצ לועל

 תומביט רמאמה ףוסב ףסונ ןאכ טוקליב , ל"יבב םג םש 'יגהש ומכ וי תא צ מ ןכיא יתהגהו , 891 דצ ליעל רבכ

 המהמתיו ושרדו המתיו 'תכ ןיאו .המהמתיו 4 :םש ליעל י"מב ועו ילע בותכ רפס תלגמב יתאב הנה ביתכו 'א ז"ע

 ורשע לכ דבאו 'וכו ףסכב דוביא המכ .דובא המכ | : לגתוו אלא ה"דב 888 רצ לועל י"מב 'יעו ןוהמת רחא ןוהמת
 ?ב םגו ז"הה ,נ"חעו תובוט םינבאבו בהזב ףסכב דו ב א ה מ כ 'וכו ןוהמת ייגה ט קלב םגו ,'וכו רומש רשוע ד"חה ער ןינעב

 שרפמ ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו ,תובוט םיגבאבו ףסכבו בהזב ירצוא קירוא רמא 'וכו

 , . ו--- ווק בי - וש ת"הע י"שריפב ןכו , לוצינ התאש ךונד ול ורמא ודיב םישנאה וקיזחיג םשמ ונגוממ איצוהל הצור היהש המ

 ר"ומשב .חרק הז 6 :ןוממה לע סוחת לא תושפנה ליצהל ךייד ךשפנ לע טלמה וכו ונוממ תא ליצהל ידכ המהמתיו
 ; הז רשא לכו סה ודריו ביתכו לארשו לכמ רישע היה אוהש חרק לש ורשע הז 'וכו וילעבל ער השוע אוהש רשוע שי םש

 םירצמב ףסוי ןימטה תוינומטמ שלש אנינח רב אמח ר"א םש םיחספבו ,םש םיטפשמ אמוחנתב 'יעו הלואש םייח םהל

 יואשמ יול רי'א 'וכו חרק לש ורשע וז שיקל ןב ןועמש ר"א ותערל וילעבל רומש רשוע 'וכו חרקל הלגתנ תחא
 ליבשב גרהנש .תובג הז | :םש ןירדהנפב םג 'יעו וכו חרק לש ויזנג תיב תוחתפמ ויה תונבל תודרפ תואמ שלש
 ןלתו בותכו ורשע דובכ תא ןמה םהל רפסוו ינש עשרה ןמה לש ורשע הז א'ד בש ר"ומשב .ןמה הז | :ומרכ
 לארשיל דחא םלועב ודמע םירושע ינש רמא סחנפ 'ר םש רתסא שרדמבו ,םש אמוחנתב 'יעו ץעה לע וינב תאו ותוא

 מת שרפמ בוט לכשבו

 המתיו

 ףסוי ןימטהש בהזו ףסכ לש תורצוא אצמש לארשיב חרק םתערל אלא סנוממ םהל דמע אלו םלועה תומואל דחאו
 ולדגו דמע םירש וונפל וינב תרשע תאו ורשע תא ךלמה הארש ןויכו הדוהי יכלמ תורצוא חקל םלועה תומואב ןמהו
 ולג םהו ןדריה רבעב םתלחנ םהל ורחבו בר הנקמ םהל היהש .דגו ןבואר טבש | :םש א"ררפב .'יעו וכו וממורו
 ודבא םהינשו םלועה תומואמ ןמהו לארשומ חרק םלועב ודמע םירישע ינש אתיא םש תוטמ ב"מ אמוחנתבו ,הלחת

 םהל היהו הברה םירישע ויהש ןבואר ינבו דג ,ינבב אצומ התא ןכו םימשה ןמ ןתנתמ התיה אלש המל
 :ידגלו ינבוארל םלגיו ינש םיטבשה ןמ הלחת לג ךכיפל לארשי ץראל הצוח םהל ובשיו הנקמה תא ובבחו לודג הנקמ
 חנתב ה אמוחנתב 'וכו ךרובת אל התירהאו הנושארב תלהובמ הלחנ שרדה ע"יעו ב"כפ ר"מבבו םש תוטמ אמוחנתב ה"כו 'וכו
 רשוע םש ייגהו יול 'ר שרודה םש אתיל ןכו טול הז שרדה אתיל םש תלהק שרדמבו , 'ט ייפ םש רימבבו 'ז יס םש
 הז עשו רמא קחצי 'ר ןמה הז רמא הדוהי 'ר ילאערזיה תובג הז רמא לאומש 'רו חרק הז עשוהי ר"א ותערל וילעבל רומש
 ,רחא רפוס יי'ע הביתה םש 'הגוה 'רנכו ןוללש וא זוללש תורקל שי ל"יכב .וול לש וטבש 7 = :דג ינבו ןבואר ינב ולא
 היכו תירקיעה 'יגה איה קפס ילבו ,יול לש וט ב ש הז וייכו פ"יכב םג 'יגהש ומכ יוללש םש בותכ היה יאדוובו

 ומכ םש היגה כ'טבו ,הוהד המל רזוח ןכפמתמ אוהד יול לש וטבש הז ירמא ןינברו ו'דו ר"פדב תל

 ר-- ור
 ;ה ןמ

 פררה
 , 4 שרדמב

 גה ונימ סופדב | גהש הוהד המל רזחו ןכסמתמ הוהה בויא הז ירמא ןינבר קתעוה ןאכ טוקליבו ,םש 'יגה וניש וירחאו 'יסופדב ןאכ 'יגהש

 טבש הז 'מא קחצי 'ר רפסה ףוגב כ"יכבו ,הוהד המל רזחו ןכסמתנו ריתע הוהד יול לש וטבש הז אגירחא אסריג

 ָּ מא ן ס דגו רמאמל שובישב םש האבוה א'ס 'יגו) הוהד המל רזהו ןכסמתמ בויא הז ןירמא ןגבר יוללש וטבש א"ס דגו ןבואר
 טבש ןכסמתנש הימחנו ארזע ןמזל ונווכ ילואו ,ינממ םלעג ושוריפו תלהק שרדמב רמאמהל כתכ כ"מבו ,(קחצי .'ר
 מ םיולה והדשל שיא וחרביו הנתינ אל םיולה תוינמ יכ העדאו א"י 'ו ג'ו הימהנב ביתכדב הוהד המל רזחו יול לש

 ּורהש 'הוהה המל רזהו ק"ק בויא הז ייגהבו ,םדמע לע םד םצבקג זמ מעאו בקאו 'וכו דחק רט םדחויאו הצרה "
 לאפרו 816 רצ ליעל .ןכו .לאפר הז 8 :תיפיב םג

 סה תא הביראו 'וכו ם שמהו - הבוראו ןכו  תוררשפהה
 ועו (יי במ בויא) הנשמל בויאל רשא לכ תא יי ףסויו ביתכ ו ) ;] ו
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 וקיזחיו רמאנ המל ןכ םא ,רמאיו אלא 'תכ ןיא ךשפנ לע טלמה ורמאיו הירתכד ןורק ןול רמא
 :ריעה ןועב הפסת ןפ : םהרבאלש ותוכב טלמה הרהה ,לאפר םע םהרבא חוכז

 םדא ינב ינש הנינח 'רב אמח יר םשב יול יר היכיב 'ר וגו םהילא טול רמאוו (טי חו
 יישעמ האור היבקה היה ילצא התאב אלש דע הרמא תיפרצ ,תיפרצו טול ,דחא רבד ורמא
 תא התמהו ינוע התרכזה ילצא תאבש וישכע יריע השעמ לע םיבר יישעמ ויהו יריע השעמו

 יישעמ ויהו יריע השעמו יישעמ האור היכקה היה םהרבא לצא יתכלה אלש רע רמא מול
 ותלחגב דומעל לוכי יניאו םיבר וישעמ םהרכא לצא ךלוה ינאש וישכע יריע השעממ םיבר

 : ק"כפ םיטסכ3 םדנפ ,('ס ") ג''פ יסנכ ספקיפפ ,ט"ל יכ סיכל) 'קלי ,סש עוקלי 8

 ,ל היתגד [תכגג'אוד היותבר* | כ ןיייק .ל הייק [תגאהופד ןויק* | ד היל .תכה ןוהל ,גיאופ [ןול 1
 (יא ייתכ) 'תכ ןיא | כנא יל ,ן שלמה [ךשפנ -- טלמה | א -. ךשפנ לע טלמה [ורמאיו | יא הירתבד המ , הירתב
 ןכ םא [לאפר סע ... ןכ סא | יִנְד ךשפנ לע טלמה ,ךו טלמה ₪ .אפ [רטאיו | ן ןכ יתכ ןיא :יתנאפ ןאכ
 םהרבא לש ותוכז םישנאה וקיזחיו לי'תמ (?א כ''א ול ורמא) כ"א , ם לאפר רבע םהרבא לש ותוכז םישנאה וקיזחיו . .
 , כנזחופ [םהרבא לש ותוכזב | [ךְד הפסת ןפ , ל ןפ = [כנאחופ טלמה הרהה* 2 | יתכנחוְד יל :א טול םע היה

 . . ארקנש . . תוכזב ,ך 'וגו םירה ועמש 'מואו םירהה לע ו רה ארקנש םהרבא תוכזב ,?א םהרבא תוכזב

 ןועב ..ןפ נאו [ריעה -- ןפ | ו םירהה לע גלדמ א'דכ רהכ לודגש םהרבא לש ותוכזב ,[ך םירה ועמש ימאו

 (כ יי / 'א ינודא) 'דא אנ . . רמאיו ,ןֶד 'וגו ינודא אנ לא םהילא . . רמאיו , 5 ['וגו -- רמאיו 8 | יתחד יל ,ם יוגו

 טלמהל לכוא אל ,י וגו  ךיניעב ןח . . הנה ,ן 'גו ןח . . ידא . . רמאיו ,כ'א] ךיניעב ןח ךדבע אצמ אנ הנה

 (1ד יייי) ינדא . . רמאיו 'וגו הרחה . . יכנאו .ןך ךיניעב . . ינדא . . טול רמאיו הרהה . . לכוא אל יכנאו ,5א הרהה

 | יתאפד רג :כנו [רב | תכנא יול 'ר פשב ,יפְד יול 'רו | ן יל היכרב 'ר | ך יוגו ךיניעב . . הגה

 ,יכנאופ [יריע | 'א ישעמו 5 | (ךוטפב ןכו) יתכאפד ישעמ ,ן/ [יישעמ | יכנ"א תאב | ןר והילאל -, [הרמא 4

 ינב השעמ לע ,] יריע ישעמ לע ,ינאְופ [יריע -- לע | ?א ןיבורט | ןך ריעה ישנא ,ך יריע ישנא ,ְזְר יריע ינב

 / תת וישכעו ,*יכחופ ושכע | ןךִד םהיגיב תקרצ יתייהו יריע ינב (ך השעמ) ישנא לע ..כ יריע ישעממ ,(םיבלמ) יז ירוע

 כנאופ ילא תאב) התאב [ינוע התרכזה | א 'ל ,(םש) ו ילא [ילצא | א 'ל ,ךִד התאנש ,יכנןפ [תאבש | א ושכעו
 ייתכו [השעטו | 5 סע [לצא | ו טולו 6 | י יל תא | תימהלו [התמהו | י ינוע ריכזהל תאב , תככנא]פ יגוע תא ריכזהל
 ויהו  [יריע --ויהו | רְד םהיגיב קידצ ינאו יריע ינב ,(םש) יח יריע ינב ,יכנאופ [יריע | נאפְד ישעמו ,1ְד 'שעמו

 (נאו ישעמ לע ,ח] השעמ לע ,כ השעממ) ישעממ (ן םיריתי ,?א ןיבורמ ,זֶד ןיבר) םיבר (ן יישעמ) ישעמ

 םיבר | ףִד וישעמש .יכנאחופ [וישעמ 7 | יִתְד יל ,(םש) ו ירוע ינב השעמ לע םיבר ישעמ ויהו / כנאחןפ ירוע

 | תוד יניא .יגאחפ [יניאו | ?א ושעמ לע ןיבורמ ,ינ ילשמ (י ןיבר) םיבר ,(םש) יתכאחופד ילש לע (ןד םיבורט)
 | ?א יל א יתלודגב ,ן ותלודג לע ,יתְד ותלחנב ,2 ןתלחגב .ג םולחגב פל םילחגב , ["ְגְזְ"ְל ותלחגב*

 יוכ| לאפרו לאכומ הז םישנאה וקיזחיו שרפמ ספדנה ר/'ב 'יפבש ינשה 'יפבו ,485 רצ ליעל ע"יעו 'וכו תא .ליצהל
 שש ו תוכז .וקיזחיו רמאנ המל ןכ סא  ונינפלש "וגה 'יפל ןווכמ וגיאו  ,כ"מב םג 'יעו 'וכו לאפר הז, וילע יי תלמחב

 יטיש יניב בותכ 'א א"יכבו לוצנ התא םהרבא לש ותוכזב טלמה הרהה םייסמו ,נ"חעו לאפר םע םהרבא

 רהכ לודגש םהרבא תוכזב שרפמ ט"יכ ר"ב 'יפבו ,םהרבא לש ותוכז לא טלמה הרהה 'יגה ט"קלבו ,םהרבא תוכזל

 ה"כפ ב''גאב ןכו יוגו םירח ועמש 'מואו 'וכו גלדמ רה ארקנש ייסופדבו ,טוקליב ףסונ ןכו , םירהה לע גלדמ .בותכדכ
 תוכזבו 'וכו טלמה שרפמ ת"חע י"שרופבו ,'א א"י ה'ר .יועו 'וכו םירה ועמש רמאנש רה ארקנש םהרבא הז 'וגנ טלמה הרהה
 ומב לוי; יצוה הדגא שררמבו ,ינכו הרחה םשמ קתעיו גש רהב בשוי .אוהש הרב סהרבא לצ ;א טלמה הרהה 'וכו לוצינ התא םהרבא

 ןועב 2 :  וכו טול רמאיו ךומסה רמאמב שררה הז םעט ונינפל םגו ,טלמנ התאו םֶהרבא לצא ךל טלמה הרהה בישר
 ,ריעה ןועב ןאכ םג ושהדו ;הפסת ּפ קר בות וכו םאיצוהכ יהיו .יפבו ,'וכו רחשה ומכו 'פב ןכ בותכ ארקמב .רוע
 אצמ הנה 'וכו אנ לא םהילא טול רמאיו 'פה .שרדב ןאכ רדסנ רמאמה .'וכו היכרב 'ר 8  :ני'חעו ט"קלב קתעוה ןכו
 הרהה רמאת אנ לא ךאלמה לא רמא טול 'וכו הערה ינקבדת ןפ הרהה טלמה לכוא אל יכנאו 'וכו ךיניעב ןח ךדבע
 ייעו .ח"'בחר םשב  'וכו ביר שרדש ומכ 'וכו םיבורמ וישעמ ולצא ךלוה ינא םאש םהרבא לצא ךלאש טלמה
 ילצא תאב אלש דע 'וכו .והילאל תיפרצה .הרמא ןכו אבוה םשו  ;ת"הע י'שרופבו 'וכו לכוא אל יכנאו 'פל ט"קלב
 יתייהו ת''יכו ייסופדב 0 ףסונ ןכו 'וכו םהיניב תקדצ ינאו (יריע ינב השעמו) ימע השעמו ישעמ האור ה"'בקה ז היה
 טלמה הרהה ול ורמא המ םהרבא תוכזב ותוא םיליצמו םודס תא ןיכפוה ויה םובאלמהשכ םש ריייספבו ,'וכו תקדצ
 לכוא אל דרפה יל ףמא רבכש לוכי ינוא םהל רמא ולצא ךל תטלמנ םהרבא לודגה רהה ותוא לש ותוכזב הפסת ןפ
 יתייהו םהישעמ םע ישעמ בשחמ הייבקה היה םודסב יתויהש םימיה לכ הערה ינ קברת ןפ א"ד 'וגו הרהה טלמהל
 ןפ המל לכוא אל - וישעמ םע ישעמ תא ה'בקה לוקשיש קידצה םהרבא לצא יל ךלא םלצא קידצ יתייהש דמוע
 ינוע [תא] ריכזהל ילא תאב ייכ תיפרצה הזה רבדה ורמא םדא ינב .ינש ןגתוי ר'א םש 'ג כ"חאו , הערה ינקבדת
 תדמוע יתייהו ימוקמ ינב םע ישעמ לקוש ה"בקה היה ילצא תאב אלש דע ול הרמא (חיי זי א''מ) ינב תא תימהלו
 ,'וכו ינב תמו יתונוע תרכזהו ךישעמ סע ישעמ ה בקה לקש קירצ תייהש י"עו ילצא התאב וישכעו .םלצא הרשכ יתויהש
 וגואו אוח רומג .קידצ סחרבא לייא 'וכו סהרבא הז .'ןגו טלמ מה הרהה רמאנש םהרבא לצא ךל ול ורמא םש ביגאבו
 ןהיניב הארנו הכותב בשוי יתייה הרומעו םודס התיהש ןמז לכש המל 'וגו לכוא אל .יכנאו רמאנש ולצא ךלול לוכי
 קידצ אוה םהרבא לצא ךלא םא וישכע לבא ןהמ קידצ הארנ .יתייהו םהישעמבו ישעמב לכתפמ הבקה היהו קידצ
 התרכזה 5 * : 'וכו לכוא אל .יכנאו ךכופל ינרקוע .אוה .ויניעב עשר יתאצמנ םא ישעמבו וישעמב לבתסו סאו םלש
 .ותלחנב 7 :םש א'מב .כ'הלכ אוהו 'וכו תומחלו 'וכו ריכזהל (ילא תאב) התאב םירפסה ראשבו ,לייכב ה"כ .'וכו
 ןכו ו תיל ח גב היגהל ותלח יטיש יניב .בתכנו הביתה .ףוס קחמנ ל/יכבו ,פיייכב היכו םילחגב אתוא  ל'יכב
 ןתלחגב ריהז הוהו י"מ ב"פ תובאב םרמאמ ומכ ןושלה ןונגסו ,יתהגה ןכ ט"קלו ח"יכב ה'יכו גיייכב יטיש יניב הגוה

 4 111]207680 [ג008.



 5-שטי םי 3 חשרפ ארויו 0

 ,קרוב הפיה הווגה ךכ קרוב ערה הוונהש םשכ ןנינח ןה ןמ יול 'ר ישמ היכרב 'ר : לכוא אל יכנאו
 ארה .ןכה יא אוהו ארוטל קס ול 'א ןהו הקסועב ירש ,הרהה טלמהל לכוא אל יכנאו אכה ןמ
 : קרוב הפיה הווגהש ,הפיה הווגל ערה הונמ וליפא 'מא

 'ר רמא יוגו ךינפ יתאשנ הנה וילא רמאיו בורק תאזה ריעה אנ הגה (אכ כ

 ךינפס ינפ אשא אל ךל ,םינפ ול אשנ ךאלמה תא רביכש ירי לע טול סא המ  היריטק אםילחת
 : (וכ ו רבומב) ךילא וינפ י*י אשי ךיתובא ינפמו

 הנירמ ןב רחא ןינורטפ ינש הל היהש הנירמל יול יר  רמא וגו טלמה רהמ (גכ בכ
 :סט עוקני 7: 'ז יס 5*יפ סנכ לכדעכ ,כ') ייפ סטכ יכפק ,דיפ 'כ טוקלי 4 : י"ע ג*יפ םונופכ : 'כ ול גייפ םוגוסכ 'טוכי 1

 המ [ישתכנוד ןח ןט* | ישתכנפְך םשב ,ן ['שמ | | הרהה טלמהל ב. [לכוא | * -, ריהה [יכנאו 1

 [אכה ןט 2 | [ף הפיה ,יִו הפי הונג ,ש הפיה הונ ,[ןכ] הפיה חונה | ש תונש ,יןוכג[ש הוגהש פל ןה

 | לוגו ,[ך יתמו הערה ינקבדת . . הרהה ,יִד ינקבדח ןפ הרהה [שכ גןש הוהה טלמהל* | ן יל ,1 אכהמ ,ש אכהמ

 רמוא אוה ןכ סופל ("א אקסועב ,1א היה אקמעב (כ] איה הקמועב) איה אקמועב (זכא סודס) םורסו ,'ך] [ירש

 אל רמוא אוח ןכ םופל היה אקמועב םודסו ,315 אןְד -, הרחה טלמהל לכוא (כא אל 'מוא אוה 'יפל) אל יכנאו
 םורסו 'תמו הערה ינקבות ןפ הרהה טלטה . . יכנאו 'טוא אוה ןכ םופל איה אקמועב םודסו) ף ,., לכוא
 ורומא םתו ,כ?א היל (כ 'םא) ןירמא ןהו | י אתקימעב ,'רתנ"אפד אקמשב ,כו [הקסועב | (ןך אירש

 | יירתנופד קופ .כא [קס | יירתנופד היל (י'רנופ ןירמא ,'ִד 'מא) ורמא (גְ ןוניתו) ןוניאו ,'א היל
 רמא אוהו ,'א יכה םהל רטוא אוהו ,ף ןכ 'טוא אוהו ,[ך*אד ןיכה רמא אוהו ,כ ןכה 'טא , גן ןכה 'טא אותו

 יירחכנאפ'ד [הונמ | 'רתנאופד הימא ,!ְך 'רמא 8 | יִנ'אָו הדה | ! הרהה טלמהל לכוא אל ןיכז

 יוונתש ,'ף הפי חונהש [תפיה הוונהש | א הפיה בוטה | ן יוונל ,יי'רתכנאפ'ד הוגל | ן יוונט ,ְך הוונמ

 הנה ,כנ'א] [הבורק--הנה 4 | כ;אפ 'ל ,ןְך הפיה הונח ירהש ,יד הפיה (ו הונהש) הווגהש ירה ,] הפיה

 י נאופ ךינפ . . רטאיו ,יִח [וגו -- רמאוו | ילאח יל ,ם 'וגו ריעה . . הנה ,ןְד המש סוגל חבורק . .

 / 1 איה 5 הורטיק | יתד אתפלח .כנאהןפ [אפילחת 5 | ?א ךינפ . .הנה ,[ךְד הזה רבדל םג ךינפ . . רמאיו
 ידי לע | יו טולל | יתחד המו ,כאו [המ | י איירסק ןמד ,א אירוסיק ,כ אירוטק ,ךְד איירסק ,ן הייד
 | א 'ל .יתכגחוד םינפ . . ךל [ינפ --ךל | .ןל ךלמה לע ,י ךאלמל [תכנאחפְך ךאלמה תא" | א יל
 /₪ לנוא אל יכ המש | ,יא] המש ['וגו 7 | ם/ -- רמאנ ךכל /?א - ד"הה [אשי | א ש"כל .-, [ךיתובא 6
 /יעכנ'או [הנידמל | ך יוגו המש . . המש ,ןך המש ךאוב רע רבד .. המש , 2 רבד תושעל לכוא . . המש

 ,/שעתכנאו [ןינורטפ | יע יב | ל ול [הל** | א .התיהש .עתגופד ויהש ,יכ [היהש | ת'אחפְד -. לשמ
 ,ן ינריע .23א הנידמה ןמ . ש ן'א הנידמה ןב ,וק [הנידמ ןב | +ְד ןיפורטיפ ,1ו יינד ,ז) םונורטפ ,ם7ד ןינורטיפ

 ותלחגב ייגהמו ,יד ייפ ביינפ ןמקל עייעו בקעי לש ותלחגב הוכנ אלש ורמא ח'עפ ףוס ןמקלו 'וכו הוכת אלש
 רמאמה םויס הז .לכוא אל יכנאו 1 = : נ"חב ע"יעו ולרוגב אתיא בוט לכשבו ,ר"פד טוקליו ת"יכו 'יסופדב ותלחנב שבתש
 ינבד אדומלתד אתינתמבו ימלשוריב) םש הנשמב .'וכו םשכ ןנינת : הרהה טלמהל לכוא אל יכנאו ד"הה טוקליב ןכו
 ערה הונמ אל ףא רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר ערה הונל הפיה הונמ אל לבא הפיה הונל ערה הונמ ןיאיצומ (אברעמ
 גייבשר ה ע רה הונל יוכו אל לבא 'וכו ה ע ר ה הונמ ןיאיצומ ילבבבו תוינשמבש הנשמבו) קדוב הפיה הונהש הפיה הונל
 וליפא 'וכו ערה הוונהש םשכ ו'דו ר"'פדב סג 'יגה ןאכו ,'וכו הפיה הונהש י ג 5 ממ הפי הונל ה ע ר הונמ אל ףא רמוא
 ערה הונמ אל ףא הנשמב רמואה ירבדל היאר ןכיהמ רמולכ 'וכו םשכ ןנינת ןה ןמ ל"רשב ביר רמאו ('וכו ערה 'וכו
 ירש שרפמו סרוג ט"וכ רייב 'ופבו , 'וכו הרמא אדה הימתב ןכה 'א אוהו 'וכו ירש 'וכו לכוא אל יכנאו אכה ןמ 'וכו
 תולעל לכוא אל רמואו ברסמ אָוהו 'וכו רככב קמעב ןכוש וישכע דע רמולכ ארוטל קופ היל ןירמא ןוניאו אקמועב
 םשכ יוכו ןה ןמ ר"פרב רי'ב 'יפבו ,קדוב הפיה הונהש רה הפיה הונל קמע ערה הוגמ וליפא הרמא אדה אלא הרהה
 היל יירמא ןוניאו אקמועב ירש אהמתא הרהה טלמהל לכוא אל יכנאו אכהמ .קדוב הפיה הונ ךכ 'וכו ערה הונש
 הלעוש ול 'ירמוא םיכאלמהו רככב קמעב ןכוש הוה ושכע דע אהמתא הרהה טלמהל .לכוא אל ןכ רמא אוהו ארוטל קוס
 ,'וכו הפיה הונהש רהכ הפיה הונל ערה הונמ וליפא 'וכו אדה אלא אהמתא הרהה טלמהל לכוא אל רמואו ברסמ אוהו רהל
 רמאמה הזבו ,51 דצ לועלו גייחעו ןה ןמ יתהגהו ןה המ בותכ לייכבו ,'וכו ןכ םופל 'וכו אקמועב םודסו ג"ל םש םגו
 'ר םש ב יול 'ר קדוב הפיה הונהש ןיינמו אתיא םש תובותכ 'שוריבו ,ארוטל וטושפכ הרהה לירשב ב"ר שרפמ

 קדוב הפיה הונש ןאכמ אלא ןיכא 'מא חאו הרהל ךמסו 'רשמב יתמו הערה ינקבדח ןפ ה נינח ('רב ל"'צו) םש ב
 !ועו םיעמ ילוח תלחת תפסו יוניש לאומש רמאד לאומשדכ קדוב יאמ שרפמ 'ב י"ק תובותכ ילבבבו ,םש ע
 תייטב םשה תבותכ ןכו ליייכב היריטק הי'כ .היריטק אפילחת ר'א 4 :685 דצ ןיצידעמ עשודומלת-שילבי

 יועו) אירסיק אפילחת 'ר ארומאה וגיא היריטק תייר ילואו ,נ'חעו הירסיק היריסק היגהל לקנו ,ג"יכו ו"יכו פ"יכב
 אשי רחא ןונגסבו ימתס רמאמה םשו ,אשנ ירפסמ עבונ רמאמהו ,620 דצ גה א'הגאבו 'א ל"ק י"הבמב וכר
 טולל םא המווייק םירבדה ירהו ךינפ יתאשנ הנה וילא רמאיו 'אנש ללפתמו דמוע התאש העשב 'וכו ךילא וינפ 'ה
 ריימבב ןכו ,'ןכו אשי בותכה רמאש והזו ךיתובא ינפמו ךינפמ םינפ אשא אל ךל יבהוא םהרבא ליבשב םינפ יתאשנ
 ןאכו ,יוכו ךל יבהוא םהרבא ינפמ םינפ יתאשנ טולל םא רמוחו לק םירבד ירה 'וכו התאש העשב י"י אשי א"ד םש
 םא המ (יוכו וליפא הידב 804 דצ ליעל \ "מב ייעו) לארשיל ה בקה רמא הירטיק אפילהה ר"א רמאמה םעט 'רנ
 הגה 'וכו אג לא השקבבו הלפתב ול רמאש ךאלמה תא דבוכש י"ע טול
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 רשא ךדסה לדגתו ךיגיעב ןח ךדבע אצמ אנ ל רמ

 ןמ ןיאו ,'ןכו יי אשי ךיתובא תוכזבו ךתוכזב ךיתובא ינפמו ךינפמ ינפ אשא אל ךל םיגפ ול אשנ 'וכו ידמע תישע , תובא תוכזבו ךתוכזב ךיתובא ינפמ גנפמ יג ש ? ךל םיגפ ול אשנ "וכו ידמע תישע

 לע טול המ אפולחת ר'א שרפמו סרוג ט"קלבו , םיכאלמה תא לביקש אינסכא דובכב ךאלמה תא דביכש י"ע שרפל ןינעה

 ביקש ידי לע אתיא ו"יכבו , 'וכו אשי רמאנ ךכל המכו המכ תחא לע ה"בקה ודביכש לארשי םינפ ול אשנ ךאלמה דביכש

 : ע"צו ךאלמה תא יתהגהו ךלמה לע רבוכש ייע 'יגה ל"יכב םגו ;םיוק י"ע הקחמנ לביקש תלמו ,ךלמה לע דביכש

 רוע ןב יגריע דחאו וכו דחא הדעב םיניגמ םינודא ןינורטפ ינש ול היהש (גיימ ב"פ ןישודיק 'יעו) הלוהג ריעל .הנידמל 7



 1 דכ--נכ טי אנ נ השרפ ארויו

 ורמאי וישכע הנידמה ןב ינפב םתא ינדור םא ךלמה רמאו ןתוררל שקבו ךלמה סעכו ינריע רחאו
 הנידמה ןב וליא ןירמוא ןה וישכע  ינריע ינפב היה וליאו ,ונילע םייקתמ היה  ןאכ ינריע היה וליא
 רמא הנבלל םידבוע םהמ המחל םידבוע םהמ םיימודס ויהש יפל ךכ  ,ונילע םייקתמ היה וישכע םש

 הלילב | ,ונילע תמייקתמ התיה םש הנבל החיה וליא 'א ןה וישכע סויב םתוא ינא הדור םא היבקה
 8 הטחש העשב ןסינב רשע הששב אלא  ,ונילע תמייקתמ החיה םש המח החיה וליא 'א ןה וישכע
 : יוגו ץראה לע אצי שמשה דיהה עיקרב םידמוע הנבלו

 אנ השרפ

 א שמש וזח לב תשא לפנ ךלהי סמח לולבש ומכ יוגו םדפ לע ריטמה יו (דכ טל

 :זי" יס סכיו סעוסנפ 'יעו ,'* "יס סכ סילספ יכיכמ 'קלי ,ו"עספ יכ סילסס 'קלי ,ד''פ/ יכ טוקלי 7

 ןמ ;[ך] הנידמה ןב ,ישכ ןא ינוריע .ל ונריע [ע יגריע* | 37 ריעה ןמ ,ך ינורוע ,תחפ ינוריע 1

 ,יכנְו ךלמה שקבו | 1 יל ,יתפד ךלמה םהילע סעכו ,שככ] סהילע ךלמה סעכו ,*א [ךלמה סעכו | תפְד הנידמה
 הדוו .כחפ [יגדור .| א יל ךלמה | ישתנאופְד רמא ,כ [רמאו | 3 הנידמה ינבל 'תודרל | ?א הצרו
 - / תפ ןירמוא ןה [ורמאי | שכפ ושכע | ד יל ,1 ןביינג .שכנפד ינב ,י [ןב | ישא הדוח ינא ,תַנְוְד ינא

 [ינריע* | כ יל היה 2 | ש םירמוא . . ,'י ימוא . .? 1 ןירמוא והי ,ן וא ויה ,2כ ימוא םה ,ך םירמוא . . ,?ְך 'ירמוא

 ..ינא /] ןחוא הדור ינא [היה | י םאו | (ךומסב ןכו) ן דמוע [םייקתמ | ןםש .נ ןכ | ישתככנחופד ינוריע ,ל וגריע

 | ו יל .,כ ושנע [וישכע | כ רועה ינב ,ן ינורוע ןב 1, ך ינוע ,יתנחְד ינוריע ,ל ונרוע [ינריע* | ו םתוא

 ,ִכ ושכע ,ג [וישכע | ך יל .5 ןאכ [םש 8 | ן ₪ ינפב היה ,יכחפ = היה [ןב | ן םא | יונ והי ,כ םה

 םכמ דחאל ןיאש רמול םהינש ינפב התוא הדור ליחתה ,ף םהינש ינפב ןתוא הדרא אלא =. [ונילע | יתופד יל
 [םהמ | ינפ ןהמ | כנאפ םיימודפה ,ך םימודס ,יְרְו [םיימודס | ם יל ויהש יפל | ן ךלמה ינפב דומע לתוכ
 המחה ינפב [םויב | יתכנאוְד הדור ינא 4 | ן הנבללו | יו יל םידבוע | ן יל .תכאד םהמו ,וָיִפ ןהמ
 ןכו) ן תדמוע [תטייקתמ | ן הנבל םש | ת"א ןי- ,ךסיד ,'א יירטוא ,כנפיד 'מוא | יכנאופ יל וישנע | א ₪
 [וישכע 5 | (אפ 'ל ונילע -- הלילב) 5 ב, םתוא . . ינא ולא ,[ךד =. ןתוא הדור ינא סאו :כנְדְו [הלילב | (ךומסב
 התמחה :בָנ המח םש ,י [םש הטח | תד ןוד ,י םיד ,כ יירמוא ,נְו ימוא | י והי ,2ך םה | יו יל ,כ ושכא

 ימא :יף םתוא (י הדור ינא) הדרא . . ,ןָך םתוא הדר . . ,ןךְד סהמ םקנ אלא ,?א [אלא | ך ןאכ . . ,ןִד םש

 [כ'א םידמוע* 6 | י ןהיתשש [הנבלו המהחש | י'א ו"יב ,'ך רשע 'וב | ן םתוא הדור יגירה היבקה

 הרעוצ . . טולו ,[ךפ הרעוצ אב טולו ['וגו | 5 םיעקוש ,ְד תדמוע ,[ך תודמוע ,ן ןידמוע ןה / ג?אהפ ןידמוע

 לע ריטמה י"'יו ,ן שאו תירפג הרמע לעו . . טולו ,כ  הרומע לעו םודס לע ריטמה י"יו הרעוצ . . םולו ,ך יוגו
 . . לעו + תכ'אָו הרומע לעו ['וגו 7 || י םודס לע . . י*י\ ייתכו ,!א הרומע לעו םודפ לע . . "יו = ,1א םודס
 ימאש אוה הז .מתכאפד - 'יתכ ,וָנ [ומכ | אפ יל ,1 םימשה ןמ יי תאט שאו . . לעו ,ך 'וגו שאו תורפג

 ,(םילהת) ו שמש . . לפנכ ,ן שמש . . לפנו [ישְו שמש -- לפנ* | משתתכפד ךולהי /יג'או [ךלהי | ן =. 'כה
 | םכא ל :פל זוגו ,ָך 'וגו שמש .. לפנ

 ,הנידמה ינבל ןתודרל שקבו ספדנה רי'ב 'יפב שרפמ ןכו) הנידמה ינבל !ולכ ןתודרל שקבו ךלמה סעכו .הנטק
 , ונליצהל ונל בצויתמ ונילע םייקתמ היה 'וכו ינפב םתוא ינא הדור םא ךלמה רמאו (הנידמה ינבל ףסונ טוקליבו
 'גב בותכ ל"'יכבו ,460 דצ ליעל 'יע ןורטפו ,י"'מב שיייעו 800 דצ ליעל ומכ 'וכו ינש ול היהש ןושלה ןונגסו
 ג ייעו ינריע דחאו הנידמ ןב דחא ןינורטפ 'ב הל ויהש הנידמל ןרע 'ע ךורעב ןכו ינריע יתהגהו ונריע םימעפה
 יול ר"א (יב זייק) דייפ אתקיספב ע'עו ינוריע ינריע 'ע ל"תמעבו גי'חעו ינוריע אתיא 178 דצ לועלו ,'ד רטפ יעב
 ,'וכו םימוחנ ירבד הל רמוא היה ינוריע היהש הז 'וכו הנידמ ןב דחאו ינוריע דחא ןינבשוש ינש הל היהש אנורטמל
 רמא ךתיב ןב ספתנ ירה ול ורמא ןורטפ ול שי םדו רשב 'א ג'י טפ תוכרב 'שוריב אתיא ונינפלש לשמה ןינעבו
 הששב 5 :נ"חעו 'וכו ינריע ינפב ןתוא הדור יתייה םאו 'ולכ .יוכו ינפב היה וליאו 2  :'וכו וילע םייקתמ ינא ירה
 שרפמ ט"יכ ריב 'יפבו ,נחענ יתהגה ןכ .'וכו םידמוע הנבלו המחש :516 דצו 490 דצ לועל 'יע .ןסינב רשע
 , תיארג הנבלה ןיידע תאצוי המחהשכ דחאכ םידמוע םהינש ותיעצמאב שדוח לכש דחאכ םידמוע הנבלו המח
 שמשה בוט לכשבו ,'וכו ברעמב ןוידע הנבלהו חרזמב אצוי שמשהש םויב עוקרב תודמוע הגבלהו המחהש תעב ט"קלבו
 ישריפבו בישר 'צוה הדגא שרדמב ע'יעו 'וכו ברעמב ןיידע הנבלו חרזמה ןמ אצוי היה שמשה 'וכו ץראה לע אצי
 :ט"'מפ ףוס 515 דצ ליעל י'מבו ג"חעו 'וכו םודפ לע ריטמה 'הו .'וגנ ןץיראה לע אצי שמשה 6 :  ריטמה 'הו 'פל תי'הע

 ןאכ שי ןכא המותס וא החותפ השרפ ןאכ ןיא ארקמבו ,נ"פ ןמסנ ר"פדבו ,ח'מפ 'א א"יכב אנ השרפ
 ליעל י"מב ועו 'וכו ריטמה "יו 'פל המצע ינפב השרד תלחתמ ז"ט !יפ אריו ב"'מ אמוחנתב םגו ,תצק ןינע קספה
 ןאכו ,הועשכ .ומגרת ירופהו ינויִה 'גרתבו ,תרדוב הלמ םש ארקמב לולבש .'וכו לולבש ומכ 7  :נ"פו טמפ" שיר
 טוקליב ןכו ייליב 'יגה ו"יכבו , ייליכ תלמ שרפל השקו ,אללבית םילהת 'גרתב ןכו ,.(1י"למ ילוא יילופ .לולבש ומגרת
 ינת 'וגו םלשורימ םייח םימ ואצי אוהה םויב היהו ביתכ 'א 'נ וי'פ ו'ד םילקש 'שוריב ותמגודו ,נ'חעו יילב ןאכ
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 דנ טי אנ השרפ אריו 2

 תוארל תקפסמ הניאש וז תושיאכ ,האיצב החמנש הו לושלשכ  ,ייליכ ייליס ןירהכ (6 חג םילהת)

 איהו ןמול .הרכוע הארי אלש תשייכתמ איהו תאצויש שיא תשאכ ,הרפעל תרקחש רע שמש

 : יונו םדס לע רישמה י"*יו יונו ץראה לע אצי שמשה ריהה שמש ונוח אלש םרוק הלילכ ותכלשמ
 הלשמ ףושהת תחא ךלטה רמא ,ךלמב ורומש תונירמ יתשל [ונו םדס לע רישמה ייו]

 אכה םרב (ט רל היעשי) תירשפנל הרשעו תפול הילחנ וכפהנו ןלהל ךכ ,ןוימטמ ףושת תחאו

 ; (טימס) ד"ט כ סיעשי 'קל* ייעו ,ס*פ ר"פ כ שוקלי 4

 [ייליכ ויליס | אפ 'ל ,+ אדהכ ,ל ידחב .) ידהכ תן ןיייחב ,ך ןידהב מ (פש) ישכ'או ןידחכ* 1
 ו כ ויליס ויליס /[מ ייוליס יילב + ] יוליס ייליכ ,?א ייליס יילכ ,(םש) י ייליס ייליכ | ,+ יילב יילס ,ן ייליב ויליס
 ,יכופ [הז | ןך אצמיל ייליפ איילימ .!ךְד אצמיל ייליס ייליכ .ם יילכ יאל (? יסיאכ) יסראכ . 'א יליס ,ש ייליס
 | ם םימה לע החטנ אותש , 'ך סמסמתמ ,'א סמס|טת]מש .יש תככ ג"א 7 החמנ אותש | ם(פש) י'רונאְ הזה

 ו! תאזה ,] תאז .שנ וזה | ש תשאכ ,י]נ תושאכ | 'א הנצב ,ם'ךכג האוצכ .יש ן'אפְד האוצב .ן [חאיצב

 ,(סש) יש [תרזוחש | (םש) י יל .יכא] שטשה תא ,מנ שמשה [שמש ? | 'א הלוכי .ם תשמשמ .ש חקפתסמ | אא הזה

 איהש [תאצויש | י תשאכ איד | תד רשל ,'דך 'רפעל .םישכגאופ [הישל | םיתגאוד תרזח איהש

 ('א התנזש) התניזש ,[ךד התניזש ,ן תניזש ,[ם (? תונזל) תורזל תאצויש ,(םש) ו] האצוי איהש ,₪ תאצוי

 . . האריי אלש ,כןפ [ןטזל -- אלש | | תאבחתמ איהו .משא תשייכתמו | כ האצוי הניז איהש / מא תאצוי
 אלש + םיָד הרכוע הארת אלש ,?א הרביע . . אלש ,'א הרבוע הארי אלש ,ש ץוחל . . תארי אלש ,) ןמול
 איהו מא ותכילשמו האצוי .יתכופד וחנכילשט (ם איה) איהו | (םש) י אותה םויב רוזחל ,[ך הרוביע . .

 | שו יל אלש | (סש) י יל . רע פדוק [סדוק | יכ 'ל הלילב 8 | (םש) י הריזחמו , ן ותקינחמ . . .ש ותקנחט
 ,(סש) יתכנאַו שמשה [שמש | מא הנארי ,(םש) ו הניזחת ,ן ונזתתש ,ש ונחתש ,[ןכגפ וגיזתת

 | םינא יל ,ן שאו 'פג יטע לעו /ךכ הרוטע לעו [וגו | מכנאופ 'ל ד הרעוצ אב טולו ,י [וגו | ם יל
 | ן וחוסש [וררטש | ד ינשל . . ,+ד יכל . . ,ןת'א יתשל לשמ ,ש ינשל ,ע יגל ,כנ'אום [יחשל 4

 שאב .ירעכגופ [הלשמ | עת תחא ףישת .י'רכנאופ [ףישת תחא | ןל ךלמל [ישעתכ גאפד ךלמב*
 [ישעתכוד וכפהנ* | י םודאב ₪ [ןלהל | ל יל [ךכ** | 'א ןויטטס שאב ,י ןויסט ןס 5 | תא

 | גואש ל יתכפהו
 בהתזה חבוממ םיבגח ינרקכ בהזה חבזמ דע תכורפה ןמ יי ליבו יי ליס ינרקכ תכורפה רע םישדקה שדוק תיב

 ,ילייסו ילויב ינרקכ 'יגה םש ע"קבו , ךפה יפמכ ךליהו ןכימ ברע לש טוחכ 'וכו תורזעה ןמ יתש לש טוחב תורזעה דע

 (םולוס תולוס) 'ולופ .םש 'יגהו ילויכו תלמ םש אתיל םינשיה םיסופדבו , ילייכו ולוס יגרקכ 'ד '* ילבבבש םילקשבו
 עיגהש ןויכ םיבגח ינרקל תמוד הליחתב םישדקה ישדק תיבמ אצויה ןיעמ קר אתיא 'ב ז"ע אמוי ילבבו ב ב 'יעו

 יפכ השעג הרזעה חתפ לא עיגהש ןויכ ברע לש טוחכ השענ םלואל עיגהש ןויכ יתש לש טוחכ השעג לכיה חתפל

 ותעדלש יל בתכ ףעל ח"'אר ידידיו ,(ייליס) יליס ןידהכ קר ןאכ אתוא ספדנה ר"'ב 'י'פבש ינשה 'יפבו א"יכבו ,ןטק ךפ
 , רפסה ףוסבש תופסוהב 'יעו תורחא תואמגודו קליב קליח ןוגגסכ לופכ דחא םש אוהו ווליב ייליס ןאכ הנוכגה 'יגה

 אצמיל ייליס ייליכ ט"יכב שרפמש י"כ רב 'יפ לעב ינפל םג התיה וז 'יגו ,(' אצמיל ייליס ייליכ ןאכ 'יגה 'יסופדבו
 שוריפ אוה ילואו .רחואטה תיייכב דוע אתיא אצמול תלמו ,ךלוהו פמסמסמ אצמיל ןכו האוצכ סמסמתמ הזה לושלשכ

 'ע ךורעב םג 'יעו סמנו וטכ םמת תמו חומינ אוהש דע ונממ תולפונ תוריר  וקיתרגמ ץוח אצוישכ רמולכ ךלהי
 'ןכו תשא לפנ  'וכו ומכ שרוד ,וז תושיאכ 1 =: (ד"ו ג'כ םירבד) ךתאצ מ"לכ וגינפלש 'יגהב האיצו ,'ב תשא
 סש ק"מבו ,יוכו ןיימס יד אתושאו אליפנ ךיה םש םילהת 'גרתבו ,'וכו שמש תוארל תקפסמ הגיאש וז (?תושיאכ
 לולבש ומכ ארק יאט יוכו םינוע הל ןואש הירב הדוהי בר רמא תושיא יאמ 'וכו םירבכעה תאו תושיאה ,תא ןידנ
 וז תושיא 'ג 'פ א"פ ק'מ 'שוריבו ,נ"חעו תושא תושאה סרוג םש ךורעבו ,יוכו וזח לב תשא לפנ ךלהי סמת
 ע"יעו 419 דצו 71 ךצ איה ר"תמעב 'יעו 'וכו וזח לב תשא לפנ רבדל רכז רבדל הייאר ןיאש ש"עא הדלוח
 שיא תשאכ 'וכו תשא לפג "וכו ומכ (א'ד ןמיס ילב) רחא שרד .שיא תשאכ 2 : 101 דצ "וכו עיגאלאאצ ןהאזיוועל
 סרוג ספדנה ר"'ב 'יפבו . , 'וכו תשאכ א'ד ןכ 'יגה טוקליבו ,.'וכו הרבוע הארנ אהי אלש תשייבתמ איהו תאצויש
 שמש ונזחתש םדוק הלילב ותקנחמ איהו ץוחל הרבוע הארי אלש תשייבתמו תאצוי איהש שיא תשאכ א"ד שרפמו
 לע ריטמה י"יו היל ךימסו ץראה לע אצי שמשה ביתכד םלועה ןמ וחמנו שמשה תוארל וקיפסה אל סיימודס ךכ
 םויסמ יריכמ טוקליב םגו ,('וכו ריטמה י"יו ול ךומסב ביתכו 'וכו םיימודס ךכ קר אתיא טייב ר"ב 'יפבו) םודס

 ןכו (ןאכ ייסופדה ייג י"פע ןגוהכ אלש רמאמה לכ הגוה םשו) .םודס לע ריטמה 'הו ץראה לע אצו שמשה ד"ה;
 ומכ 'וכו לולבש ומכ הישז םש במ אמוחנתב רחהא שרדו ,יוכו ריטמה י"יו 'פב החיתפה םייפל םירמאמה יתדרפה
 ,םש םילהת י''שריפב 'יעו 'וכו שאב הי'בקה םתוא הסמהש ךלהי סמת ופטשנ םודס ישנא ןכ תפטשנ וזה תלובשהש

 :989 דצו 135 דצו 69 דצ ליעל םג 'יע 'וכו םדוק 'וכו אלש דע םדוק יוכו אלש םדוק ג"חבו ל"יכב ןושלה ןונגס
 תפול הילחנ וכפהנו םודאב ןלהל ךכ שרפמ ספדגה ריב 'ופב .ןלהל ךכ :15 דצ ליעל 'יעו ךלמה רצואמ .ןוימטמ 8
 /קליבו ,םוד א ב ןלהל טוקליב ףסונ ןכו ,סוקמ לש ורצואמ י"י תאמ 'וכו ריטמה ,י"יו אכה םרב המצעמ תירפגל הרפעו
 ופרשיש םהינש לע רזגנ (ר"פדב םש ה"כ) םודאו םודס אצומ התא תפזל הילחנ וכפהנו ונדמלימ קחעוה ד"ש 'ר היעשי

 תורפג הרומע לַעְו םודס לע רוטמה י'יו 'אנש .ילש ןוימטמ התפירש אהיש רזוג ינא םודפ לע ה"בקה
 הילחנ וכפהנו רמאנש םלועל םהב ףרשתו הלשמ םיצע איבתש רזג (םש היכ) םודא לעו םימשה ןמ י'י תאמ שאו
 ,ונדמליבו םש ש"מב ןוימט 'ע  ךורעב םג ןווכ רמאמה הזלו  ,הנשע הלעו םלועל הבכת אל הלילו סמוי :וגו תפזל
 ;ג"חעו יתהגהו הילחנ י תכ פ הו שבתשנ י"כ העבראב דועו לייכבו ,ןאכ ריבמ םש קתעוה 'וכו תונידמ 'בל רמאמהו

 2) ג00(6. ") ]המהטס. ") )[30]אטז+
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 ןכ אב ,ול הנתנו תפ הדרו הנב אב רונתב הדור התיהש החפשל ןיכא 'ר רמא :יוגו ריטמה יייו
 ןמ םחל םכל רימממ יננה השמ לא י'י רמאיו ןלהל ךכ ול הנתנו םילחנ הדרו התריכנ
 הדוהי יר םשב יקמס רב יפלח הבא :יוג םדס לע ריטמה י"יו אכה םרב (ר זט תומש) םימשה
 רמא ,וניד תיבו אוה י*יו רמאנש םוקמ לכ רועל יר רמא ,י*י תאמ לאירכנ הז יונו ריטמה י"יו

 עוקלי | : ס''פ 'כ טוקלי 4 6':  "יס ס"כפ סנכ םועס ,'* 'יק סכיו 5עוסנס ,'כ 'יפ סלט3 ע"י 'יכ סכיו 39 6עוסנמ 1
 "יס ג"פ סבכ לכנדפב ,'3 'יס ד"כפ סנכ פכקיו ,'ד 'יפ 3'יפ קנכ פועט ,'פ סי "5 ןיכדסנכ '3 דיי ע"פ "םוכככ 'טוכי ,סש
 סב סייכ יי סכלו די5 ייפו טיי ייק | סכיו ב"ע סעוסנפ ,('צ ס"עק) "עפ יפגכ לסקיקפ ,('ט 'ל) יפסוסכ 'פ כ"טסט ,יד
 :ז'ע ייפ סכסו לעוסנפ ,זיי ייק

 ,יכנאחפ [ןיבא 'ר רמא | ןפ שאו תירפג ..לע ,ך 'וגו הרוטע ..לע ,ךככ הרומע לעו .. לע .ינא םודס לע ['וגו 1
 = !311א] [הדור | ₪ החפש לצא תדמועש התריבגל לשמ ,אָזְד החפשל לשמ [החפשל | ן יל ,ְד ןובא 'ר רמא
 /ת תדו ,ך תדוו .ישכגחופ [הדוו | שת התרינג ןב ,ך 'תוכג ןב .יכנאחופ [הנב | תכיאפדיל תפ

 | שתד הנב :יכנ'או התרבג :'אחפ [התריכג 2 | ל התתנו [הנתגו** | גפ יל ,י םילחג [תפ | א התדרו
 תפו םילחג = [ול הנתנו | י תפ ,א ןילחג | א החקל ,'א התדרו , ךְד תדרו ,י הרר ,ש 'דרו ,כ)ךןפ [הררו
 .ן םימשה ןמ י"י ןט שאו . .לעו ,תְד שאו תירפג .. לעו ,ם'ְד הרוטע לעו [יוגו | םודס 3 | י רונתה ןמ ואצי
 ,א יאפלח 'ר .פ אתפלח אבא ,כ יפליח אבא ,] יפלח אבא ,ן ייפלח הכא ,לל ופלח הבא [יפלח הבא* | ינאפ יל
 ,ך ייאקמס :תןא יאקמס ,ן ייקמפ ,1 [יקמס | א רישב [רב | ן יאפלח ןב ובלח 'ר ,ך ייפליח 'ר ןב ובלח יר
 . . לע ,יתגאד פודס לע [וגו 4 | תכנאופד ןומיספ (ת רייב .'אפ רב) 'רב (ך הדוי) הדוהי 'ר | כ יקמיס
 | תכאוד היבקה הז (?א י"י תאט) םימשה ןמ יי תאמ , )זך םימשה ןמ ייי תאמ ,1י [ויי תאמ | 2 הרומע לעו

 | ול יייו יי [יתכגאחפד יייו* | רועלא

 םילחג .הדרו (התרבג) התריבג ןב אב 'נכו (הדרו) תפ הדרו הנב אב כיייכו גי'יכו ח"כ ו"יכו פיכב היכו .'וכו הנב אב 1
 הדרו ןורזב .התריבג ןב אב ול  הנתנו ושפנ עבושל לוכאל תפ הדרו הנב אב 'וכו החפשל לשמה סעט 'רנו 'וכו
 תירפג ואב םימשה ןמו ןמה אב םימשה ןמ לשמנב ךכו רונתה ןמ ואצי םולחגו תפ ול הנתנו םירחאל קיזהל םולחג
 6 לע רטמי םימשה ןמ שאו תירפג ריטמה םיימודסה לעו עובשל םימשה ןמ םחל הייבקה ריטמה לארשיל שאו
 ל ןתונ ואנוש אב תפ ול ןתונ ונב אב רונתה פ'ע דמועל לשמ לשמה ןושל הגוש ט"קלבו ,'וכו תירפגו שא םיחפ
 2 גהנמ ךכ שרפמ בוט לכשבו ,'וכו םחל םכל רוט נממ .וננה .בותכו 'וכו סורס לע ריטמה 'הו ךכ ושאר לע םילחג
 ףא ושאר לע ונתונו םילחגב ןכפוה חרוא אבישכו םחל ול ןתונ וינפל בער ונב אבו רונתב תפ הדור םדא םא םדא
 ייגה טוקליבו ,'וכו םילחג םהילע התח .םיימודס ודרמשכו םימשה ןמ םחל .סהל ריטמה םיבער ויכב ואבשכ ןכ היבקה
 ,"ובו ןלחל ךכ (רונתה ןמ ואצי תפו םילחג ףוסוהו) ול הנתנו ת 5 הדר התרבג ןב אב 'וכו םי ל ח ג הדרו הנב אב
 ןכ הגוהש 'רגו 'וכו םילחג תד רו הג ב ן ב אב 'וכו תפ (תדר) תד רו (התריבג) 'תר ב ג ן ב אב תיייכו 'יסופדבו
 םימשל ןודא אוהו םוקמל םינב ןייורק לארשי התרבג .ןב טיייכ ר''ב ייפב שרפמ םיסופדה 'יג 'יפכו ,ונינפלש תירקיעה 'ינב
 תדרו הנ ב אבו תוירב לש ןשימשתל וארבנש פל החפש ןייורק םימשו הינב ןייורק ה הנבלו המחל ןידכוע תומואהש יפלו
 הנב ןב אב ול 'נתנותפ הדרו . .תריבג .ןב .אב .רונתב תפ הדור 'תיהש 'חפשל ר'פדב ריב "ופכו | שא לש םימשג
 יפל הנב אב 'ימשל ןודא אותו 'וכו 'ייורק לארשי התרבג ןב 'וגו השמ לא יי רמאיו ןלהל 8 ל ינתנו יילחג 'דרו
 טמה יו ול הנתנו 'ילחג ירו .הנב אבו 'וכו יפל החפש ןייורק םימשו 'הינב ןייורק חרילו שמ ל ןידבוע יוומודסש
 0 והמ 'ה תאמ 'וגו םודס לע ריטמה 'הו א'ד אתיא םש אריו בימ אמוחנתבו ,שאו תירפג 6 לעו םודס לע
 המל היכר ב 'ר רמא טורס לע ריטמה יהו רמוא אוה ןאכו םימשה ןמ םחל םכל ריטממ יננה רמוא אוה אלא 'ה
 התח ואנוש סנכנ ול ןתנ המח תפ הדר ולצא ובהוא סנכנ םותחנ לש ןשבכה לצא דמוע היהש ךלמל המוד רבדה
 ואבשכו 'וכו ריטממ יננה רמאנש םימשה ןמ םחל םהל דירוה רבדמה לא לארשי ואבשכ הי'בקה ךכ רל ןתנו םילחג
 ד'המל םש חלשב ב"מ אמוחנתבו ,'וכו ריטמה 'הו רמאנש םימשה ןמ שא םהל דירוה תוריבע ידיל םוימודסה
 םילחגה ול ןתנו המח תפ הדר ובהוא סנכנ ושאר לע ןתנו םילחג התחו ואנוש סנכנ ןשבכה לע דמוע היהש םותחנל
 ינכה 'גש ןמ לארשיל דירוה .םימשה ןמו ןפרשו םוימודסה לע שא דירוה ה בקה ךכ ןשבכה ךותמ ואצי םהינש תפהו
 ןמ סחל םכל ריטממ ננה .בותכו םיחפ םיעשר לע רטמי .אמוחנתמ קתעוה ה 2 6 םולהת 'קליבו) 'וכו ריטממ
 הדר ותחפש אב ול ןתנו תפה תא תדרו .ונב אב .םותחנ לש ןשבכה לצא דמוע .היחש דחאל הוכרבה ר''א .םימשה
 םא הזה ריילומה שיקל ןב ןועמש רי'א םש אריו אמוחנתבו , (םסוכ תנמ י"י רונתה %- ודר םהינש הל ןתנו םילחג
 יננה ינש םימשז ןמ לארשיל ןמ איצוה ה'בקה שקבשכו איצומ ןנוצ איצומ ןימח ונממ איצוהל א םהמ שקב
 השמ לא יי רמאיו ו''דו ויפדב םש ריומשבו ,םימשה מ 'וכו םודס "לע ריטמה 'הו שקבשכו םימשה ןמ 'וכו ריטממ
 ןכ וניא ה'בקה לבא דחא םוקממ ןלכ תא איצוהל לוכי אמש 'וכו םדו רשב שיקל שיר רמא 'וכו ריטממ יננה
 לשמ  םימשה ןמ ,ןמהו וכו םימשה ןמ 'וכו ריטמה "יו "גש םימשה ןמ היה םיימודסח לע .תירפגו שא .ריטמהשכ
 תאמ חלתשנש .לאירבג הז 4 |: ש"ויעו 'וכו ךכ ונממ איצוה םילחג שקב ןנממ איצוה םינצ שקב בהז לש רלומל
 ןמ 'ה תאמ שרפמ ט''קלבו ,485 דצ ליעל ע"יעו "וכו םודס תא ךופהל חלתשנ לאירבג 516 דצ ליעל ןכו ,י"י
 תאמ לאירבג הז םודפ לע ריטמה 'הו ןומיס 'רב הדוהי 'ר םשב יקמס 'רב יפל ח אב א 'יגה ן'במרבו ,הרובגה
 ולא הנה בתכו ,'וכו קחצי ר"א וניד תיבו אוה 'הו רמאנש םוקמ לכ רז עי ל א ר"א ה"בקה הז םימשה ןמ יה
 'רו חלושה םשב חילשה .ארקיו תחשל חילשה אוהש לאירבג ו םשה פחיי ס"בירש רבדב תוקולחמ שלש
 ייחב וניברב ןכו 'וכו ןושלה ךרה אוהש רמא קחצי 'רו אב ותאמו טפשמב ומיכסה וניד תיכו אוה יכ רמא רזעילא
 ינכו קחצי ר"א ינכו י*ינ רמאנש םוקמ לכב יוכו רזעילא ר"א היבקה הז י"י תאמ לאירבג הז ריטמה י"יו רמא סיביר
 ם"בירש 'וכו רז עלא ר''א 'וכו אקמס רב יופלח אבא ן"במרה ירבדב קיתעה םשנ) םארב 'יעו 'וכו תועד 'ג ךל ירה
 .רזעל 'ר רמ גי'חעו רייפד טוקליבו גייכו חייכב םג ה''בקה הז גייל וגינפלש 'יגהכו ,('נכו לאירבגל 'וכו סחוי
 א"מ) הער 0 רבוד "הו םלוכבש בא ןינב וניד תיבו 'אוה 'הו רמאנש םוקמ לכ רזעלא 'ר רמא םש תוכרב 'שוריב
 תיבב ךלמנ חקלשכו .היירבב ךלמנ אל ןתנשכ יוכו ח ק ל ' הו ןתנ יה שרדה ךשמהב רמאמה אבוה םשו ,(ג'כ ב"כ
 ןינב וניד תיבו אוה ו "יו י"י אצומ התאש םוקמ לכב רזעלא ר"א ו"דו ריפדב 'יגה םשו ד'כפ ר"יוב היכו ,ונוד
 ידוהי רא יוכו ידיחי ןד יהת לא םש ןירדהנס 'שוריבו ,גי'צתת 'ר בויא 'קליו ביכר יר םיכלמ 'קלוב 'יעו יוכו בא
 ןיטמ וליא (ט"י םש א"מ) ולאמשמו ונימימ וילע םידמוע םימשה אבצ לכו רמאנש ידיחי ןד ןיא ה'בה ףא יופ ןב
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 רמאיו הרוחב ,רחא קוספב םימעפ 'ב ומש ריכומ טוידההש וניצמ םיבותכבו םיאיבגב הרותב קחצי יר
 םיאיבנב , (גכ ר תישאוכ) ךטל ישנ אלא יתכ ןיא יישנ ילוק ןעמש הלצו הרע וישנל ךסל
 יל רשא הררפה לע ךלמה ןכ תא םתככוהו םכינורא ירבע תא םכמע וחק ךלמה םהל רמאיו
 בהכ יכ םיכותכב ,(גל א אימ) יל רשא הררפה לע ינב המלש תא םהבכרהו אלא ןאכ 'תכ ןיא

 :רחא קוספכ םימעפ ינש ומש ריכזמ היכקהש המח תאו ,(ח ח רתסיי) יונ ךלמה םשב בחכנ רשא 5
 : (םש פש) תירפ גו שא ןרצמו ןירמונ (ו אי םילהת) םיחפ םיעשר לע רשמי ריהה שאו תירפג נ

 יכיכמ 'קני ,סינכמ 'כ סינסת 'קני ,ס'פ יכ עוקני 6 :עי" 'יכ סכיו כמ סעוסנס ,'3 ם*ל ןיכדולס ,פ'ל "כ פוקלי 1
 :ן'ס "ק 7 סילסס טכדפ ,ג"' ''כ ס"טק סילסס

 [יב | יו ירחש ,פ5 טוידחש | ןך] םיאיכנבו ,יָד םיגותכב ,גא [םיבותכבו | [ך] םיבותכבו ,2.1 םיאיבנבו 1

 | כדל יל תג הלצו הרע ,*א יתרמא הגואה ךמל ישנ ילוק . . הרע [ןפ ילוק -- חדע 2* | יא יל .תכנופד ינש

 [כגאפ רטל* | ך רטאנ אל .גו ןכ (ג 'תכ) יותכ ןיא .כ'אפד ןאכ (כ'א 'תכ) ייתכ ןיא | תכאד ישנ , גופ |יישנ
 ןב תא* | ךְד פהל ךלמה ,יכנָאְו'ְד [ךלטה סהל 4 | ל 'ל ,ןךֶו יתרמא (ןך הניזאה) הנזאה . . ,ָך 'וגו הניזאח ךסל
 ןב תא + ד ךלטה ןב תא (ןך יל רשא) 'וגו יל רשא הדרפה לע ינב המלש תא ,ל ילש . . תא [ף יל רשא --
 | ן ןכ | ל תיא [ןיא'* |  'א ינב תא המלש תא ךלמה ןב תא "א ינב המלש ךלמה ןב תא ,21 ךלסה
 םותחנו [יוגו 5 | ך -. ביתכד [םיבוחכב " | א ךלמה ןב תא ,ַפְד ינב המלש תא ,2)] [יל -- םתבכרהו 4

 תעבטב אלא ןאכ 'יתכ ןיא יתעבטב בישהל ןיא ךלטה . . םתחגו ,ך'אפְד ךלמה . . םתחנו .22] ךלמה תעבטב
 שא ,ך 'וגו תירפגו שא ,םךפ תירפגו שא -. .יכנ] [סיחפ 6 | יתופְד הימת ,ן'א [המח | י יל ,*א ךלסח

 ' ם?א ןידוצמו | ן -, םיחפ םיעשר לע רטמי , תפד -.םיחפ .מיכנא [ןירמוג | א םסוכ תגמ תופעלז חורו תירפגו

 | יא ןירוצמו ,י ןרצמו

 ןיד תיבב ךלמגנש דע ומלועב רבד השוע ה'בקה ןיא םלועל ןנחוי ר"א 'וכו הבוח ףכל ןיטמ וליאו תוכז ףכל
 סוקמ לכ רועל ר"א ןלעמלש וניד תיבב ךלמנש העשב 'וכו ('א '* לאינד) לודג אבצו רבדח תמאו םעט המ ןלעמלש
 ןנחוי יר ו"דו ריפדב 'יגה םשו 'וכו יתסוסל 'פ ר"'שהשב 'יעו 'וכו םלוכבש בא ןיינבו  וגיד תיבו אוה 'חו רמאנש
 רי'א "וכו (יי 'י הימרי) תמ א םי ה ל א י " י\ ביתכד לודג אבצב השענשכ 'וכו רבדה תמאו אדה ןמ הל יתיימ 'וכו
 תא דקפ 'הו םש רייספבו .'וכו ךילע רבד יייו 'וכו בא ןינבו ונוד תיבו אוה לו כי ב כ י'וו רמאנש םוקמ לכ רזעלא
 ר"א 'וכו דקפ 'הו ר"ל ייס ארויו ב'מ אמוחנתבו ,'וכו וניד תיבו אוה 'הו רמאנש םוקמ לכ רז עי ל א ר"א הרש
 לכ הכה י"יו 'פל ז"י "יס אב םשו ,'וכו ולש ןוטילקנסו אוה 'הו אצומ התאש םוקמ לכ תדפ ןב רזעלא
 יפל םש ריימבבו ,'וכו ולש ןיטילקנסו אוה 'הו רמאנש םוקמ לכ רמא תרפ ןב רזעלא 'ר  (טי'כ ביי תומש) רוכב
 בא ןינבו ונוד תובו היבקה לוכיבכ ינאו וב רמאנש םוקמ לכ ירמא ןי נ ברו (ב"י יג רבדמב) יתחקל הגה ינ או
 יוכו (גייכ יט תומש) ררבו תולוק ן תג 'הו םש אראו במ אמוחנתב ימתס רמאמהו ,הער ךילע רבד י"יו םלוכבש
 דקפ 'הו הלעמ לש ר"'בו אוה 'הו רמוא אוהש םוקמ לכ 'וכו השמ טיו םש אראו אמוחנתבו ,ולש ןיטילקנס לכו 'הו
 ר"ומשבו ,ולש ןיטילקנסו אוה תולוק ןתנ 'הו ולש ןיטילקנסו אוה םודס לע ריטמה 'הו ולש ןיטילקנסו אוה הרש תא
 אוה הרש תא דקפ י'יו ינש הלעמ לש וניד תיבו אוה י"יו רמאנש םוקמ לכ דרבו תולוק ןתג י'יו ו'דו ר"פדב םש
 בשיש 'הו והמ וכו ריטמה 'הו טיי 'וס אריו במ אמוחנתבו ,ולש ןיטילקנסו אוה דרבו תולוק ןתנ י"יו ולש ןיטילקנסו
 יו ינש םוקמ לכ ןאכ ייגה וייכו ל"יכבו ,82 דצ בח א"הגאב םג 'ועו 'וכו דחאו םיעבש לש ןירדהנס ןידב םהילע
 ו"שריפבו ,ינולפו יגולפ אוה תפסות ןושל ו"יוהש ט'כ ביי תומש י'שריפב שרפמש ומכ 'יגה םעט ילואו 'וכו "יו
 ל"א םש ןירדהנסב .'וכו ךמל רמאיו 1  :נ"חעו וניד תיבו אוה 'הו רמאנש םוקמ לכ קיתעה ונינפלש קוספלו םש

 אנא היקבש סבוכ אוהה ל"א היל יעבימ ותאמ 'ה תאמ  'וכו ריטמה 'הו ביתכ יסוי 'רב לאעמשי 'רל אנימ אוהק
 יכה ארק יעתשמ אלא היל יעבימ יישנ ךמל ישנ ילוק ןעמש הלצו הדע וישנל ךמל רמאיו ביתכד היל אנרדה
 אב םא 'ה תאמ םש ב"מ אמוחנתבו ,'וכו יל עימש מרד היקריפמ אה ךל אנמ ל"א יכה ארק יעתשמ ימנ אכה

 וחק 'וכו רמאיו רבדב אצויכ ןיקוספב שי ול רומא 'ה תאמ 'וגו ריטמה 'הו הזה קוספב ביתכ המ ךלאושו םד
 רמאיו ןינמ הרותבו (איבגב ירה יידבע תא וחק אלא) ידבע תא אלא רמול ךירצ היה אל םכונודא ידבע תא םכמע
 רשא בתכ יכ רמאנש ןינמ םיבותכבו הרותב ירה ישנ אלא רמול ךירצ היה אל ךמל ישנ ילוק ןעמש הלצו הדע וישגל ךמל
 השקו ,'ה תאמ 'וגו ריטסה 'הו ןאכ ףא יתעבטב אלא רמול ךירצ היה אל ךלמה תעבטב םתחנו ךלמה םשב בתכנ
 םיטש בהכ ת"יפובו ,ני'חב םג 'יעו יוכו ינב המלש תא 'וכו אלא כי'בא וכו ךלמה ןב תא םתבכרהו ןאכ רייבב 'יגה
 רמא אלו םכינדא ידבע תא םכמע והק תייהע יישרופב ןכו ,םכינודא ידבע תא אלא כ''כא ידבע תא היגהו אוה
 "ודבעו ךלמה ןב דחא רבד עמשנ היה ךלמה ןב תא םהבכרהו רמאנ ולא קחודב שרפמ טייכ ריב 'יפבו ידבע

 הליחתבש ןושלה בותכה הנישש וישכע לבא דחא קוספב םימעפ ינש ומש ריכזמש ןאכמ דמל יתייה אלו םכינוד
 ,דחא קוספב םומעפ ינש ומש ריכזהש דמל התא תאצמנ ינב המלש רמאו הניש רחאו םכינודא ידבע רמוא אוה
 רמול ךירצ היח אל אמוהנתב שרופמו דוע אתוא םשו ,ספדנה ר''ב 'יפבש ינשה 'יפב שוריפה הז םירבד תפסוהבו
 אלא ןאכ 'תכ ןיא ידבע תא ונדמליבו א'ס ןמסנ לייכ ןוילגבו , (ךוראה ושוריפמ .כ'ג םש רמאמה ףוסו) ידבע אלא
 בותכ .ארקמבו ,טייקלבו יתגייצש יי'כבו טוקליבו ר'פד שרדמב םג אתיא 'וכו ךלמה םהל רמאיו 'יגהו ,םכינודא ידבע תא
 ומכו ימשב בתכנ רשא בייכאש שרורש 'רנ  .:וגו ךלמה םשב 5 = : גרובצגיג 'צוה ך'גתב ייעו 'וכו םהל ךלמה רמאיו
 ךלמה םשב "וכו ובהכ םתאו 'וכו ךלמה רמאיו םיקוספה ינשו) ימשב רמא אלו ךלמה םשב ת"הע י"שריפב שרפמש
 ךלמה תעבטב (םתחנו) סותחנו ךלמה םשב בתכנ רשא 'יגהבו (דחא ןינעב םה. 'וכו בתכ יכ ךלמה תעבטב ומתחו
 ווהד אפוס טקנמל אפידע אלא היאר אכוא ךלמה םשב ביתכד אשירמ םגש ריעה ת"פיבו ,יתעבמב ב"כאש םג שרוד
 ןכו ,(יב א"וכ ייג םג ייעו) יתעבטב אלא רמול ךירצ היה אל קר שרוד ב"מ אמוחגתבו ,יאמק ירתמ רב ירת היל
 אטוחנתב שרופמו ךלמה תעבטב םותחנו ךלמה םשב בתכנ רשא בתכ יכ םיבותכב בתכ ספדנה רב 'יפבש ינשה 'יפב
 תאו : קוספב םומעפ יתש ומש ריכזהל ידכ אלא ךלמה םשב בתכנ ינש 'חאמ ךלמה תעבטב םותחנו רמול רשפא
 ןירמוג םחפ ןושל םיחפ םגרתמ .ןדצמו ןירמוג 6 : 18 רצו םש הב םג ייעו ינא המ .המת ית ינא המ ת 112 ךצ ליעל ןכו .המת
 1 / םילחגל סחפ אירכ אשאד ןירמוג 'וכו םיחפ םיעשר לע רטמי םש םילהת שרדמבו ,תודוצמ ןדצמ חפ ןושלו םילחג

 טס

 ן]
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 תנמ ,ריתעל הב תנודנש תערויש המל וילע תללוס ושפנו תיופנ חיומ םדא ןדוי 'ר רמא
 הנינח 'ר רמא : ץחרמ רחאלש ןיריטופ הלפידכ ןתנוי יר 'שמ ןמחנ רב לאעמשי יר (םשפש) םפוכ
 רמא ,(ח חטק םילהת) רוטיקו גלש דרבו שא יתכ אהו ןוביתא ,ןלעמלמ דרוי ער רבד ןיא יזפ ןב
 שיקל ןב ןועמש יר רמאד אגילפ שיקל ןב ןועמש ירד אתלמ ,ורבד השועש אוה הרעפ חור םהל

 : סי ייכ סכיו 3"פ למוסכת |: יג זייל י"פ סיסקפ 'טוכי 2 | : ('6 ג*ק) ייפ ספקיספ 1

 | מו ושפנ | נא חיתומ , ןֶוְד חיר חירמ .מיש"נחפ [חיומ | תד ₪ המ ינפמ :.מישכנאחופ [םדא 1
 איה :.מיתכנאפ תעדוי איהש | (םש) י יל וילע | (םילהת) ו הצק ,'כ תלליימ :מירתראוְד תדלוס .נזךפ [תללוס
 ,םיתכ!אפד אבל -. [דיתעל | י וב | ך תנודינ איהש ,מ תינודינש .תןנא]פ תנודינש ,יכ [תנודנש | ן תעדוי

 ,ן [ישמ | (םש) י ינמחנ | (םש) יָו לאומש 5 | י .., תופעלז חור .תפד = ינש ,מ (םש) יכנאו [תנמ | או אובל
 ,יףתכד ילייפכ ,ן ולפידכ :פ אלפי רכ ,ל הלפי רכ [הלפידכ* | מ יברב ןתנוי 'ר | מנאְפ םשב ,יעכְִד םושמ
 ,ם!יכיד ןירשופ ,1ך ןירטפ ,(םש) י ןירטופ ,ןךְד ןירטיפ ,ן) יריטופ לש [:ראופ'ל ןיריטופ* | מא יליפב ,) ןילייפכ

 ןב 8 | (םש) י ןדוי [אנינח | יע תכוד ץחרמה ,מגאפ [ץחומ | ע רחא :.םיתכנאפד רחאל ,ן [רחאלש | ל יל
 השענו רטמ דירוה אלא ןלעמלמ ,ןךפ םימשה ןמ .משכא הלעמלמ | "א ל דייי | יתפד 'ל .מכנאו [יזפ
 שנ הרעס חור ₪ [רוטיקו | יתכנ'אְד יתכהו /ןפ ['תכ אהו | (םש) י ןוביתה ,יכ ןוביתיא | (םש) ו תורפג

 אוהש אוה :מ]ךא השוע איהש ,ן השועש איה [השועש אוה | (םש) י -, המל [חור 4 | א ורבד השוע הרעס חור

 ,(םש) יכנאְ אתלימ .יתְוּפ [אתלמ | (םש) ו השוע ,ך השוע איהש אוה ,ןפ השוע איהש איה ,י השוע

 (יךאנינח) הגינח 'ר רמאד אהא ₪ /מ (םש) יכניאופ [אגילפ | ?א יזפ ןב אנונח 'רד [שיקל --- ירד | ) התלימ

 ,(םש) י ליבשר רמאד כמ שיקל שיה רמאר ,] [שיקל -- רמאד | ?א ל"בשרדא ,יִתְד יזפ (ך 'רב) ןב
 | יתד יל .?א ימאד ,מ1א ליבשראד

 םש םילהת 'קליבו ,(גיכ 'ז םש) חפ לא רופצ רה ם יחפ א''ד 'וכו (א"'כ וכ ילשמ) שאל םיצעו
 'בב ןדצמו ל''צו) ןרצמו 'נכו םילחגל םהפ א"דמכ חפ 'וכו רטמו ר"במ קתעוהש רמאמב ןכ ףסונ
 'ורמוג ר'פדב ר''ב ייפבו)  ןידצמו ןרמוג םיחפ והמ שרפמו פרוג ט'יכ רב 'יפבו ,חפ לא רופצ רהמכ א"דכ (םימעפה

 םינצ לאומשד אתוירבב שרפמו ('ה ב"כ םש) םיִתּפ םינצ ביתכדכ .םילחג (אוהש םיח
- 

1 1 1 
 'ד ןטקה לאומשד אתיירב 'יענ) ןהב לשכנ םדאהש ןה תומימח ינימ ינש םיחפו םהב לשכנ

 א"דכ םידוצמ
 םיח וש צמו ןירמ ג .
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 9 1 כ 1 = % 1 0 - 2 4 ד ₪ ג - 0 תכרכ ם ב
 ; ג םדאהש הניצ ינימ ינש
 פב שרפמ םגו (246 דצ ג'ח ץנוצ יבתכ ע"ועו ד"פ ,ג'כרת מ"'דפפ
 0 ן ְ היאר דועו אמוהו ארוק (שיינבו 'א 'ל תובותכ ייעו
 תדנדנתמו וילע תצפוק .וילע תללופ 1 :שבתשמ אל יכה רמאד ןאמ ('ה 'ג סומע) ץראה חפ לע רופצ לופתה
 שאה ןמ דחפתמ םדא המ ינפמ ןדוי ר'א שרפמו סרוג ט"קלבו ,נ"'חב תדלוס תארוה ןכו ,'וכו תעדויש תמל דחפמ

 ב ל'צו) רחא קוס ר"פדב אתיאש ומכ רחא םוק
 ביתברכ זמ רחג וודוצמ ןושל שרפל שיו  םילחג ולא ה 0

 ינפמ ןדוי ר"א םירמאמ ינש קיתעה בוט לכשבו ,דיתעל הב תינודינש תעדני איהש יפל תוירפגב ת ד לו ם ושפנו
 רמאמה שאר ןכ קיתעה ילואו) ויתעל הב תינודינ איהש ינפמ ופוגב וילע תללוס ושפנו שאמ דחפמ םדא המ ור דוחו תונוד

 ספדנש םילהת שרדמבו ,.דיתעל 'וכו תעדויש וילע תללוס ושפגו תורפג חירמ םדא המ ינפמ ןדוי ראו (טקלה י"'םע

 תורו במ םילהת שרדמבו יוכו וילע תללוסמ ושפנ תירפג הירמ םדאש העשב ןדוי ר"א תירפגו שא 'יגה רבכמ

 הניש ןכו) םציפא םידק חורכ ינש ןודיש הדיתע הבש תָעדויש יפל וילע תד לוס ושפנ 'וכו העשב ןדוי ר"א תופעלז

 םידק חורב 'גש ןודיל ןידיתע הבש 'וכו םדאש העשב םילהת שרדמב 'יגה י'פע ונונפלש רמאמב םילהת 'קליב ןושלה

 שפנהש הירחאל תדלוס ושפנו תירפג ,תיר חירמ םדא המל ןנהוי ר"א 'וכו ושפנ תרמ עדוי בל םש אתקיספבו :('וכו

 אתקיספבש ןושלה יפכו) 'וכו תופעלז .חורו ,תירפגו שא םיחפ םיעשר לע רטמי םעט המו הב .תינודינ איהש תעדוי
 ב טיס ןירדהנסבו ,שיייעו הירחא תללוס ל ב"ןנ ג'רדאב אתיא תללוס ייגהכו ,(שייייעו רלס 'ע  ךורעב .קתעוה
 תבשבו (תלפלוסמה תללפמה םש נ"חבו ,יוכו ןטק הנבב תלפלפמה הפ הטוס אתפסותבו) 'וכו ןטק הנבב תללופמה

 כו הנבב :תדלסמה 'יגה 'ג טיימ ח'פ ןיטיג 'שוריב ןכא ,'וכו וזב וז תוללוסמה םישנ 'א ו"ע  תומביבו 'א היפ כ ור
 ייגהש יל בתכ ףעל ח"אר ידידיו ,ללס 'עו דלס 'ע ל"תמעב 'יעו 'וכו וז תא וז תודלסמ ויהש" םישנ .יתש
 ו'כ ראשו 'יסופדב םג  לאומש 'ר םוקמב לאעמשי 'ר ה"כו .ןמתנ רב לאעמשי 'ר 5 | : תדלוס ןאכ הנוכנה
 יועו ןמחנ בר רב לאעמשי יר 'ג ייפ טיפ רייוב ןכו יריכמ 'קליבו ןאכ טוקליבו 'ה רטפ 'ע ךורעבו ו"יכמ ץוח
 רחאלש ןירטופ ילייפכ רמא ןתנוי 'ר םשב ןמהנ רב לאומש 'ר םש אתקיספבו ,484 רצ א"ח א'הגאב
 ןיריטופ תלמו הקחמנ דכ תלמו הלפי דכ בותכ ל"יכבו ,ףכו ןוריטופ א לפי דכ יי'כ ינשב םשו ,ץחרמה
 א'פ ז'ע ישוריב ומכ .(1י"למ לופכ התארוהש עמשמ אלפיד הלפידו ,נ"העו יתהגהו רחא בתכב ימיש יניב הבוחכ
 ג תוסוכ העברא דגנכ ירמא ןנברו 'ג 'וכו תוסוכ העבראל ןיינמ רמאמב םש םיחספ 'שוריבו ,אלפידב היסנקו 'ד טייל
 לועל דיב סוכ יכ יוכו לבב בהז סוכ 'וכו ןייה םוכ תא חק ינכו םלועה תומוא תא תוקשהל דיתע הי'בקהש תונערופ לש

 ,ץחרמה רחא ןיריטופ ילפידכ ןיריטופ יל פי ד רמא ןוב א ' ר םסוכ תנמ והמ ססוכ תנמ 'וכו םיעשר לע רטמי 'ה

 ריפדבנ טלוכ ''רב  יפבו  ",'ןכו לש .ןילויפכ םש ךורעבו 'וכו ולויפכ "וגה דוע ןאכו , תולופכ תוסוכ 'יפ םש ע"קבו

 ר"'פד שרדמבו ,האופרל ןיחרמה רחאל ותוא ןיתושש םימשב לש הקשמ סוכב שרפמו (ןיריטופ ייליפכ) ןירטפ ילויפכ סרוג

 השרפלו תירקיעה ייגה ררבל השקו ,ןירשופ יליפב יריכמ 'קליבו ןי ר שו פ ילייפכ 'יגה כ"יכו ר"פדב ןאכ טוקליו
 במ אמוחנתב | .'וכו אנינח 'ר רמא | : 686 דצ ןיצידעמ עשידומלתהשילביב םוירפ ע"יעו 88 רצ לועל י"מב 'יעו
 בתשנ םש םילהת !קליבו ,תירפג השענו רטמ אלא ער רבד הלעמלמ דירומ ה''בקה ןיא יזפ ןב אנינח ר"א םש
 שרפמ ת/'הע י"שריפב םגו ,תירפג השענו רטמ דירוה אלא אמוחנתה י'פע ףסונ םשו ן דו י ר'א ונינפלש רמאמב
 השענ וטמ הרעפ חור ורבד השנע הרעס חור דיס פ"בהר שרוד ןאכו ,שאו תירפג השענו רטמ הלחתב שאו תירפג ריטמה

 אוהש ךאיהו דרוי אוה רטמ רמאמה הזל שוריפ פסונ ל"יכ ןוילגבו ,ןלעמלמ דרוי ער רבדש אלו ורבד השוע אוהש

 םיימודס וללהו 'וכו ער רבד ןיא שרפמ ט"יכ ר"ב 'ופבו .'וכו תודרמל ךפהנ אוהו ותוא תלעלעמ תרעס חור דרוי

 ורבד עמשמ ורבד השוע "וגו ץראה ןמ 'ה תג וללה השקמו םימשה ןמ אובל שאו תירפגל ומרג

 יוע ןושלה ןונגס לענ ג''חעו הנוכנה 'יגה ןכ .'וכו ל"בשרד אתלמ 4  :יב ביי הגיגח ע"ועו 'וכו ץראב הרעס חור
 ורצוא הלעמלמ ער רבד ןיאש | יזפ רב אגינח 'ר רמאד אהא אגילפ שרפמ טיייכ ריב 'ופכו , 518 דצ ליעל י"'מב

 השוע םוקמ לש השוט םוהמ 5
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 וכ--דנ טי אנ השרפ אריו 0

 ןמ ייי תאמ :םירחא תורצוא ול שיש ןכימ (:י הכ טירבר) בוטה ורצוא תא ךל י'י חתפי
 : ירכונ ןפ קתחומכ םיסשה
 ויה וללה םיכרכה תשמח ןמחנ רב לאוטש יר םשכ יול 'ר לאה םירעה תא ךפהיו (הכ -

 םיוה שרושמ ךפה ורי חלש שימלחב ריהה ןכפהו ורי ךאלמ חלש ,רחא רוצ לע תוכשוי
 : עבצאלש שימלחב רמא רחו רילש שימלחב רמא רח ןירומא ןיירת , (מ חכ בויא) 5

 םרא טוקלי םא וישכע רע יול ןב עשוהי 'ר רסא ,וקל המרא יחטצ וליפא הטדאה חמצו
 : תחמצמ הניא תרחא הגורעב ןתיו םורסלש הריואמ רשמ

 : חלמב תאטחש לע רמא קחצי 'ר חלמ ביצנ יהתו וירהאמ ותשא טכתו וכ ה

 'סמ עוקני 8 :ס"פ 'כ עוק5י 6  :ביכ "קו ו'ע כ סכיו ג'ע לעוסנס ,ו'טקסס יכ כויס 'קני ,סי'פ 'כ פוקלי 0
 : 021 75 לפלכ "עו

 | א וונג .ירעתד רגג .שיגו'ד רגיג ,כ רבוג | ש קותוטכ ,כָנְו'ַד קיתוטכ 2 | מיתכא ןאכמ + ןאכימ 1

 | כא יל וללה | (סש) יך'א םיכרכ השמח ,י םיכרכ תשמח | !בויא) י ינמחנ | כ ל .ל וגו [יתגאחוד לאה* /
 | כנפ רחא רצ לע תובשוי ( נ ןה) ויח .?ךח ןיבשוי ויה דחא רוצ לע ,י רחא . . ןיבשוי ,1א תחא רוצ לע ןיבשוי ויה

 .ל ןיוטא [כנו ןירוטא* | (סש) ישתכגופד ןירח + [ןיירח 5 | יתופד ודי תא | א ל .יכ ג ךאלסה [ךאלמ 4
 [עבצא לש | י ריח לכ ,(םש) י ודי חלש [די לש | י יל שימלחב | ְד יגילפ יארומא ,(סש) יש'אָפ ןיארומא
 | יתד עשוהי 'ר רמא .כנאחופ [חמצו 6 | י עבצא חלש ,(םש) י ועבצא חלש ,ֶד הנטק עבצא לש ,כנאופ

 | 'א רפע [רטמ 7 | יִד פולקי .א טקל .ת טקלי .כנחופ [טוקלי | א ןיידע .כפ ושכע רע | כאו המראה
 [יתאו] חלט--וירחאמ* 8 | י תחמוצ | רדי'ל ,ן 'חא סוקמלש ,'א תחא ,יכ ג?אפ [תרחא | 'א הגורעט , כ5א אריואמ

 (א התואש) חתואב - .קנזחופ [הלטב | ןך התאטחש , ךְד האטחש .יכנא|]פ [האטחש | ל יוגו ,כנפְד וירחאט

 לא ('א תכלוה איה .?א תכלוה . . התיה המ טול לא) תכלוה השוע איה המ טול לא םיכאלמה ואבש הלילה

 תנוכתמ איהו םיחרוא ונל שיש (א חלמ טעט) חלמ יל ונת (?א םהל) ןהל תרמואו (יא היתונכש) היתוניכש לכ
 | יתאד חלמ ביצנ יהתו ןכ לע רועה ישנא (יִא םהב) ןהב וריכיש ([ךא תגווכתט)

 לועל יימב ייעו 'וכו רמאד אהא טוקליו ת"יכו "יסופדב ףסונ םשמו ,הלעמל םירחא תורצוא ול שיש ללכמ בוטה
 י"פעאש םוקמ לש ותרובג תאמ רמולכ רבג ןמ קתרמכ שרפמו סרוג טיייכ ריב 'יפב .'וכו קתרמכ 2 | :484 דצ
 ימלשורו םוגרתב קתרמ הלודג הכמ ףורגאב הכמש רובגל המודו הככ שאה ןיא ץראל םימשה ןמ קוחרמל דרוי אוהש
 רבוג ןמ קותרמכ ר"פדב 'יגה םשו ,םפדנה ייפב םג 'יעו אקותרמב וא אנבאב (ח'י א'כ .תומש) ףורגאב וא ןבאב
 יורו יגית רבג ןמ קתרמכ קתרמ 'ע ךורעבו ,אקותרמב וא 'וכו ימלשורי םוגרת 'ימגרתמ 'וכו ןבאב יובג ןמ םורגאכ
 י*וו רייבבו אבוה 818 דצ ו"חמבו ,'וכו אקוחרמ היל בהיו 'ב ג'פ גיפ ק'מ 'שורימ םש קיתעה דועו ,קיתרמ 'וכו ןבאב
 םודס .'וכו םיכרכה תשמח 8 : יובר ןושל אוהש 'רנ ירכוגו ,ע''צו רבוג ןמ אקותרמכ י"י תאמ הזה ארקמה רסח המ ריטמה
 ותלבל יוכו ךינפ יתאשנ הגה ביתכדכ הטלמנ רעוצש י''פעאו רעוצ איה עלבו םיוכצו המדאו וינפלש קוספב ורכזוהש הרומעו
 לועל םג ושרד רבכ (בי'כ ט''כ םירבד) 'וכו ךפה םיוכצו המדא הרמעו םדס תכפהמכ 'פב הרכזוה אל ןכו 'וכו רועה תא יכפה
 וא תחא תבב ןכפה אלש ןכפהו ודי ךאלמ חלש שרפל קחוה ןכא ,י"מב ש"ייעו .הירויד ועלבתנש עלב 410 דצ
 תא ךפהיו רמאמה הז י"פע .שרפמש ליז יישר ינפל התיה תרחא 'יגש 'רנו , תייפיב 'יעו ןלוכ אלו םיכרכ יד קר ךפהש
 / םי'ארב םג 'יעו 'וגו ודי חלש שימלחב רמאנש הטמל הלעמלמ ןכפהו דחא עלסב תובשוי ן ת ע ב ר א יוגו םירעה
 אלא ןלוכ תובשוי ויה דחא רוצ לע התריבח רצב וז דחא רוצ לע דחא רוצב תובשוי שרפמו פרוג ספדנה ר"ב 'יפבו

 דח .ןירומא ןוירת ןאכ אכוה 'וכו שימלחב שרדבו ,'וכו םירה שרשמ די'הה המצע ינפב 'חא לכ רוצב ןיכותח ויה
 ןב לאומש 'ר שרפמו סֶרוג םש בויא םונג ןיעמבו ,500 דצ ליעל םג אתוא וללה םיכרכה תשמח ןושלהו ,'וכ רמא
 ד"'הה ןכפהו ודי תא ךאלמה חלש תחא ד צ לע תובשוי ויה היתורבחו םודס רמולכ וללה םיכרכ שמח רמא ןמחנ
 השמח ינמחנ רב לאומש יר םשב יול ר'א לאה םירעה תא ךופהיו בוט לכשב שוריפה רזו ,גי'חעו 'וגו חלש שימלחב
 ןכו חכו שימלחב היישז ןכפהו ודי תא ךאלמה חלש תושק ויהש לאה רמאנ ךכל דחא רוצ לע תובשוי וללה םיכרכ
 יתהגה .ןירומא ןיירת 5 |: 522 רצ לועל 'יעו תורוצב ויהש לאה םירעה תא ךופהיו טיקלב שוריפה םעמ עמשמ
 לע ןטק וק םשרנ לייכב .'וכו די לש שימלחב |: ימלשוריה ןונגסכ אוהו 189 דצ לועל ה'כו ג"חעו ןירו מ א
 עבצאב די לש שומחב רמא דח שמוחב שימחב שימלחב ושרדש זמרל םיוקהש לייגו םימעפה יתשב שימלחבש ד"מלה
 רמא דחו 'חא עבצאב רמולכ די לש שימלחב רמא דח רייפדב ריב ייפב שרפמ ןכו , עבצא לש שימחב רמא דחו
 שימלחב שרדההכו , ךפה ומכ ודי חלש םעטו שימלחב תלמ קר ושרה ילואו , עבצא לש שמוחב עבצא לש שימלחב
 וללה םירעה .םיכשוי ויה דחא רוצ לע לאה םירעה תא ךפהיו בישר 'צוה הדגא שרדמב רמאמה שרופמ די לש
 ז אמוחנתב ןכו , די שימחב אלא שימלחב ארקת לא 'וכו ךפה ודי חלש שימלחב רמאנש ךאלמה םכפה תחא עבצאבו

 יברכל הכפה ויתועבצאמ תהאב ןבויא 'ר רמא הכפה ויתו מ מ א 'הב רמאת אמש םורעה תא ךפהיו ב"כ 'יס םש ב
 דחא אוהש רחא עבצאב אלא אל הכפה וידימ דחאב רמאת אמשו ו"ט ייס םשו ,ודי הלש שימלחב רמאנש םודס
 רמא דחו ודי חה ל ש שימלהב רמא דח הגוה וא קתעוה בויא טוקליבו ,ודי חלש שימלחב רמאנש .דיב השמחמ
 שימלחב רמא דחו דיה לכ רמא דח ודי חלש שימלחב ד'הה היפ 'ר טוקליב ייגה םעט ןכו ,ועבצא ח ל ש שימלחב

 ריה .לכ ודי חלש שימלחב רמא דח טייכ ר'ב 'יפבו ,"שימלהמ ד"מל קופא 'המ .אוהש, ףסונ םשו ,עבצא חלש 1
 .טוקלי םא 6 =: ע"'צו הנמק עבצא לש שמוחב שימלהב אמוחנתב שרפמו עבצא לש שימלחב רמא דחו עמשמב
 םדא טולקי םאו בוט לכשבו ,תחמצמ הניא תרחא הגורעב ןתיו 'וכו הטמ םד א ט"קלב . הריואמ (רטמ ל"צו) הטמ םדא טולקי םא ט"קכלב
 ,ָ פידעש 'רנו ,'וכו תרחא הגורע לא ןתוו וכו הריואמ רטמ
 רמאמב אתואדכ .חלמב תאטחש לע 8  :נ'חעו טולקי ייגה וז אפידעש 'רגו ,'ו | הֶר גה וז הגורק ןתיו רכו ה םמ
 יהתו וירחאמ ותשא טבחו טייקלב ןכו ,'וכו היל .הרמא תווהו 'ןכו הלמה לע הדמע הלודג תוצמ 821 דצ ליעל .קחצי יר
 םג 'יעו ונשרדדכ הלמב תאטחש לע הלמ ביצנ יהתו בוט תו בוט לכשבו ,ליעלדכ חלמב תאטהש לע קחצי ר"א חלמ ביצנ

 : ש"ייעו םירחואמה י"כו טוקליו ,'יסופדב ףסותינש רמאסה י"פע שרפמ ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו ;ת'הע י"שריפב



 7 גל--טכ טי אנ השרפ ארוו

 ן הריכז המ 'וגו םהרבא תא םיהלא רכזיו רכבה ירע תא םיהלא תחשב יהיו (טכ
 : קתושו ערוי היה איה יתוחא הרשל םהרבא רמאש העשב םהרבאל קחשש הקיתש ,ול רכזנ

 רב לאומש יר טול ןהב בשי רשא םירעה תא ךפהב הכפהה ךותמ טול תא חלשיו
 :תיברב ןהב הולמ היהש 'מא ןינבר ,ןהב יורש היהש רמא ןמחנ4

 ןפםתכמ רודל תחשת לא הצנמל ריהה [וגו הרעמב בשיו] 'וגו רעצמ טול לעיו ל
 יתסנכנ אל ינאש רע םימלועה לכ ןובר וינפל רמא (א זנ םילהת) הרעמב לואש ינפמ וחרבב
 :תחשת לא ךינפלמ ןוצר יהי הרעמב ןותנ ינאש וישכע ,ייליבשב םירחא םע רסח תישע הרעמל

 ח תורונס ויהש יוגו ץראב ןיא שיאו ןקז וניבא הריעצה לא הריכבה רמאתו (אל
 : לובמה רודכ םלועה הלכתנש

 10'תכ ןיא ןב וניבאמ היחנו לאומש ישמ 'מוחנת 'ר יונו ןיי וניבא תא הקשנ הכל בל
 : חישמה ךלמ הז הז יאו רחא םוקממ אב אוהש ערז ותוא ערז אלא

 אל הכנשבש וילע דוקנ המוקבו הבכשב עדי אלו יוגו ןיי ןהיבא תא ןיקשתו וגל
 :ערי המוקב לבא ערי

 יסנכ לסקיספ ,ס''פ 'כ עוקלי 8 : 'ס 'יק ז'כ סילספ יכיכע 'קלי ,ה"'פטס 'כ סילסס 'קלי ,סט טוקלי 5 :סט פוקלי 8 :סט טוקלי 1
 ליזנ ,פ"פ "פ ךסלעכנ יכפס ,סע עוקלי 12  :נ"שו 226 דל ליעל ,סש טוקלו 10 : ס*כס םיטלככ םדנס ,('5 ויעק) בי'עפ
 :זי'כפ 3"וכ ד"לפ .ס*וכ כ"'כדס ,ו"'פ סיכפוק סככע , ו"כפ נ'ע ילסמ םכדמ , בי" "כ ג'פ סככ כבדענ ''נ " םויכיק ,'פ גייכ

 רכזי רככה ,517אפ םהרבא . . (%א רוכזיו) רכזיו רככה ,י 'וגו םהרבא . . רוכזיו רככה [יוגו -- רככה* 1

 העשב | 'א יל הקיתש | כ יל ,י טולל ול [ול | י רז 2 | ל וגו ,ְד טול תא זחלשיו םהרבא . . ([ך רוכזיו)
 1א היהש | ןךְד ותשא הרש לע ,או חרש לע ,יִנ ירשל [כפ הרשל | ןך רטוא אוהש [םהרבא רטאש | י יל
 5 םירעה תא ךפהב ,ש"א טול . . ךופהב [טול -- ךפהב* | ד יל טול --- חלשיו ל 8 | ן קתשו | ןך היה אוהו

 , ג ןיעצמ 5 | ו םתוא , ת סהל ,'רד ןהל .ן סהב .כנאפ [ןהב | ת'או סב + | וב | יתיאופד יל ,ל יוגו
 ןובר 6 | ל 'וגו ₪ [םתכמ** | ןפ ומע ויתונב יתשו . . בשיו .יתכ!אְד רהב בשוו [יוגו | יתכ'אפד רעוצמ

 | םכא הרעמב 7 | אלש דע | א עישר ,1א עישבר ,יכפ םלוע לש ונובר .שן םלועה ןובר , ןְד םיטלועה
 :'א ונילע אובל ץראב ןיא . . רמאתו ['וגו -- רמאתו* 8 | ?א אלש |לא | :יתכ*אפ ושכע | ן הרעמב [יליבשב
 רמאתו ,[ך ןקז ..רטאתו ,ד 'וגו ןקז . .רמאתו ,ישי ץראב ןיא שיאו ,1 ןיא . .רמאתו ,?א ץראב ןיא . . רמאתו
 [יש תכ?אוְד תורובס* | ם = דמלמ [ויהש | ל 'וגו הריכבה רמאתו , ו הריעצה . . רטמאתו ,[ף 'וגו הריעצה . .

 [יד יוגו ןוי -- הכל* 10 | גפל רודב [יתכאוְד רודכ* | ידך הלבתנש 9 | 'א תוכשוח .גפל [תוריכמ

 | תכגפל ןיי .- הכל ע"א ערז . . היחנו ,'א ערז וניבאמ היחנו ומע הבכשנו ןיי . . הכל ,ן ישנו ןיי . . הכל
 רב לאומש 'ר ,יתָפְד לאומש 'ר  ,ן תיוט לאומש ,ן) תיזוכ לאוטש 'ר | עשתכגא םשב ,יפְד םושמ .ן םשמ
 ןיא | יתד -. וניבאמ היחנ  .עכנאופ [ןב | ע יל :יתנְד ערז . . היחנו .כאןפ [וניבאמ היחנו | כנא ןמחנ

 ותוא | יכגוד ₪ וניבאס היחנו ,עתאפ [ערז 11 | ן ןכ 'תכ ןיא .יתכנאפד ןאכ (ע בחכ ,ןוכנ 'תכ) 'יתכ

 [ד יוגו -- ןיקשתו 12 | ן ךלמה | ע תג א הז הז הזיאו ,ן הז הז יא , ם הז הזיאו | ל דחא [רחא** | א יל אב | א יל

 ד ואו ויאו לע .גופ [ויש | תכגופדל יל [יאח הסוקסנו -- אלי* | [ייאח יל .תכנ'אול וי - - ןיקשתו
 לבא 18 | 5 המוקנש לע /א המוקבוד (%א דיו) '\ לע ,ש המוקבובש ויו לע ,י'ךְְַד המוקבו לש (יי "וו

 |  ג"אְד המוקב ,יכפ הטוקנו .שת'אחו [המוקב

 ול רכזנ (הריכז) ןורכז המ וכו חכנ תא םיהלא רכזיו 808 דצ ליעלו | ,יוכו קתשש הקיתש טולל ול .ול רכזנ 5
 ההוחאל הקתשש הקיתש הל רכז הריכז המ לחר תא םיהלא רכזיו גיעפ ןמקל ןכו חנל ול רכזנ 'יפ 'וכו םנריפש
 המ 'וכו טול תא חלשיו םהרבא תא םיהלא רכזיו ושרדו םהרבאל ול רכזנ שרפל ןיא ןאכו ,לחרל הל רכז 'יפ 'וכו
 !דוי טול היהש רכזנ טול לע סהרבא לש ותריכז והמ תהע : יישריפב שרפמש ומכ 'וכו הקיתש ול רכזנ הריכז
 המ שרפמ ט"קלבו ,ם'ארב 'יעו 'וכו רבדה הלג אלו איה יתוחא 'וכו םהרבא רמאש עמשו םהרבא לש ותשא היושש
 .'וכו ןהב הולמ היהש 4 :'וכו םש התיה הריכז המו בישר 'צוה הדגא שרדמבו ,'וכו הקיתש טולל רכז רכז הרוכז
 ןהב 'בשי רשא וכו ךופהב בוט לכשבו ,ןלוכב קסע ול היהש תיברב ן ה ל הולמ .היהש שרפמו סרוג טיב ר"ב 'ופב
 בשוי .היהש פעאו שממ ,הבושי טשפה ירבדבו וניתובר ירבד וז תיברב ןהב הולמ היה אלא בשי ןלוכב יכו טול
 יגה ט"קלבו ,ינמחנ רב לאומש 'ר שרד ךכו רככה ירעב בשי טולו א'הכו הנוחו עסונ היה ןלוכב קרפה ותוא םודפב
 יליבשב רמאו הרעמב ובשינ הכפהה ךותמ וטלמנש ויתונבו טול םע .םירחא םע דסח 7 = :ג"חעו יוכו ם תו א הולמ היהש
 אלש דע שרופמ וא םרוג ספדנה ר''ב 'יפבו ,528 דצו 892 דצ ליעל 'יעו היבאומה תורמ תאצל דיתע יתייהש ליבשב
 יתהגהו תוריכמ ייגה גייכו פ"יכבו ל"יכב .תורובס ויהש 8 :  יקינולאש שרדמב גייר היגה ןכו ,'וכו רסח יתישע יתדלונ
 לכש ויה תורובסכ טקלבו ,לובמה רודב ומכ ברחנ םלועה לכש ויה תורובס ת''הע י'שריפב ןכו תורובפ םירפסה בור 'יגב
 הלכתנש ויה ןירובסכ בומ לכשבו ,'וכו לובמה רודכ םלועה תא ברחש אמש תורובס טול תונב ויה םש ר''יספבו ,'וכו ךפהנ םלועה
 איי 'א תוינומדקב רבכ האצמנ וז הדגאו , 'וכו םלועב הירב ןיאש תורובס ויהש םש ב''גאבו ,'וכו לובמה רודבכ םלועה
 תרמא אימד אלוממב חונ תיבד ארד ךיא אתירב הֶלוכ תפס ארונד אלוממבד ןיהל רבסד לוטמו ירוסה םרפא םג בתכ ןכו ,'ה
 שרדב 226 דצ ליעל רדסנ רמאמה | .'וכו 'מוחנת 'ר 10 508:  דצ גימ קלח ח"'מב 'יעו 'וכו אתרועזל אתשישק
 םקש ערז ותוא תיזוכ לאומש םשב אמוחנת 'ר םש 'יגהו ,'וגו רחא ערז םיהלא יל תש יכ 'וכו ארקתו 'פה
 אלא כ"כא ןב תיזוכ לאומש 'ר םשב אמוחנת ר"א ערז וגיבאמ היחגו תיזכ 'ע ךורעב קתעוה ןכו ,'וכו רחא םוקממ
 אוהש ערז אלא יתכ וניא ןב 'מוא תיזוכ םשב אמוחנת בר ערז וניבאמ היחנו 297 יומע .לודגה שרדמבו  ,'ופו ערז
 ג'וכו ןייכו פייכב הכו , ל"יכב היכ  .וילע דוקנ 12  :םש ליעל י"מב ייעו .חישמה ךלמה הז הז הזיאו 'וכו אב
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 ול דל טי אנ השרפ ארו 8

 ןהל חיה ןייגטו [יוגו ןיי ונקשנ) יוגו הריעצה לא הריכבה רמאתו תרחממ יהיו (דל
 חשענ ןומיס ירב ןדוי יר רמא ,תורעטב ותוא ןיסנוכ ויה הברה םהל ןיי היהש הממ אלא ,הרעמב ןיי
 : (חי ר לאוי) סיפע םירה ופטי אוהה םויב היהו רמא תאד ךיה אבה םלועלש אמגר ןימכ םהל

 האיבמ תרכעחמ השאה ןיא םלועל רועל 'ר רמא ןהיבאמ טול תונב יתש ןירהתו ול
 ורביעו ןתוריע ואיצוהו ןמצעב וטלש ימוחנת יר רמא ,שול תונב יתש ןירהתו 'תכהו ,הנושאר

 עעל ו'פ 'כ סוקני 4 :נ*מ "פ נקע ילפס ,נ"ג [םכיטד קמ תלטכ 6סליכע ,י*כ ע'ס יכיכמ 'קל' ,סש טוקלי 1
 :נ"ת 449 רכ

 [הטמ 2 | מתד ןיגט .יאחופ ןינטו ,כנ [ןיינמו | - יוגו : תוכנ'א] הריעצה . . רמאתו [ך יוגו--רטאתו* 1

 ןייתש .מ?אחו חבווט (ו ןייה) ןיי (םמ ןהל) םהל תיהש גם ןהל הכורמ ןיי תיתש | י 'ל ,ןֶח םתואס
 | ו תואינחט ,ך ןיאינחט .א ןינתונ .םיכגחופ [ןיסנוכ | י ויתו | י תבורמ םתל היתש ,ןךְד ןחל חכורמ

 | וי תטגוד :כאתפרד אמגוד ן .ןומגיד ,1 אמגיד | ןיעמ [ןימכ 8 | ת רב | יתוד הדוח .כנאם [ןדוי

 ןט | תני'אפ חשא | ג'א יל סלועל | רועלא | ל רגו [תכ גאוד ןהיבאמ טול* 4 | ל יל [סיסע** | ו םלועה
 וכ [טול | 5 היל ןוביתא ,ן ןוביתא , ןךְד 'יתכ אהו ןוביתא , כ ן 'תכהו (כ ןוביתיא) ןוביתא ['תכהו 5 | ם האיבב ,ן חאיב

 | תד וונעתנו .*ףעאחו [ווגיעו | עח ןחודע .ן ןתוויע .י"ירתנאְ ןתויע | 5 ריא אלא | תגאוְד ןהיבאט

 ונדמליח רמאמבו , ערי חמוקבו ערי אל הבכשב רמול המוקב לע דוקנ חמוקבו תבכשב עדי אלו םש ירפסבו ,ט"קלבו
 רצ ג"ח םיטוקלה 'פב שודקה וגיבר יקרפבו ,הטמל ייעו .'וכו דוקנ המוקבו ו'פ 'ר טוק' ע ךורעב קתעותש

 ר"ב 'יפבו יתניצש י"כבו ןאכ 'יסופדבו ,עדי המוקבש דמלמ דוקנ הריכב לש תמוקבו

 ע ךורעב קתעותש

 \ \ שב

 רעב 'צוה) םימעטה יקודקדב ייעו הרופמה יפל ה'כו היינשה ו"או לע ל"רו המוקבו לש "או לע דוקנ 'יגה טוקליו
 הבכשב עדי אלו םש (רעללימ י'ר 'צוה) םירפוס 'סמבו ,יש תחנמבו 96 'יס הלכאו הלכאבו 58 'יס (קארטשו
 אל תבכשב הריכב לש המוקבו לש עצמאבש ו"'או לע דוקנ 'וכו עדי אלו םש ר"מבבו ,דוקנ המוקבש ואו המוקב

 םורשו יכ םש רוזנבו .'וכו ןושארה המוקבש ויו לע דוקנ המ"וקבו הבכשב םש א'ונ נ'רדאבו ,ערי המוקב לבא עדי
 ולשבו םיעשופו הריבע םשל ןווכתנש אוה םב וכלי םיקידצו הוצמ םשל ונווכתנש ןה ומע ויתונב יתשו טולל לשמ 'וכו
 רמול חרוכב לש המוקבו וייו לע דוקנ המל ינוח בר רב יפוי 'ר םושמ אגת סינא סגימ אהו 'וכו םב
 יעבוא אל אנורחא איגפלד הנימ אקפנ הוה הוהד יאמ דכעימל היל הוה יאמו עדי המוקב לבא ערי אל הבכשבש
 רקוע רוקנהש עדי המוקכו ןוכנל שרפמ ת''פיבו ,םש לודגה 'רמבו טוקליבו ךורעבו םש סי'דבו תוירוהב 'יעו ארמח יתשימל
 תויתואה ראשמ ויו דקנד אנש יאמ השקה 'וכו המוקבו לש ו'או לע דוקנ 'יסופדה 'יג 'יפלו ,אכילד ןאמכ חלמה
 רצ) חימפב ליעל רמאדכ הנדבל תודוקנ יתלבה וא תודוקנה שורדל ךירצשכ אלא תויתואהמ תצק דקנל ךרד ןיאד
 ,שייויעו 'וב\ הלמה לכ ןנירקע אלא בתכה 'ישרד אל אכהו 'וכ הדוקנה לע הבר בתכ אצומ התאש םוקמ לכ (2
 ח"עפ ןמקל ומכ ולוכ דוקנ לכ ויל ע דו קנ ונינפלש 'יגה הלועמו ,םש ר"מבבו ילבבב שרדה יפל םג אישוקהו
 לש המוקבו תיחע י"שריפמ עמשמ ןכו ,וילע דוקנ תא לייכב ר"פפ ןמקלו (םש ליעל י"מב 'יעו) וירע דוקנ והקשיו
 רפסבו) תותשלמ ינש ליל רמשנ אל ןכ פ"עאו עדי המוקבש רמול [בתכנ אל ולאכ אוה ירה רמול] . דוקנ הריכב
 ,(ליז יישר תעד יפכ ןוכנה אוהו המוקב לע דוקנ אלא ואו לע דוקנ ןהב בותכ ןיאש תואחסונ שיו רועה ןורכזה
 יואר ול היה אלו שיגרהו עדי המוקב לבא עדי אל הבכשבש רומלל וי ל ע דו ק ג המוקבו הבכשב ערי אלו ט"קלבו
 ןיאש המוקבו לע דוקנ ונוא 'וכו הריעצה םקתו 'וכו םג ןיקשתו 'פבו ,בוט לכשב ע"יעו ףףכו ינש לילב םג תותשל
 רוקנ הטוקב ביתכ ךכלו 'וכו אוה הלילב שרפמ | ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו ,עדי המוקב לבא םש םג שורדל םעט
 יפל רוקנ וניא הריעצ לש המוקבו ומצע רמש אל אוהו היינש הלילב ןיי התשי אלש ומצע רומשלו דומעל ול היחו
 אלא שיגרה אלש יוכו וייו לע .דוקנ םש א'ונ נ"רדאב רמאמה ףוס השקו ,היבא הב שיגרו אלש המצע חרמשש
 הבכשב המוקבו הבכשב עדי אלו םש ב'ונב שרדה רז ןכו (התדימעב שיגרהש היגה א"רגהו) הריעצ לש התדימעב
 םשו) ערי המוקבו הבכשב הריעצהו שיגרה המוקבו שיגרה אל הבכשבש וילע דיקנה שיגרה אל המוקב לבא שיגרה
 ש"ייעו (שיגרה המוקבו הככשב הריעצהו שיגרה המוקבו שיגרה אל  הבכשבש רמול המוקב לע  דוקנ 'יגה הייכב
 לבא הבכשב עדי אלש דמלמ רוקנ המ ינפמ 'וכו עדי אלו םש ב"מ ילשמ שרדמב ןושלה סגמוגמו ,ש'זשר תורעהב
 וילע דוקנ ונונפלש 'יגהו ,הריבע תררוג .הריבעש דמלמ הריעצ לש המוקבו הריכב לש הבכשב עדי המוקב
 עשיטעראסאמ יולב 'ועו ולוכ דוקנ כ'ג השרפל ךירצש 'וכו הבכשבש רמול המוקב לע דוקנ ירפסה 'יג םע תמכסמ
 גנוטוילנויא רוצ דועו (ולוכ דוקנ הרועצ לש המקבו םג ירפפה יפלש םש ש"מ רווחמ וניאו) 11 דצ ןעגנוכוזרעטנוא
 םש ךורעב קתעוהש יפכ ונדמליה רמאמב ןושלהו ,895 דצ 'וכו ןאיטקודארטניא גרובצניג םג 'יעו 118 רצ 'וכו
 המוקבו הבכשב עדי אלו ביתכ המ האר .רבדה אצי ןהיבאמש אלא  ןהיבאמ והמ ןהיבאמ טול  תונב יתש ןירהתו
 םסרפתמ אוה ךכ ינפמ דוקנ המוקבו ךכיפל הב שיגרהו וניי גפ הלילב לבא שמאמ רוכש היהש המל דוקנ המוקבו
 ודקנש סומינוריה לצא אצמנ רחא םעטו ,' ו כו רשפאש המ השעש פ"עא הארו אוב ומצעל בייח אוה ירה תבש לכב
 ןיינמו 1 | :508 דצ גימ קלחו 498 דצ 'ג קלח חיימב 'יעו ומע ותעד ןיאו םדא לועביש ,רמול רשפא יאש וילע
 שרפמו םרוגו קוספה הזל שרדה קתעוה ט"קלבו ,'וכ הקשנ הכל 'יפל רבכ רמאמה רדסנ אלש ע'צ .'וכו ןהל היה
 בוט לכשבו ,ןיי ןהב ואצמו תורעמב ותוא ןי סי נ כ מ ויה עפושב ןהל היהש יפלש אלא ,ןיי םהל היה ןייגמ םש
 ,הרעמב ואצמ םש ענצומה ןיי ותואו תורעמ ךותל ותוא ןיסינכמ ויהו הברה ןיי םיירומאל ויהש יפל  'וכו הכל
 (!המגיד 'ה 'יס א'עפ ןמקלו ןאכ ל"יכב ה'כ .אמגד 8 :'וכו ןהיבא תא ןיקשתו 'פל שרדה אבוה ת'הע י"שריפבו
 יועו יוכו 'טגיד 'א זיימ ג'פ תוירוה םשו ןוכדיד אמגיד 'א 'כ ב"פ ןירדהנס 'שוריב ןכו הנוכנה הביתכה איהו ד"ויב
 וירחאו יוכו .הרומע תאו םודס .תא י"י תחש ינפל רמוא אוה ןכו שרדה םש אתליכמבו ,564 דצ ד"מ קלח ח"מב
 רמאנש ןינעב ה"בקה םהל ןמזש אלא הרעמב ןיי סהל היה ןיאמ יכו אוה הלילב ןיי ןהיבא תא ןקשתו ביתכ המ
 רמאמה ררסנ 449 רצ ליעל .יוכו רזעל יר רמא 4 :םש בקע ירפסב םג ייעו 'וכו סיסע םירהה ופטי אוהה םויב היחו
 ואיצוהו יוכו אמוהנת 'ר רמא ונינפלש רמאמהמ קתעוה 'ג דע 'ע ךורעבו  ,י"מב שיייעו 'וכו רגה לא אביו 'פל
 ואיצוהו 'וכו אמוחנה רי'א אלא שרפמו סרוג לודגה שררמבו ,ח"יכב ןתודע 'יגה ןכו ,היינש האיבמכ ורביעו ןתודע

 הילותב האיצוהו המצעב הטלש רמת ןכו םש דועו ,היינש איהש ןהיבא תאיבמ היינש האיבמ ור
 ייעו ןתורע 'יגה ת"הע י"שריפבו ,'ב ד"ל תומביב 'יעו השוריפו הרז 'יגהו ,היינש איהש הדוהי

 1) 0+ץ46-

 שב עדי אלו ו'פ
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 ותוא ןיליכאמש ףוס תוירעלש סומלוב רחא טוהלש ימ לכ ןנח רב ןמחנ בר רמא : היינש האיבמכ
 םא ןיעדוי ונא ןיא יניניע והילא יר 'שמ ןוהירת ןמחנ רב לאומש 'רו היילג ןמד ןדוי יר = : ורשבמ
 טול יוה (א חי ילשמ) דרפנ שקבי הואתל 'תכר המ ןמ ,ול וואתנ ויתונב םא ויתונבל הוואתנ טול
 ןירוק ןיאש תבשו תבש לכ ןיא  הינמיגרת איעשוה 'ר 'שמ אייח 'רב םוחנת 'ר = :ןיתונבל הוואתנ
 אלא 'תכ ןיא ועלנתה אחא 'ר רמא ,(םש םש) עלגתה הישות לכב םעט המ ,טוללש ותשרפ
 (ל חמ היטרי) ןכ אל ותרכע י*י םאנ יתעדי ינא ריהה : וברקתנ םישנהו וקחרתנ םישנאה עלגתה

 : ס"כפ םיטלככ םדנל ,'צ '* םויכוס ,'5 ג"כ כימ ,ו"גקספ 'כ ילטע 'קל* ,סס סוקלי 2 :כ"עו 898 ד5 ליעל 1
 :(/ו 'נ) דכסו 'פ םוכ טכדפ ,ס*לט 'כ סיעכי 'קני ,ו'פ 'כ עוקלי = :(יפ ו"עק) ביעפ יסבכ ספקיספ 6

 ,כל סומלופ [י'רת"נאחְך סומלוב* | טוהל אוהש | ןינח | כנא 'רב | כאו ןמחנ 'ר | שזְד הנושאר האיבמ* 1
 ,תד איילג :ן [היילג | ן ורשב ןמ ל | י*ךכא ןיליכאמ | א ףופל | כ1א תוירעה | כן יל לש | ן יל ,1 סומלפ
 םשמ | א .והיורת ,(פש) יתכ"אפד ןוהיורת ,גְו [ןוהירח | (םש) י ינטחנ | ךַו ןב | (ילשמ) ?יכנ'אפ אולג
 אהלא ,כ ונינע - - ,1א יננע . . ,?אְָד ינינע והילא | כא 'רד הימשמ ,[ך רישמ ,(םש) ונפד 'ר םושמ ,ן 'ר
 | ל ויתונבל [ויתונב** | י סא וא :2ו8 םאו | הואתנ 8 | (סש) יַפ והילא ,ן ייניעוהילא ,ְד יניעוהילא + ] יננע
 :*תכגאופ הואתנ [ד הוואתנ* 4 | (םש) י אוה [טול | ף 'טוא , [יוה | (םש) י בותכש | 5 חמ ןמו ,יא המס

 : כנאו [סוחנת | (סש) י ול וואתנ ויתונב אלו ,יתכנאוְד ול וואתנ אל ויתונבו = .פ [ויתונבל | ל וואתנ
 /ג*א אנמגרת | ן 'ל יר | ןא םשב ,(םש) יכפ םושמ ,תֶוְד פשמ | ת יגר רכ ,א רב | (םש) יתתפְד אמוחנת

 ₪ [ןירוק | 5 הנשו חנש לכ | י'א ךל =. [ןיא | (פש) יא יל , כ אנמוגרת :ןפ חנה ,"רְֶד אנמגרות

 . . ,7ך יימעט יאמ ,(םש) ו ט"ם ,ן עט המ ,ןראפ [םעט המ | ל ותשריפ [ותשרפ** 5 | (סש) ין'א וב .יתככ'אופְד הב

 יותכ ןיא | (םש) י'רפ ועלגתי | (םש) י אייח | יירתכא עלגתי | י ביתכד אמעט יאמ ,1 חיסעט המו ,2  אמעט

 ל םישנאתו [(פש) י'רתכ גאופד םישנאה* | י'רת'אפ עלגתי 6 | ן ןכ 'תכןיא .יתכנאפד ןאכ (תכגפ יחכ)
 אל ותרכע ,י'ךְופ ְד וידב ןכ אל ותרבע ,] [ןכ אל ותרבע | ךך םואנ [םאנ ל | א םישנאהו ,י םישנו | ו םישנא
 'יתכ ןיא ןתרבע ,ךד וידב . . אלו ותרכעו , [ך וידב . . אלו ותרבע ,צכ וידב . . אל ותרבעו ,ז) ושע ןכ אל וידב . .

 | 1א ותרבע יתעדי אלא . . ןיא ןתרבע ,5א ותרבע אלא ןאכ

 'ומלוב יתהגהו ,סומלפ ג"יכבו ,ביייכב םג ןכ 'יגהש המיתו סומלופ ןאכ בותכ לייכב .סומלוב 1 :  םהרבאל רוכזב
 -שילבוב סוירפ ע/יעו י"מב ש"ייעו  ,'ובו טול אשיו יפל רמאמה רדסנ םשו ,898 דצ ליעל ל"יכב םג אתיאש ומכ
 כזוה אל יניניע והילא 'ר ארומאהו ,אילגד םחנמ 505 דצ ליעל ןכו .היילג ןמד 2 : 209 דצ ןיצידעמ עשידומלת
 רמאמה לעב אוה ילואו 'וכו םילגר ילועב היירק רתפ ו הי ל א 'ר אתיא 'וכו יוגחב יתנוי 'פ ר'שהשבו ,רחא םוקמב
 יתשב םשה תביתכו ,והילא 'ר ןאכ םג 'יגה ילשמ יקליג פ'יכבו ,(608 דצו 564 דצ ג'ח א"הגאב ייעו) ונונפלש
 ארזעב יניעוהילא םשה 'יסופדה 'יגכו) יננע ינינע ינשה םשה םירפסה ולאבו ,יתנויצש י"כבו ר'פדב םג אתיא תובית
 הז דרפ שקבי הואתל שרוד אוהו , (ט"יותב שייייעו ףוקה ןב יניעוהילא ה"מ ג'פ הרפבו ,'ג וכ איהדבו 'ד יח
 ש"יעו מ/פב ליעל שרדנש ומכ הורע ןושל הזה קוספה לכו 'וכו ויניע תא טול אשינ 'וכו ילעמ אנ דרפה ביתכד .טול
 שקבי הואתל עלגתי הישות לכבו דרפנ שקבי הואתל ביתכד יאמ קחצי .'ר אמיתיאו אבר שרד םש רוזנב ,ןכו ,ימב
 ןהיבאמ והמ ןהיבאמ וכו ןירהתו יתקתעהש ונדמליה רמאמבו ,'וכו הואתל ה'דב תופסותבו י'שרב שייייעו טול הז דרפנ
 ןהיבאמ 'נש ונולק בוחכה טריפ ךכל תוגזה רחא טהול הלחתבמ היהש יפל ןהיבאמ לודגה 'מבו ,רבדה אצי ןהיבאמש אלא
 ישוריבו ,אנמגרת סי'לב ןכו ,אנמגרת היקזח לייב היספ ןמקלו ,ולש ןמגרותמה .הינמיגרת 4 : רבדה היה ןהיבאמ
 הירבד 'וכו שיקל שירד הינב ירקמ אבא רב אייח בר יב 'ח תובותכבו אינומגרת ןיבורה ןוניא ןאמ יא 'ס ד"פ הלח
 י'כ ראשו ל"יכב ה"כ .תבשו תבש לכ :  אנמגרותמ 'עו אנמגרות 'ע ל"תמעבו נ'חעו הינמגרותמ ינמחנ רב הדוהיל
 ןכו .(ו"'דו ר"פד טוקליב אתיל הנשו הנש אינ ןוילגב ו"פ 'ר טוקליה יסופדב ןמסנש המו) טוקליבו 'יסופדבו .כ"יכמ ץוח
 רובס תא המ טולל ה/בקה רמא הי כר ב 'ר רמא 'יגה םש ב''גאבו ,תבש לכב םסרפתמ אוה ךכ ינפמ םש ונדמליב
 לכב דרפנ שקבי הואתל רמא המלש ןכו 'וגו יתש ןירהתו הנשו הנש לכב ןירוק והי ךייח עדוי םדא ןיאו אטוח תאש
 אמוהנתב םג 'יעו 'וכו ןרהתו םירמואו תוקוניתה ןיקחשמו ןירוק ויהי חנשו הנש לכבש ךייח כ ב'גאבו) עלגתי הישות
 ,'וכו הנש לכב הרותה תא ןימילשמשכ ונייהד ןוכנה ןכו בתכו בי'גאב ייגה וז לע ריעה ל"דרה ייחבו (ביי 'יס אריו
 ח'מב 'יעו םינש שלשב הרותה תא ןימילשמ ויה אברעמ ינבו י'א תדגא אוה שרדמהש יפל ןכ היגהל רשפא יא ןכא
 בתכש ומכ תבש לכב טול לש ותשרפ תורקל זא םיגהונ ויה ילואו ,268 דצו 1 דצ ליעל י"מבו 851 דצ דיל קלח
 ינומע ןנתד תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב ונולק הלגתנש עלגתי הישות לכבו רמאמה ותואב םש ריזנכו , ת''פו לעב
 עלגתי הישות לכב קר שרפמ ר"'ב 'יפבו ,'וכו הישות לכבו ה'דב םש 'סותב 'יעו םלוע רוסיא ןרוסיאו ןירוסא יבאומו
 תעדלו ,(תבשו תבש לכב סירג .אלד 'רנ שוריפה הז ןושלמש בתכ א''אבו) ונולק הלגתי ןישרוד תוירבהש םוקמ לכב
 הבישי לכ תבשו תבש לכ שרפל שי 94 דצ 1905 תנשמ טפירשסטאנאמ עשיטילעארזיא ע"מב ןהאפדלאג ח'שר
 קימב ושרדש ומכו ('ח ג"כ ביש) .ינמכחת תבשב בשי ןושלמ תבשו תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב 'ולכ הבישיו
 ,'ד יוס ביינפ ןמקל ע"יעו 'ב הי'כ הליגמ 'יעו םגרתמו ארקנ ויתונב יתשו טול השעמו ,הבישיב בשוי היהש יב ז"ט
 .עלגתה 5 :ח'כר דצ בי"ח ריפס ןבאב 'יעו הקדצ הכרב ומכ השרפ האירקה יפל אוהו ות ש רי פ בותכ ליייכבו
 אתיא כיייכו יב א/'יבבו  ,ג"וכו ו'יכבו ודו ריפדב םג ה"כו ,עלגתה 'וכו ועלגתה אחא 'ר רמאמב כו ליוכב ה"כ
 'ב "1 ןירדהנפב שרדה םעט ןכו ,הלגתי יוליג ןושל שרדה יפל ומעטו ע לג תי בותכ ארקמבו ,עלגתה אלא ביג
 ריזנ י"שרבו םש םי'דב 'יעו "וכו ושטנל לוכי התא בירה עלגתנש םדוק (דיי זי ילשמ) שוטנ בירה עלגתנ ינפלו
 ימ עלגתי אלא 'תכ ןיא ועלגתי (ו'זרהמ 'יפב 'יעו) תויתואה ךופהב לעג ןושל עלגתי שרודש 'רג אחא 'וו ,םש
 ר"יספבו ,דימ תורתומש וברקתג םישנהו להקב יבאומו ינומע אבו אלש וקחרתנ םישנאה םירכזה 'ולכ טולל המודש
 'וכו תובבלה תא עדוי ינא אלא הפי הבשחמ טול תונב ובשח אלש ם'עא היירב לכ רכש חפקמ יניא ה'בקה רמא םש
 ינא ד"הה 6 :'ב וע תומבי 'יעו 'וכו תויבאומ אלו יבאומ תינומע אלו ינומע תא קחיר םקוחרל אב אוהשכ ךכיפל
 ו אוה ןאכ ושרדש קוספהו ,'וכו םישי םא ד'הה ה'דב םש י"מבו 188 דצ ליעל 'יעו ע"פב רמאמ ליחתמ ןאכ .'וכו
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 תונו םשל היה אל כאוסלש ורוביע תליחתמ רמא אפס רב אננח 'ר  ןומיס 'רו אפס רב אננח 'ר
 םעה לחיו םיטישב לארשי בשיו תונו םושל אלא (סש סש) ושע ןכ אל וירב ,םימש םשל אלא

 םושל היה אל כאומלש ורוביע תליחתמ רמא ןומיס 'ר  ,(א הנ רכרטב) באומ תונב לא תונול
 התוצ רשא לככ שעתו ןרנה ררתו םימש םשל אלא ושע ןכ אל וידב ,תונו םושל אלא םימש

 ,ושע ןכ אל וידב חונז םשל ופוס ףא תונז םשל ורוכיע תליחת םא יול יר רמא ,(ו ג תור) התומח 6

 ןכ אל וידב םימש םושל ופוס ףא םימש םשל ורוביע תליחת םא ,םיטישב לארשי כשיו
 : ןרנה ררתו ,ושע

 חריככה (רמא) ובייא יר פשב ןרוי 'ר כאומ ומש ארקתו ןב הריכבה דלתו !חל זל אי
 (פ ב פירגד) המחלמ םכ רגתת לאו באומ תא רצה לא 'תכ באומ הרמאו היכא רוככ תויבש ירי לע

 ,סט םוילוס ,סש כימ ,ן'פ ' עוקלי 8  :נ"כ "ם כ"פ סנכ לכנרענ ,ז"" "קס סט לעוסנס ,ו"כ קלנ נ"מ סתותנס 0
 :'נ ח"כ סטק סנב

 יאש אנינח , כ אנניח ,(סש) יאו [אננה | יתד אנוה .'א אנינח .?או |אננח | (הימרי) יכפ 'ל ןומיס -- יר 1

 | ץע החיה ל תייח [יתכאופד היה* | יפ תלחח עו תליחת | יתאד יל .(סש) יכופ [אפפ רב | יְד אנוה

 וידבו ינש ,י] םימש םשל ןכ ושע אל וירכ , ם ושע . . אל וירב לבא .ן) [ושע -- אל וירב | א הוצמ [םימש 2
 ושע וידב ןכ אל 'נש ,] םימש םשל ןכ ושע אל וידב 'נש ,:כ םימש םשל ושע ןכ אל וירב 'נש ,(םש) י ןכ ושע
 | 5 יל .יעתכנאוד פשל [םושל | א םיטש םשל ושע (%א ןה) ןכ אל וירב ןכ אל 'אנש , ְד םיטש םשל
 . . לחיו ,ך יוגו תונזל . . לחיו , נא באומ תונב תא . . לחיו [י?א באומ -- לחיו* | וא יל םיטישב בשיו |  תונול
 [סושל | 'א הוצמ [םימש 4 | םשל | י תלחת ,ן תליחת | ל יל [רטא"* 8 | (סש) יִעו יל .ל וג .תרפ תונול
 אל וירב ,] תונז סשל ושע ןכ אל וידב ,ל ןכ ושע אל וידב [ע ושע -- אל וידב* | פ תוגזל | פ 'ל .יע תאו של
 יאנש ,1ָ תונז םשל ןכ ושע אל וידב ינש , יִכ תונז . . ושע ןכ אל וירב ינש , (םש) יי תונז . . וידבו ,* תונז םשל ןכ ושע
 אל) םשל וירב ןכ ושע אל וידב ןכ אל ותרבעו 'נש .א תונז (?א םושל) םשל ושע ("א ןה) ןכ אל וידב ןכ אל

 התויצ . . לכ שעתו [יתכ ןא] חתומה --שעתו* | יד יל םימשל -- אלא | 'ך יל .תפדד חוגז (ם םשל ןכ ושע
 ו?א ורוביע תלחתמ ,ן [ורוביע תליחת | ינ יל ןרגה --רמא 5 | על יל ,[ם וגו שעתו ,יְך התומח (' ד התווצ)

 ופוס םג ,] [תונז -- ףא | ל סשלש |סשל** | ןרְד באוט לש ותלחת ,'א באומ לש ורוכע תלחתמ כ ורוכע .
 בשיו ,[ףכ'או םיטשב . . בשיו [םיטישב -- בשיו* 6 | קא 'ל ,[ך היה תונז םשל ופוס םג ,ְך תונז םשל חיה
 \[ם תלחת .ן [תליחח | סאו | ל ןרגה דרתו , 'א 'וגו םיטשב . .בשיו 'אנש ,ך גו (!ְך םיטושב) םיטשב . -
 [ןרגה דרתו* 7 | 2 םימש םשל ושע ןכ אל :פ ןכ ושע אל | םשל | 'א תלחתב + כ"א תלחתמ , ךְד תליחתט
 בשיו דרתו ,א חתומה . . שעתו ,][ך] התומח התוצ רשא לככ שעתו ([ך ןרוגה) ןרגה דרתו ,5פ7ד ןרוגה דרתו
 | תכנאפ וגיא | תָד םשמ ,יכנאופ [פשב | ת יל ,דֶל יוגו [נ?אופ באומ -- ארקתו" 8 | ל םיטישב 'שי

 ארקתו ,ןך ומש תארקו ,"אש ומש הארקו ,ןךָד ומש הרמאו | אז התזינש | א 'ל ידי 9 | יִכְוְד 'ל רמא

 באומ ,ן בא ימ באוט ,יִחְופְד כאמ באומ ,הא |[כאומ | כ] ומש ארקתו הרמאו ,'א וטש תא ארקתו ,ן וטש

 | ייכנא יל ,ן חרות הרסא ,ְד בותכה רמא ,ֶד וב 'תכ .ם ['תכ | ןך באמ יולכ

 שרדמב ןכו ליייכב ונינפלו ,ושע ןכ אל וידב ןכ א לו ותרבע 'וכו יתעדי ינא םש ארקמבו ,באומ לא הירי תאובנב
 א ל ותרבע אתיא תומוקמ ינשב טוקליבו ר"פדבו טיייכב ר''ב 'יפבו 'ה רבע יע  ךורעבו ג'יכו
 ונואגו והבג דאמ האג באומ ןואג ונעמש וינפלש קוספה םש הימריבו) הטמל וודב בסומ םימעטה ק

 קייררב 'יעו וידב ןכ אל ותרבעו ונואגו ותואג דאמ אג באומ ןואג ונעמש כ'הל יו ז"'ט היעשיבו +,
 רצ ליעל 'יעו) ונממ םיאצויה וידב רמולכ וידב ושעש ומכ היה ןכ אל ןכ א ל ורוביע ות ר ב ע ושרדו ,( :
 לבא 'ולכ 'וכו ןכ אל וידב 'וכו אננח 'ר ןכ אל ותרבע ל"'יכב 'יגה תקייודמו ,'וכו אלא וש ע ןכ אל ויד ב (9
 םעפב םג יתהגהו ,ת''פיב םג 'יעו 'וכו (וידב ןכ אל) וידב ' ג ש 'וגה תשבושמו ,םייכב ייגהש ומכו ושע ןכ אל .וידב
 ךורעבו ,'וכו היה אל יתהגהו 'וכו תייה אל ורוביע תליחתמ ח'ר רמאמב אתיא ל"'יכבו , ג''חעו כ'הלכ ושע ןכ אל וידב תינשה
 לייכבו ,הימתב ושע ןכ אל וידב שרוד יול 'רו ,'וכו היה אל ורוביע תליחתמ 'וכו התיה אל 'וכו ורוביע תליחת םש
 ,רמאמה לכו , יתהגהו םיטשב 'שי בשיו דרתו ושע ןכ אל 'וכו םא ןרגה דרתו ושע ןכ אל 'וכו םא יול ר"א שבתשנ
 אנגיח יר וידב ןכ אלו ותרבע 'ה םאנ באומ תא יתעדי ינא 'תכ ןרגה דרתו ו"דו ריפדב םש תור שרדמב שבתשנ
 רמאנש תוגז םושל אלא םימש םושל היה אל באומ לש הדובע תלחת רמא אנניח 'ר  ןינברו ןומיס 'רו אפפ רב
 ושע ןכ אל .(אלא רמאנ אל וידב) וידב שעתו םימש םושל אלא תונז םושל ושע ןכ אל וידב םיטשב לארשי בשיו
 םושל הפוסו תונז םושל הרובע תלחת ירמא ןינבר תונזל םעה לחיו םיטשב לארשי בשיו תוגז םושל אלא םימש םושל
 םא 5  :ומלוהל א"אש ער ןינעב רמאמה הז אב תור שרדמבו תי'פיב בתכ רככו ,שעתו ןרגה דרתו רמאנש םימש

 ןמקל 'ועו) .לפונ ורקיעל ריואל הטמ קורז 'וכו םעה לחיו םיטשב לארשי .בשיו םש ב"מ אמוחנתב  .ורוביע תליהח 41
 יוגו היבא תא , בכשתו הריכבה .אבתו תונזב וליחתה םהיתומא ףוסבל םילשה הליחת תונזב חתפש ימ (ג"נפ ףוס
 ומע בכשתו אלא המסריפ אלו הרועצה לע היבקה פח ךכיפלו תוגזב התוא הדמיל 'וגו הריעצה לא הריכבה רמאתו
 תונב תא תוגזל םעה לחיו תונזל הלחת היתונב ומילשה הלחת תונזב החתפש התוא היבא תא בכשתו ביתכ הלודגבו
 רב אויח רי'א םש ריזנב .'וכו תויבש ידי לע 9 :םש ר"מבבו אמוחנתב 'יעו. הירהא היתונב ומילשה ל''צו ,באומ
 רצת לא אנמחר ל"א באומ היתירקד הריכב וליאד האנ החיש רכש 'יפא חפקמ ה"בקה ןיאש ןינמ זנהוי ר"א אבא

 לא היל רמא ימע ןב היתירקד הריעצ וליאו ןנירעצ ירועצ לבא אלד אוה המחלמ המהלמ םב רגתת לאו באו
 באומ ךומסב ומכ ןאכ םג ייגה יתנייצש םירפסבו ,םש ק"בב 'יעו ללכ ןגירעצה אל ירועצ וליפא םב רגתת לאו
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 41 א כ חל זל שי כנ אנ השרפ ארוו

 לבא ,שאב םהלש םישידגה תא תיצמו ןהלש תורהנ קתפמ התא לבא ןהמע השוע התא ןיא המחלמ
 לאו םרצת לא יפיע היהש ימ ןב ימע ןב ומש ארקתו היבא רובכב תסחש ירי לע הריעצב
 הריבע רובעל תוכלוה טוללש ויתונב ןנחוי 'ר םשכ ןנח ירו הדוי יר : רקיע לכ (םי םש םש) םב רגתת
 : (ה זי תישארב) ךיתתנ םיוג ןומה בא יכ באמ באומ תוכזב ,תוכז וז יאב ,תודקפנו

 בנ השרפ

 א 5 (חי די בויא) 'וגו לובי לפונ רה םלואו חתפ ןיבא 'ר .'וגו םהרבא םשמ עפוו (א כ
 הטוקמ ביחש יפל םהרכא הז (םשפש) ומוקממ קתעי רוצו ,רהמ לפנש טול הז לובי לפונ רה

 :/(!ס י'עק) .ב''נפ יתככ לסקיפפ 6 : ס'כפ םיטסכנ םדנ6 ,גיכ י"ק .סכיו ביג לנוסנפ ,ו"קספ 'כ בויל 'קלי , סט פוקני 5

 , ילרכגאחפ [תורהנ | ן התא םתוס .כחחפ קתפמ לכא | תאד יא .כגחופ [ןיא | ייל ןהטע --- המחלמ 1
 ,תכוד םישידג | 'ל תא | ך ףיוש ,ןך ףרושו ,ן התא תיצמ ,א תיצמ התאו ,כנזךפ [תיצמו | 'רתד תורהנה
 | רובכ לע | א התסחש | ן יל ירי לע | ן הריעצ .יתכנאפְד הריעצה /ח [הריעצב 2 | ינָא ןיד ,!7ד 'ישודג
 :יתכופד יטע . . ןב [גיל ימיע--ימ ןב* | ן יל ומש | כג ארקתו הרמאו ,ן הרמאו ,?א הארקו ,ךנ [ארקתו

 םרוצת :תכנאפד םרוצת | תֶד -. 'ותכה ימא ,פ - "תכ .יכנאו [לא | ל יל א ימע ("א היהש) אוהש ןב
 'רו | ן ןומיס יר ישב הייח י'ר ,יתכגאפד ןומיס (יג'א רב) ירב (1 ןדוי / תפ הדוי) הדוהי 'ר 8 | ך ללכ
 5 תור קפגו ,יִתְד ודקפתנו / גאפ [תודקפנו 4 | ₪ וכלה | ת ןתנוי | פ 'רו :יתכנאוד 'ר םשב ןונח (ן 'ר)
 ימ באומ [כגאחו באמ באומ* | י ימ תוכזב , 'ך*אפ הזיאב ,?ף1א הז יאב ,ןךָנ וזיאב | ן הנימ תור קפנו
 ,יכנאופ [יכ | ל םהרבא ןהיבאמ ,'ל באומ ,י באמ באוט םהרבא ,ָך בא ימ באמ ,1ך באיט באמ .תפ בא
 לובי . . םלואו ['וגו--םלואו | ן ןהכ ,ת ןובא | יתכג'אפה בגנה הצרא [יוגו 5 || ח -. וב ינש ,ןךְד -- םהרבאב ינש
 רה ,יִנְחַפְד רהמ . . הז (ינַח לובי לפונ) לפונ רה םלואו [רהמ -- רה 6 | י יל .תכנאפד ומוקממ קתעי רוצו
 ,יגא [ומוקממ -- רוצו | כן יל .א םהרבא הז רהמ לפנש טול הז לובי לפונ רה םלואו ,[ך טול הז לובי לפונ
 (כ הגופ) הניפ .(בויא) י ₪ ומוקממ הנפ ,ן ₪ ומוקממ קתע [יפל | ל יל [פהרבא הז** | כו 'ל .תפד רוצו
 קחעי .תֶד < ומוקממ הנפ ומוקממ קתעי :"א = תוטוקממ הנפש /'א - םוקמל םוקממ הנפש :21 -. ומוקממ
 | י = איר ומוקממ הניפש ול םרגש ,[ -. ומוקממ הניפ . .

 : קתופ היה ה'דב 142 דצ ליעל י"מב 'יעו םכולה ךרדמ םתוטהל תורהנה יקיפא חתופ .תורהנה קתפמ 1 :באמ
 שא ךב תיצמ ינגה ומכ מ"למ תיצמו ,'וכו וריבה לש ושידג תיצמה 'ד ד"מ זיפ תומורת ישוריב ןכו ףרושו .תיצמו
 סג מ'לב וניאש םישידג ץובקהו ,(א'ל דיי ביש) שאב יל רשא הקלחה תא ךידבע ותיצה המל ('ג א"כ לאקזחי)
 : ניחעו ןוילגב ל"יכב םלשוה ןכ .'וכו ימ ןב 2 = :נ"חעו 'וכו םישדעד ןישידגו 'וכו םירועשד םישודג 'ב 'ס קבב
 דוקנ ח'יכב םגו ,ירצב ם"מה באמ תורקל םש דוקנו הקחמנ ו"יהו באומ תוכזב אתיא ל"יכב .באמ באומ 4
 ט''וכו ריפדב ר'ב 'יפבו נ"חעו באמ באומ תוכזב יתהגהו ,באימ באמ 'יגהו בא ימ באומ 'יגה םעט ןכו (? באמ
 היה ךיתתנ םיוג ןומה בא יכ 'יתכד בא ארקנש (םהרבא תוכזב) םהרבא ןהיבאמ תוכזב תוכז (הזיאב) הז יאב שרפמ
 והזו ןומה בא הז ןהיבאמ והמ) םהרבא תוכזב ןהיבאמ והמ ונממ טול תונב יתש 'ירהתו 'מול (לוכי היהש) ול
 :יטיש יניב ל"כב םה רב א ןהי ב א מ ףסונ םשמו (םהרבא

 : המותס השרפ ןאכ ארקמבו ,נ"'פ שיר ,ליעל י'מב 'יעו א'גפ ןמסנ ר"פרבו ,ט"מפ 'א אייכב .ב) השרפ
 יטיש יניב םלשוה וייכבו) רהמ לפנש טול הז לפונ רה ללכ גייל כ'וכו ו'יכבו ,השק שרדה הז םעט .רהמ לפנש 6
 רהב השעש הממ ול אב ונורסחו ותליפנ י"שריפ י"פע שרפמ כ"מבו , רהמ לפנש  אתיל תי'יכבו ,(רהמ טול הז
 ר"ב 'יפב שוריפה ןושלו ,(ויתונב יתשו אוה הרעמב בשיו "'וכו רהב בשיו רעוצמ טול לעיו ביתכדכ הרעמב הז רהבו)
 ןושל לפונ רהב 'שעש קסע לע לארשימ קחרתנש רה ידי לע: רמולכ רהמ רסחנש רמולכ רהמ לפנש טול הז ר"פדב
 רהמ רסחש םהרבאמ דרפנש טול הז אתיא ט"יכ רב 'יפבו ;םש םגמוגמ ןושלהו ,םכמ יכגא -לפונ אל א"'דכ רפח
 אוהש 'רנ סהרבאמ דרפגש ש'מו ,'וכ א'דכ רפח ןושל לפונ לארשימ קחרתנ רהב השעש ער קסע לע רמולכ
 םהרבא תוכזב 'וכו הרהה 599 דצ ליעל נחב ייעו םהר בא הז רהמ לפנש 'בו 'א אייכב 'יגה םעטכו רחא שוריפ
 רתנ םר רוטל ליתמד םהרבאמ שרפתאד טול םרבו א''ת חיי די בויא םוגרתב ןכו ,םש י"מב ע"יעו 'וכו רה ארקנש
 לפונ רה םלואו הישז 'וכו עסיו םש ב'מ אמוחנתב רחא שרדו ,הירתא אוהד םודסמ היתנכש רקיא קילס אפיקתו
 אלא רוצ ןיאו ומוקממ קתעי רוצו םש רמאמה ףוסבו , 'וכו ריטמה 'הו 'וכו אצי שמשה 'נש היתורבחו םודס וז לובי
 המ 'וכו םלואו ה'שז 'וכו עסיו םש ב''גאבו ,'וכו עסיו יגש ומוקממ עסנש 'וגו םתבצוח רוצ לא וטיבה 'נש םהרבא
 אהאש אלא היתורבחו םודס דגנ יתבשי אֶל םהרבא רמָא 'וגו ךפהיו יוגו ריטמה 'הו 'וכו אצי שמשה הלעמל .ביתכ
 תא לבקמ אהיש הדגנכ םהרבא בשי ךכיפל 'וכו םיינעל ןיכוז ויה אל הרומעו םודפש ינפמ םיבשו םירבועה לבקמ
 ךלוה יגירה אלא ןאכ תוכזל דוע ןיא ןאכ בשוי 'יהא המו םהרבא רמא 'וכו היבקה ןכפהש ןויכ םיבשה תאו םירבועה
 קתעי רוצו (505 דצ ליעל 'יעו) יוכו םירה קיתעמה ינש םודס אלא רה ןיאו לובי לפונ רה םלואו 'גש רחא םוקמל
 ,םירפסה ראש 'יגכ יתמלשה ןכ .םהרבא הז | :'וכו עסיו רמאנ ךכל םתבצוח רוצ לא וטיבה 'גש םהרבא הז ומוקממ
 ןיעמבו  ,יתנויצש תואסריגה י'פע  היגהל ךרוצ ןיאו יוכו ברחש יפלו שירדדכו ומוקממ קתע .ועמשמכ ומוקממ קתעיו
 ומוקממ קתעי רוצו 'יגה ןאכ טוקליבו ,'וכו םורפ לש ומוקמ ברחש ומוקממ הנפש םהרבא הז קתעוה םש בויא םינג
 ביתכד םהרבא הז רוצו שרפמו סרוג טייכ ר''ב 'יפבו ,'וכו ברחש יפל א "ד ומוקממ הניפש ול םרגש םהרבא הז
 ייס הטמל 'יעו שייבתמ םהרבא היה וילע אציש ער םש ינפמ ומוקממ הנפש טול ול םרגש םתבצוח רוצ לא וטיבה
 היהו טול השע ךכו ךכ םירמוא םיבשו םירבוע ויהש ומוקמ הניפש טול ול םרגש ןושלה ר''פדב ריב 'יפבו ,'ד

 3 בָאָמ



 וו

+. 
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 ריחח ררגב להא ול עשנו ךלה ,יתיכמ הקרצ קיספמ ינא המ רמאו םיבשהו םירכועה וקספ םורסלש
 :יוג םתרבא םשמ ץסיו

 תיוקמ עשפנ ,סהינאלש ויחא ןב היהש טול הז פי חי ילשמ) וע תירקמ עשפנ חא
 894איבה (סש םש) ןומרא חירבכ םיניירמו ,ול םרג ימו ,היב תרקש היב תרפכ םהרבאב תעשפ וע

 אבי אל ןאכ ףא (טי גכ ביתר) רבר לכל אמש אבי אל ןלהל המ ,שרקמה חיב חירככ םיניד וילע +
 : [םהרבא םשמ עפיו] (ר גנ סירגד) םלוע דע ['ונו] ייי להקב יבאומו יגומ

 םווסלש המוקמ בוחש יפל תווצמ חקי ,סהרכא הז (ה י ילשמ) תווצמ חקי בל םכח
 ול הטנו ךלה ,יתיכמ הקרצ קיספמ ינא המ רמא םולכ ולש ןיראליק רסח אלו םיבשהו םירבועה וקספו

 וויפ יכ עוקל 7 :  3 '" םוילוק , '6 גייכ כי ,פ'* ם"י ילטמ יכיכפ 'קלי =, ז"כקסמ 'כ ילטמ קני ,ז"פ 'כ וקלי 8
 :ד'נפ ןטק5 :ו"טקסס 'כ ילטמ 'קלי*

 םירבוע [יזוכנ'אחו פ ך םינשהו םירבועה* | "א הוקספו ,ל הוקספ .י'אחפ וקספו [(סש) יתכגוד וקספ* 1

 [יוגו--עפוו ל | תפ יל ול | יכנא'חו הטגו | א יתיב ךוחמ | א קסופ | יכנאזדופ רטא | 'א םיכשו סירבועה . ל םיבשו
 | נאו ןוטרא חירבכ םינידמו -. [(5 וע) זוע | 'א -. 'יתכ [חא 0 | *א ררגב רגיו ,5 ררגב רגיו סהרבא . . עסו

 | י יל ,(ילשט) י עשפ  .מתגאד זוע - - עשפנ ,ןפ [וע -- עשפנ | מ תאד"ל הז חא ,ן תו הז יא ,יעגם [הז
 חמו , 1 םרג ימו ,ם ול . .ימ ,כ [ול -- יטו | א וב | 1 תרפכ [הרקש | ?א וב | ,) תרקש [תרפכ | ו ץשפש 4

 :טתכוד םינידמו , פ םיניידט ,(סש) 'יש [םיניידטו | ךְד ךל םרג המו .מא ול תסרג המו ,ן ול . . המ ,י ול םרג
 ,ם ןינייד ,(םש) יכנ סינייד .א ןיניד .מ1 [םיניד 5 | + איגהש ,?א איבה אלא | יא 'ל ןומרא חירבכ | יא יל

 הי"יבקה לש ונומרא 'תיב [שדקמה תיב | ש תנאפד יחיוגכ . מי'ךכו [חירככ | יי םינדמ ,ףך םיגיידמ , ד םינירט

 | תד ל ,ו שדקמה תיבב רבד לכל ,מ (םש) ינאופ [רבד לכל | (םש) י אמט ינוטע 6 | ?אָד אובי | י -, הז
 | י טחרבא . . עסיו ךטס ךכל [םהרבא -- עסו* | יכנאופ יל סלוע דע | (םש) י יל י"י לחקב | 'אְוְד אובי

 תוצמ ,יכאוְד חוצט :פ [תווצמ | כ בגל | ד -. םהרבא םשמ עסיו איד ,'א - 'יתכ ,יכנ'אופ [סכח 7

 חקי [תווצמ חקי | ן -, תוצמ חקי .כ ₪ בנגל םכח /תגְד - בל פכח ,יאפ [הז | ןךָנ טבלי םיתפש ליואו

 וכ ןיראלק ,ל :ןידאליק .[ןיראליק* |  'א םיבשו םירבוע 8 | (פ יל ררגב -- חקי) יא] 'ל .תכְד תוצס
 | א יתיב ךתמ | א קספ | תד ןירולק י ע'א ןירוליק ,(ילשמ) ינ*או ןירליק

 '\ כ ו ופוסוהו םהרבא היהו דע '!פה הז וקיתעה אנליוו 'דו ר"תכ תנשמ ןיטטעטש 'ד שרדמבו) שייבתמ םהרב
 רמאמל ךוישש 'וכו םיגוע תוסכ ךל אוה הגה רחא רבד וליחתה כ"חאו 'ל'ז י"שר ןמ תורוש המכ רסחנ ןאכ, ומשרו
 פד חי'כשרז"כש האוציניוו לכשה רואב ר"פדב י'שריפ ןמ םישוריפה םש םירסח תמאכו ,ב'י 'יס הטמל ןנחוי 'ר
 ןיאו ,וירחא וסיפדהש סופדה ותוא וא ןיטטעטש 'ד יסיפדמ ינפל לכשה רואב רסח היה ט"ק ףדהו .ב"עו א"ע סטיק
 ושיגרה אלו ולח אל םיסיפדמהו ,ך"רת ןיטטעטש יד ינפל 88 'יפב דיגמה סרטנוקב רכזוהש בובל 'ד שרדמה ידיב
 שור איבתש המ ןכו 'וכו תלזא הייד דע 'וכו ןושל אלא היד ןמ ב"נפב י"שרפ םשב כ"מב שריפש המ לכו , הזב
 םימעפ הברה יישר םשב כ'מה איבהש היאר ןאכמ איבהל ןיאו רסחה ףדב י'שריפב אצמנ ב"נפב י"שריפמ ז"מפ
 תראפת רפסב ריב שוריפ לע ירמאמבו 486 דצו 471 רצ ליעל י"מב 'יעו ר"ב לע ושוריפב ונונפל רסחש המ
 ד"נפ ןמקלו 'ג 'יס הטמל ל"יכב םגו ,ט"קלב ה"כו םירפסה בור 'יגכ יתהגה ןכ .'וכו וקספ 1 = : (\'1 דצו 111 דצ לארשי
 ימתס רמאמב םש רייספבו ,םיבשו םירבועה וקספו בוט לכשבו ,םובשהו םירבועה וקספו םינג ןיעמבו ת"הע י"שריפבו
 היה הברחש ןויכו םיבשה תאו םירבועה תא לבקמ היהו וללה תוצראב רד םהרבא היה ,המייק םודס התיהש ןמזבש
 ל עטנו : בגנה הצרא םהרבא םשמ עסיו רמאנש המכ םיתשלפ ץראל ול ךלוהו וללה תוצראה ןמ עסונו דמוע
 ימבו 880 רצ לועלו ג"חעו ול הט גו 'ג 'יס הטמלו ,עטגו םינג ןיעמבו ת"'יכו פ"יכבו ,ול ע ט ג ו ו"דו ר"פדב ה"כ
 ה"פפ שיר ןמקל םג חכונ ןושלב ןונגסה .'וכו תעשפ 4 = :ררגב רגיו ר"סו .'וכו עסיו ד'הה :ולהא טיו ה"דב םש
 םינידמו .ירקהו 'וכו חירבכ םינודמו ביתכה ארקמבו ,'וכו הדוהי תרקש הדוהי תרפכ היל רמא | 'וגו הדוהי הדגב
 ןייד ןושל  (םינוידמו) םינידמו ונינפלש 'יגה יפל ושרדו (גרובצניג 'צוה ך'נתב .יעו .ירקו  ביתכ םיגידמו יאחנדמלו)
 (םינויד) םיגוד וילע איבה (ג"חעו ול םרג המו 'וגה אפידעו) ומצע לע איבהל טול ול םרג ימ תאו 'ולכ ול םרג ימו
 אלש שדקמה תיב הז ה"בקה לש ונומרא תא לענש חירבכ ןומרא חירבכ לֶהְקְּב ואבי אלש וערז ינפב םילעונ םהש
 אבי אל ןאכ ףא 'וכו אמט אובי א לר י'י תיב ירעש לע םירעושה דמעיו ןלהל ביתכדכ רבד לכל אמט וב סנכי
 ותוא ברעתי אלש טול לש ותנוכשמ םשמ עסיו ושרדו םהר ב א םש מ ע יו תחיתפה םויס יתמלשהו ,'וכו ינומע
 ןגיצה ת''יכו 'יסופדב) םהרבא םשמ עסיו ךמס ךכל .טוקליב םייסמ ןכו (898 דצ ליעל ,ייעו) םהרבא לש וערזב שיאה
 א ל םש ביהדמ ןאכ אבוה םורפסה לכבו 8 לועל י'מב ועו הירחאלש החיתפה ינפל א'ד ןמיסב 'וכו עסיו קוספה
 איבה ןומרא חירבכ 'ינוידמו שרפמ ר''ב ייפבש ינשה 'יפבו ,'וכו יתיאר ה"דב 129 רצ ליעל י"מב 'יעו (אובי) אבי
 יאמ םש  ריזנב וטושפכ םינירמו ושרד ןכו  ,טוקליה יוג 'יעו ה"בקה לש ונומרא יחירבכ תולודג 'וקולחמ ומצע לע
 ןומרא חירבכ םיגידמו םהרבאמ שריפש טול הז וע תירקמ עשפנ הא וכו םינירמו זוע תירקמ עשפנ חא ,ביתכד
 ליטהש רמאמה ותואב םש תוירוהבו ,תופסותו י"שריפב ש"ייעו 'וכו ינומע אבי אל ןומראו ןיחירבכ םונידמ ליטהש

 אמוחנתבו ,ןומראל חירבכ לארשי ןיבל וניב םינדמ ליטהש 'יגה םג םשו ,םידב 'יעו 'וכו ןומעל לארשי ןיב םיגד
 ןומרא חירבכ םינידמו הָדירמ אלא עשפנ ןיאו 'וכו השמ דגנכ קלחש חרק הז עשפנ חא שרדה 'א 'יס חרק ,ב"מ
 קתעוה ונינפלש החיתפהמו ,ר"י ייסו 'א 'יס ח'יפ ר"מבבו 'א 'יס חרק אמוחנתב 'יעו השמ לעו ה"בקה לע קלהש
 !יס הטמלו תונוש םימעפ ליעלו ךומסב םג ל"יכב הכו .תווצמ 7 :טול הז זוע תירקמ עשפנ חא 'א חא 'ע ךורעב
 ף"לאהו ,יתהגהו ןידאליק בותכ ל"יכבו ,רצוא .ןיראליק 8  :'וכו רקשווק הידב 519 דצ לועל י"מב עו הווכית 'ד
 ןוכנלו ,ןידאלק םימעפ 'ג שבתשנ ביי !יס םישודק ב"מ אמוהנתב םגו ,90 רצ ליעל ןירליק דוקנש ומכו חתפ םוקמב

 'וכו וקספו 'וכו ברחש יפל 'וכו ךמע םיהלא שרדב ד"גפ ןמקל ל"יכבו ,ןיראלק ביי 'יס םש אמוחנתבו ןיראליק י"כ ינש
 ;נ"חעו ןורוליק םש ןמקלו ןאכ סרוג 'ב רלק 'ע ךורעבו ,'וכו ולש ןירליק רסח אלשו ט"נפבו 'וכו ולש ןורליק רסה אלו
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 רכד ויתונבל רמול ךירצ היהש ויתפשב ליוא היהש טול הו (םשםש) םיתפש ליואו ,ררגב להא
 המ ,םיטוביל יטבול וילע איבה (םשפש) שבלי ,ול םרג המ ,תושעל םיאב ונא וב םלועה הקלש
 (ד גכ סירבד) וגו יבאומו ינומע אבי אל ןאכ ףא (₪י גכ ביהד) רבד לכל אמט אבי אל ןלהל
 : םהרבא םשמ עסיו

 ך5 : ויתונב יתש לע אב םהרבא יחא ןב טול 'א ויהש ער חיו ןמ הניפ [םהרבא םשמ עסיו]
 אלו 'תכהו ןוביתא ,ןיניסו םי רדח ןימי ןמית בגנ םורד ול וארקנ תומש העבש בננה הצרא

 ימק תיוה רבע אבא רב אייח יר רמא :אוה םורד אוה ףא םהל רמא , ( הע םילהת) םירה רבדממ
 ירבד םילודג יתרמא ,םהרבא םשמ עסיו  ןיירקו ןיביתי היקונימ תיעמש ןירפיצב יאלכבד אתשנכ

 :'ס ס"כק םועני ,'6 'כ הנינס ,'5 3"* סנש 8 :('3 'ע) ג"פ יפצכ 6סקיקפ 7 | :סע טוקל" 6 | :ז"'פ 'כ עוקלי 5

 [תוְד היהש* | (םש) י יל ,פ םיתפשב . . .היהש [ויתפשב - -- היהש | (םש) יתאופְד טבלי -. ,ג [םיתפש 1

 אלא ₪ (סש) יכנאופ [תושעל | (סש) יתכאפך םלועה וב 7,  [וב םלועה 2 | ן ול [ךירצ | א היהו \ 25.7 היהשו
 יטבול | (םש) יג ול | (סש) י איבהש | (םש) י טול הז =. [טבלי | כג ימ ,ל המל ,(סש) יתאופד המ* | ךד טבלי
 ,(םש) י םיטבל . . ,ןר םוטובל . . ,ך ייטובל יטבל , כ םיטובל יטובל ,?או םיטוביל יטוביל ,.] םיטובל . . ,ם ןיטוביל
 הניפ .כנאופ [הניפ 5 | כ םלוע דע ...תנאוד יי להקב ,פ [וגו | "או אבי | א אובי 5 | 1ך םוטובל ,1ַא ןיטוביל
 ו א םהש | ן ערה | 'א חיר פושמ ,יתכג?אחוְד חיר ינפמ ,ם חירמ | ד םשמ הנפ ,ן?אָד הנפ ,י ומוקמ

 | וכ יל יתש | 5 לעב [לע אב | א 'ל םהרבא -- ב | ?אד ןיד :יתפ פיד כא 'ירמוא ,ן 'מוא , 'וא | א ןהש
 םי בגנ םורד ,"ל ןיניסו . . הנמית . . םורד [ןיניסו -- םורד | א 'ה , א השמח ,ן הנומש ,ף הנמש [העבש 6

 בגנ םורד ,ָנִחָו ןמית (1 ררח) רדח (ך ןימי) ןימיו םי (ן ןמית) הנמית בגנ םורד ,'י םיניפו דרח ןימיו הנמית

 םינינסו רדח ןימיו םי ןמית בגנ םורד , ?א רדח ןימי [םי] בגנ ןמיתו םורד ,1אפ רדח ןימיו (1א ןמית םי) םי ןמית

 ['תכהו | אלל היל (א ןיביתיא) ןוביתא .יתנְד ןוביתה .שכפ ןוביתיא .ן [ןוביתא | [ך םיניס א'נ . . םורד ,ך םיניסו אנ

 | כנא 'ל אבא רב | כו יל אוה | שנ אוה ףוא | א יל שת ןול ימא [םהל רמא 7 | א יל ,שפ 'יתכ אהו
 ינאופְ אתשיגכ ,ןכ [אתשנכ 8 | ?א יבג ,ןן ימוק | י] אניוה ל התיה ,ם יתייה ,1 יתיוה [תןכ1אְ תיוה*

 /תד ןירפצד ,אפ ירופיצב ,כ1 ןירופיצב ,1ְך ןירטיסב ל ןירטיצב [ןירפיצב* | תנד 'ל :יכאופ!ד [יאלבבד

 | תכד אקונימ ,י איקני :ם יקונימ ,?א איקונמ ,ן אייקוניימ / ן'א איקוגימ | יו תיעמשו | י ירופיצד , 1 ןירופיצד

 ,י ימואו ןיירקו ,ן ןיארק .א ןייקו [תכ"נד ןיירקו* [ ל ןובותי /תכד ןוביתי  ,א ןיבתי [ינופ ןיביתי*

 | יא בגנה הצרא .. [פהרבא | גפל 'ל

 ימיטע הטראב 'יעו םיטבל יטבול רעיודנאל שיר ידודי יל בתכש ומכ 'יגה אפידעו ,םייוניע ייוניע .םיטוביל ימבול 9
 םשמ 'ולכ םשמ םשמ שרודו ,ןמוקמ הניפ .הניפ 5 | :אבא 'ר רמא ה/רב 278 דצ ליעל י"מבו 62 רצ ןעידומש
 רצ ליעל ייעו ר"בב לגרומ ןושלה הז ןונגסו , בגנל ול וארקנ :ט'קלבו ת"הע י'שריפב 'יעו טול לש ער
 ינת ןופצל רמא ביתכד ןמיתו ,ארקמב םיבר בגגו םורד תומשהו ,410 דצו 408 דצ 182 דצ 121 ךצ 0
 הנמית ןכו 818 דצו 208 דצ ליעל 'יעו (זיט 'ד ש"הש) ןמית יאובו ןופצ ירוע ('ו ג'מ היעשו) יאלכת לא ןמיתלו
 א"תו (גיי ם5 םילהת) םתארב התא ןימיו  ןופצ ביתכד ןימיו ,(ח'" םש םש) הנמית הבגנ (הייל ו'כ תומש)
 שרפמ רדחו ,989 דצ ליעל ייעו 'וכו אמורדל אנא אנופיצל תא םא ('ט ג"! תישארב) 'וכו הנמיאו לאמשה םא
 חור וז הפופ אבת רדחה ןמ 'ב היכ ביבב ןכו ('ט ז"ל בויא) הפופ אבת רדחה ןמ ביתכד ר'פדב ר'ב 'יפב
 םימו ןופצמ ברעממו חרזממ 'תכד םיו ,םש בויא ע"בארב םג 'יעו "וכו תינופצ חור וז הרק םירזממו תימורד
 תופוסכ םי רבדמ אשמ ביתכד שרפמ ט'יכבו םש ר"'ב 'יפבו ,אמורד אמי ןמו םש םוגרתבו ('ג ז'ק ,םילהת)
 אמורד עראמ םש םוגרתבו (ב'י טימ םש) םיניס ץראמ הלאו ביתכד ןיניסו  ,('א א"כ היעשי) ףולחל בגנב
 קר אתיא (םיניס) םיניסו אנ  םינינסו וז 'יגנ ,היתעדי אל םינינפ תסריג לע דוע בתכ םשו תייפוב 'יעו
 כ'ייכו .גייכ\ . ח"יכבו ,םיניסו ג'ל י"כה ראשבו םינוסו טוקליבו ןיניסו אתיא ל"יכבו , רחואמה ת"'יכבו  'יפופדב
 בגנ םורד ול וארקנ תומש 'ז ר'פדב ר''ב ייפב ינשה שוריפב ןכו ,ןמית םייפמו "כו הג מ ית" בגנ םורד הנומ
 ,וי'דו ר'פד שרדמב םג אתיא ר ד ח םשהו , י"שריפמ א'אב אבוהש ומכ ןמיתו רדח ל''צו ןמית ירדח ןימיו םי 'נמית
 ידו ןיטטעטש 'דו א'ת 'טשמא 'דבו ,ןמית ירדח רדח כ"מב שוריפה דוע אתיא םשו ,י'א אקארק 'דב רבכ טמשנו
 אלו םש םגרותמש ומכו םורד אוה םירהו .'וכו רבדממ אָלו 'תכהו * : ןמית ירדח ןמית כ"'מב ושבישו והיגה אגלווו
 היגהל רעיש ,ת'פיבו ,ימתפה רמאמב םגמוגמ ןושלה .םהל רמא 7 | :אירוט רתא אמורד ןמו אירבדמד אנופצ ןמ
 ,םירה רמול לוכי היה ןכ ומכ ןידה יאַדו 'מולכ אוה םורד אוה ףוא ןול 'מא שרפמו סרוג רי'פדב ריב 'יפבו ,אל א
 ןירופיצב םיילבב לש תסנכה תיב ינפל יתייה רבוע .'וכו תיוה רבע = :'וכו ןכ ומכ ומע ןידה יאדו קתעוה א"אבו
 ןירטיצב יוכ| התיה רבע שבתשנ לייכבו ,'וכו יתרמא םהרבא םשמ עסיו 'פה םירוקו םיבשוי תוקוניתה יתעמשו
 היה ובשומו י"אל לבבמ הלע אבא רב אייח 'רו , ןירפיצל 84 דצ ליעל ןכו ,נ'חענ יתהגהו יוכו עסיו ןובותי תיעמש
 אבא רב אייח 'ר ףחד 'וכו האישנ הדוי 'ר ךמד דכ 'א 'ו ג'פ תוכרב 'שוריב אתיאדכ ןורופיצב םג היהו אירבטב
 םשו  'וכו ייארופיצל אב רב הייח 'ר השרד יב טיס דיפ תוינעת םשו יוכו ןירופיצד הנפוגד אתשינכב אריעז 'רל
 קר ןאכ ייגה  כייכו גייכו 'בו 'א א"יכבו  ,'וכו ןירפיצב אב רב הייח 'רב ךימתסימ הוה ח'ר יב ח"מ ג"פ תוירוה
 אתשינכו ,174 דצ ב"ח אהגאבו 'א ביפ י"הבמב 'יעו תומוקמ .הברהב םתס אייח 'ר א'בחר ומכ אייח 'ר רמא
 ליחתמו . תוכיראב רמאמה ג'יפ ר''יספבו , 'א 'ד י"הבמב 'יעו 'א 'ח ו"פ תבש 'שוריב םג הרכזוה ןירופיצב יאלבבד
 ומכ ןושלה ןונגס .'וכו םילודג 8 :  'וכו םשמ עסוו ןירוק היהש עמשו [תסנכה] תיבל סנכנ אבא רב .אייח 'ר םש
 לאעמשי ר"א םש הגיגחב ןכו . וכו םירמוא ויהש םימכת ירבד םילודג המכ רמא יוכו לאעמשי ר'א םש תבשב
 : כו ורמאש םימכח ירבד םילודג המכ העש התואב יתרמא 'נכו אביקע ר"א םש תומביבו 'וכו .םילודג המכ



 נ--א כ כנ השרפ אריו 4

 ונינא שריפש העשמש יונו לעוש תכישנ ןתכישנש הווכית אמש ןתלחנכ רהוה ורמאש םימכח
 : סלוע תשירפ ותשירפ התיה טולמ םהרכא

 : יקירוגנ ררגב רניו
 : התכוט אלב החרוכ לע יונו איה יתחא ותשא הרש לא םהרבא רמאיו ב
 , םלועה תומוא יאיבנל לארשי יאיכנ ןיכ המ הלילה םולחב ךלמיבא לא םיהלא אביו יג

 'כ ילטע 'קני ,סט עוקני ₪ |: ם*פ 'כ עוקל 4  :סש פוקל 3 | : ע"כפ כ" ,ו"ספ "וג ג"כדל ,י'ע כ'פ חונס 1
 :נ טק "5 סנכ סכקיו דיעפ ןטקכ , "לפח 'כ כוס 'קל ,ג"כקסמ

 [אמש | נד ןתלחגט ,יתככאופ [ןחלחגב | ת''אוְד ריהז יוח ,יכנ'אפ [רהזה | כ 'ל ,י ימואש [ורמאש 1
 ןתשיחלו ברקע תציקע ןתציקעו לעוש תכישנ ['וגו לעוש תכישנ | יתכגא פד הוכת ,ן תווכת | יתכגופ אלש
 . . לכו ברקע . . ןתציקעו ףרש . . ןתשיחלו לעוש תכישנ ,א שא ילחנכ םהירבד ('א לכ ףאו) לכו ףרש תשיחל
 ו "זך שא . .לכו שחנ תכישנ ,ּכנ שא . . (1 ןתירבר) פהירבד לכו ברקע . . ןחציקעו (1 ףרש) לעוש חכישנ ,ן שא

 םחרבא 2 | יָנ שרפתנש | \ העשמ | ם ברקע . . ןתציקעו לעוש תכישנ ,ְך שא . . םחירבר לכו ('ָך יוגו) 'ו כו

 וש יקרצב יל יקדיצב / ם יקדרעב , 'י יקיד ררגב ,כ'א יקדוגנ [תִֶד יקידרג* 8 | נאם סהרבא ,י] וניבא

 , "ך איה יתוחא . . לע םהרבא רמאיו ,הנא איה (ג יתחא) יתוחא . . רמאיו [ וגו--רמאיו 4 | 'ך .או , 2 יקודצב

 ךלטיבא חלשיו איה יתוחא . .לע . .רסאיו ,ן ירש תא יקיו 'רג ילט ילטיבא ישו 'ח יתחא ישא ... לא . . רמה
 /'*ך הוש תא חקיו רוג ךלמ ךלטיבא חלשיו 5 ךלמיכא חלשיו איה יתוחא . . לא . . רמאיו ,[ך הרש תא חקיו
 ההקל אלא רשפיא ,'ך החרכ לעב ,כנא] החרכ לע | 'ך הרש תא הקיו ,ןך הרש תא הקו ךלמיבא חלשיו
 םולחב וגו ,ל וגו ךלמיבא לא [יתכ אח הלילה -- לא" | ך אוביו [אביו" 5 | התבוטב אלש | 'י החרכ לעב
 | ןך לארשי [םלועה תוטוא | ןר א*ע תומוא לארשי | (י"מב 'יעו) ף- -. הארו אב [המ | ְָך הלילה

 לאו ךלשכ ךילע ביבח ךרבח דובכ יחי .רמוא רזעילא 'ר םירבד השלש ורמא םה ונינפל םש תובאב .ןכו רתזה 1
 אל ש ןתלחגב ריהז יוהו םימכח לש ןרוא דגנכ םמחתמ יוהו ךתתימ ינפל דחא םוי כושו סועכל חוג יהת
 אאתינתמכו ,שא ילחגכ םהירבד לכו ףרש תשיחל ןתשיחלו ברקע תציקע ןתציקעו לעוש תכישנ ןתכישנש חוכת
 ןתציקעו לעוש תכישנ ןתכישנש הווכת אמ ש ןתלחגמ ריהז .יוהו .'וכו ורמא הו 'גה  אברעמ ינבר .אדומלתר
 יוכו ש ח נ תכישנ ןתכישנש 'וכו אמש ןתלחגמ ריהז יוהו 'יגה הנוי וניברבו כ םהירבד לכו .'וכו ןתשיחלו 'וכו
 רהזה 'יגהו , שחנו לעוש אלשו אמש ןתלחגמו ןתלחגב ןאכ תואסריגה ןכו ,תובא יקרפ לע לאומש שרדמב םג 'יִעו
 השלש ורטא םהו קר אתיא ו"טפ שיר א"ונ נ''רדאבו !טוקליבו י"ב תעבראב דוע אתיאו הנשמה תואהסוגב אתיל
 ירבו םירבד 'ג דועו ט"כפ ב'ונב ןכו ,ךתתימ ינפל דחא סוי בוש 'וכו חונ יהת לא 'וכו דובכ יהו רמוא רזעלא 'ר םירבד
 יאעל א יברב הדוהי 'ר םושמ רמוא הדוהי רב יסוי יר ו"טפ ףוס א'ונב סשו :,'וכו בושו וכו יהת לא וכו דובכ יהי
 ןתלחגב ריהז יוה 'וכו םמחתמ יוהו 'וכו דחא סוי בוש לודגה רזעילא יבר םושמ רמאש ויבא יאעלא יבר םושמ רמאש
 היהז יוהו טייכפ ףוס ביחנבו ,'וכו םהירבד לכ ף א ברקע תצוקע ןתציקעו לעוש תכישנ ןתכישגש הוכת (אמש) אלש
 שיש גי'רדאמ היארה יריאמה ברה איבה רבכו ,ףרש תשיחל ןתשיחלו לעוש תבושנ ןתכושגש 'וכו אלש ןתלחגב
 םש רי'יספבו ,80 ךצ 'וכו הנשמ עטסרע איד ורפסב ןאמפפאה ץיידר ש"מ 'יעו םש תובא הגשמב םירמאמ יבובריע
 הרש תשיחל ןתשיחלו 'וכו ןתציקעו לעוש תכישנ ןתכישנש הוכת אלש ןתלחגב ריהז יוה םימכח ונש הפי רמא אתיא
 ל"וכבו  ,'וכו ןהיבאמ טול תונב יתש ןירהתו הלעמל בתכש ינפמ היה רבדה (אבא רב אייח 'ר 'ולכ) רמֶא המלו
 :שא ילחגכ םהירבד לכו ' ו גו ןתכושנש ר'פדב םגו ארקמה יקוספ רוציקב לגרומה 'ו גו ןמיסב הנשמה ןושל רציק
 ימלשוריב םש בתכו ,יקדצב ררגב רגיו ר'פדב ר'ב 'יפבש ינשה שוריפב ה''בו יקדיצב הרז 'יגה ל"וכב  .יקידרגב 8
 הייכ) יקרצב ררגב ןאכ ףא 'תקיספב (484 דצ ליעל 'יעו) אצולה אחרואב רוש רבדמ ומכ תומש הנשמ סוקמ לכב
 יר רכזוה 'א דיל ב"פ תיעיבש 'שוריבו , ב יינה .גיייכנ ו"יכבו ,םוקמ םש יקרצב טייכ רב 'ופבו =, (סש
 י"הבמב 'עו לילגב םוקמ םש .(אקודצ) יקודצ ןכא =, אקודגד .ארדנסכ לא יר 'ג בייכ ביפ יאמד םשו יקודצד יתבוש
 ןכו ,יקידרגל הררג םיתשלפ ךל ,ךלמ ךלמיבא 'לא רי ךליו דיספ ןמקל ליייכב םג היכו יקי דר גב 'יגה הנוכנו ,'א דס
 \ ויכ) הררג םיתשלפ " (!א 'כ) רגב רגיו 'ורי יגרת ןכו בתכ םש ךורעבו  ,יקיררג 'ע ךורעב םשמ קתעוה
 םש שה ךורעב 'יעו ררגל ררגב תומוקמה ונשב 'א י'רת ו קידרגב בתותואו .ררגב רגיו ןמגרותמה בתב ןכ
 בוט לכשבו , וקיררגבש 'ג וייל ויפ תיעיבש 'שוריב רמאמה ותואבו ,יקיררגבש יוכו ורזג ל"יכב סג ד"ספ ןמקל דועו
 ררג םש אוה יק קירררג וא יקידרגו ,(יקידררגב וי'דבו) 2 ררגב ר"פדב טוקליה 'יגו ,יקודרגב ררגב ןאכ יג
 /69 דצ עיפארגאעג רעיובוינ םג 'יעו 0 דצו 124 דצ עדראגאל 'צוה ןוקיטסמונוא טואיביזויא לצא היכו (1יילב
 שרדמב .הרש לא 4 | :דרעד ,אכלמ ררג ךלמ וירח :אלש [ קוספב .םגרותמ .'ב = י"רת בו .ויקררעב 'יגה .פ"יכבו
 לע הרש לא שוריפכ אוהו הרש לע םהרבא רמאו 'א י"רתבו א'תב םגרותמ ןכו הרש לע 'יגה ת"יכבו ו"דו ר"פד
 , תיהע י"שריפב שרפמש ומכו קוספה שאר לע בסומ 'וכו החרוכ לע שרדהו ,ק"ררבו עי בארבו י"שרב םג 'יעו הרש
 ןכו ,ןכ ידי לע הערפ תיבל החקול רבכש "פל  התבוטב אלש החרכ לע אלא תושר לטג אל ןאכ םהרבא רמאיו
 איהו תא יתוחא אנ ירמא הל רמא הנושארב ירהש התבוטב אלש החרכ לע איה יתוחא 'וכו םהרבא רמאיו ט"קלב
 טוקליבו ר"'ב 'יפבו תיכו חיכו ו"יכו פ'יכב 'יגה יפלו ,בוט לכשב םג 'יעו םהרבא רמאיו בותכ ךכל רמול התצר אל
 החרוכ לעב החקל אלא רשפיא דוע ףסונ ריפדב טוקליבו ,הרש תא חקיו 'וכו ךלמיבא חלשיו קוספה ףוס ושרד
 481 דצ ? על ויפויב ןמכ ו"יוב החרוכ תביתכו + ת"פיב .םג ועו 'וכו אלא התעדמ הכלהש רשפיא ד 'קליבו ,'וכו
 הלילה םולחב 'וכו ןבל לא םיהלא אביו 'פל ד'עפ ןמקל םג ורדסנ ולא םירמאמ .'וכו ןיב המ 5  :י"מב ש"ייעו
 !א א'יכבו ם"וכב םנינמו םירמאמה רדס ןכו , םירמאמ ו פה לייכב ונונפלו , השמ לא ארקיו שרדב א"פ ר"יובו
 יעיברה רמאמהו 'וכו קוחר (ב'ב יסוי 'ר) יסוי ר"א ינשה רמ ,(ב"ובו .גי"יבב תצק :וקמו) .ב"יבבו ג יכבו 'בו
 אלא יוכו הלגנ ה"בקה ןיאו םחגמ ןב רזעל 'ר רמאמ ה ןכא ,הזל הז םימוד 'וכו קוחר םחנמ ןב רזעל ר"א
 םג קתעוה אל רמאמה הזמו יוכו קוחר םחנמ ןב רזעלא ר"א רטאמה אתיל ת"יכבו ןאכ םיסופדבו ,'וכו םדאכ
 םשו ,ד'עפ ןמקל 'יסופדבו ל"יכב הי 'כו ,'ובו קוחר יסוי ר"א רמאמה אתילו רמאמה הז אתיא ח"יכו ו"יכבו ,ןאכ טוקליב
 ויכה ראשב ןאכ םג לייכב ומכ םירמאמה לכ רדס  םירמאמ ינש ולאב יונישה דבלמו  ,'וכו הלגנ ה ויבקה ןיאו ג גיל

 ') 1002ודטד



 ל וכ בנ השרפ ארו
 רמא תאד ךיה רביד יצחב אלא םלועה תומוא יאיכנ לע הלגנ היכקה ןיא רמא הנינח 'רב אמח יר
 אלא רקיו הזה ןושלה ןיא ידנמ רפכד רכששי יר רמא ,(ד גכ רבדמב) םעלב לא םיהלא רקיו
 ןושלב םלש רובידב לארשי יאיבנ לבא , (אי גכ םירב) הליל הרקמ רמא תאד ךיה האמומ ןושל
 שורק שורק רמאו הו לא הו ארקו 'נש ותוא ןיסלקמ תרש יכאלמש ןושלב השודק ןושלב הביח
 (טכ וט ילשמ) *** םיעשרמ קוחר יסוי 'ר רמא :(ג ו היעשי) ודובכ ץראה לכ אלמ תואבצ ייי שודק
 ןב יסוי יר רמא = : לארשי יאיבנ וליא (סשפש) עמשי םיקידצ תליפתו םלועה חומוא יאיבנ וליא
 ריהה וליאמ וליא שורפל םדא ינב ךרדש העשב אלא םלועה תומוא יאיבנ לע הלגנ היכקה ןיא הביב
 םחנמ ןב רועל יר רמא : (בי םש םש) יוגו בנגי רבד ילאו (גי ד בויא) הליל תונויזחמ םיפיעשב

 :דיכ "ס סלפיו 3'ע סעוסנס 2

 ידנמ רפכד רכששי 'ּוו ([ך אמח ,'אָו אנינת) הנינח (ת'א) רב) 'רב ([ך אנינח) אמח 'ר ,פ5 [אמח יור 1

 ./] הנגח . . ,ם הגינח רב ,ן ינינח ירב [הנינח 'רב | (בויא) '] =. ודנמ . . רכששי 'רו . . 'רב אמח 'ר ,ת'אוד ₪
 :י?אחְוְד רוביד ,ג רבד | ןך 'ח ישיחכמ [םלועה תומוא | (ילשמ) ינאפ יל יאיבנ | תד 'ל / (םש) יכא אנינח
 היתי יכ [הרקמ 8 | י'א ןושל ,ן הז ןושל | (םש) יונ יל ,ןך ודנמ רפכד [ידנמ רפכד 2 | (םש) יתכ'אפ רובד
 יאיבנל ,ןזְך לארשי יאיבנל | 2נְו אלא [לבא | = רוהט . .רשא ,יתכנאוְד =  רוהט היהי אל רשא שיא ךב
 רובדב [םלש רובידב | י הלגנ לארשיל ,(ילשמ) יו ארקיו 'יתכ לארשי יאיבנב , (בויא) י אלא הלגנ ונוא לארשי
 ןושל [הביח ןושלב | י יל ,ם ארקיו םלש רובידב כלא רובדב ,א רובידב ,ן םלש ןושלב ,(ילשמ)ו םלש
 כ הכולמ ןושלב הרהט ןושלב ,?א הכולמ ןושלב חרהט ןושלב השודק ןושלב , ₪ השודק ןושל 4 | י יל ,ף הביח
 | ג ןילכקמ | יתכאופְד תרשה ,1 [תרש | ם ןושל | ו השמ לא ארקיו רורב ןושלב השודק ןושלב הרהט ןושלב
 יחפ יק 'ק 'ק .ן 'אבצ יי יקיק'ק ,ל יכ'היכימ 'בצ יי 'ק יק ידק [דובכ -- שודק* | (בויא) י יל ,1או וב [ותוא
 י תגד הביג ןב = [יסוי 'ר | (םש) יחָו יל לאישי -- רמא 5 | (םש) יכנא יל ,י יוגו ,ת שודק ,ך יוגו שורק
 יעשרמ) םיעשרמ יי ,"ףִך םיעשרמ יי ,(ילשמ) יכ'אפ [י"י םיעשרמ | א אנזיב רב ,כ הניב ןב , אביב רב

 | ?א ולא םיעשרמ ייי קוחר ,1 וליא י"י 'עשרמ קוחר [וליא 6 | נ?א עמשי םיקידצ (1 תליפתו) תלפתו ( יי
 רב ,5] תנב ןב ,ליחכיב ןב ,5 אביב רב [הביב ןב* | יתד תעמשנ 'ל העמשנ [(םש) יאפ עמשי*

 | ן שורפל ןיאב ,5כא שרפל | [ך םשה ישיחכמ | כנאופ יל יאיגנ 7 | תרד יל .א אנזיב רב ,(בויא) ו אסיב
 לע המדרת (וזְה לגפנב) לפנב < [הליל | ית םיפיעסב 8 | אד הזמ הז ,יכנה ולאמ ולא :ןפ [וליאמ וליא
 [וג | יתכנתפה בגוגי .ן [בנגי | ל מאו [ילאו** | 1 בכשמ ילע תומונתב םישנא לע 'דרת 'פנב ,יִחְוָּפ םישנא

 | פיל כ. .רב 'א . . 'רב /ג?או [פחנמ ןב | כנאחופ רזועלא | יתד יל ארקיו --רמא | ן והנמ ץמש ינזא חקתו

 ןיִא יפוי רי'א רמאמה ופריס ת''יכבו ןאכ 'יסופדבו ,םש 'יסופדב םגו ל"יכב ד'פפ ןמקלו ןאכ טוקליו (תייכמ ץנח)
 ןילקרטב 'וכו היהש ךלמל לשמ 'וכו ןיב המ רמאמהו 'וכו שורפל םדא ינב ךרדש העשב אלא 'וכו הלגנ ה'בקה
 םירטאמה רדפ רי'יובו ,'וכו קוחר הביב ןב יסוי ר'א רמאמהו 'וכו רוביד יצחב אלא 'וכו ןיב חמ רמאמה ינפל 'וכו
 הלגנ הי'בקה ןיא יסוי רי'א 'וכו קוחר ביתכ םחנמ רב (רזעלא לי'צו) יאעלא ר"א 'וכו רוביד יצחב אלא 'וכו .ןיב המ
 ר''במ םרדסו סנונגס יפל םירמאמה וקתעוה םש בויא 'קליבו ,יוכו ךלמל לשמ 'וכו ןינברו אפפ רב אנונח 'ר 'וכו
 ,יוכו קוחר יסוי ריא רמאמה חיכו וייכב ומכ .אתיל םשו ,םש ןמסנש ומכ הבר ארקיומ אלו ונינפלש רדסה יפל
 יוה ןינעה ףוסב םש םייפמו 'וכו הלגנ ה''בקה ןיאו רמואה םש תטמשהב םש קתעוה םחנמ .ןב רזעלא 'ר רמאממו
 ןושלב הבח ןושלב םלש רובדב ארקיו 'יתכ לארשי יאיבנב לבא םש עטקו ר"ב ןמסנ ילשמ 'קליבו ,נ'חעו 'וכו קוחר
 םש ןמקלו :וי"מב שיייעו רבידל 457 דצ ליעל ןכו  .רביד יצחב 1 = :בויאב ביתכ ר'פדב םש זמרו 'וכו השוהק
 ,אמע רב םע רבדמ היהש ומכ המוד היהש טייכ ר'ב 'יפב שרפמ .האמוט ןושל 8 =: רוביד יצחב ל"יכב םג 'יגה
 רובידב ושוריפ ףסונ 5'יכב .םלש רובידב :אמט םע רבדמ ןליאכ הבקה ינפל המוד היהש ר''פרב רי'ב 'יפבו
 םש ר'יובו ,'וכו הז לא תז אר קו ינש ותוא ןיסלקמ תרש יכאלמש ןושל 'וכו הביח ןושל אוהו ,אר קיו םלש
 ןיא רמא אנינח רב אמח 'ר (ו'דו ר'פדב םש ה'כ) ידגמ רפכד רכששי 'רו אנינח רב אמח 'ר 'וכו יאיבנ ןיב המ
 םלש רובדב לארשי יאיבנ לבא םעלב לא 'וכו רקיו רמתד המכ רוביד יצחב אלא םלועה  תומוא לע הלגנ ה"'בקה
 רקיו ןושל ןיא (דייעפ ןמקל 'יעו) ןרכש אהי ךכ רמא ידגמ רפכד רכששי 'רו השמ לא ארקיו רמאנש
 חרהט ןוש לב השודק ןושלב לארשי יאיבנ לבא הליל הרקמ רוהט .היהי אל רשא רמתד הָמכ האמוט ןושל אלא
 'עבוג םשמש 'רנו) רמאו הז לא הז ארקו רמתה המכ הי'בקהל וב ןיסלקמ תרשה יכאלמש ןושלב רור ב ןושלב
 רכששי 'ר רמא םש במ אמוחנתבו ,(נ"חעו 'וכו ארקיו רורב ןושלב השודק ןושלב הרהט ןושלב ןאכ טוקליה 'יג
 םיהלא רקיו רמאנש (י'כ השלשב םש הנוכנה 'יגה ןכ) האמוט ןושלב םהילע הלגנ אוה םיעשרה לע הלגנ ה"'בקהשכ
 םיקידצה לע הלגנ .אוהשכ לבא הליל הרקמ רוהט היהי אל רשא רמאנש האמוט ןושל אלא רקיו ןיא םעלב לא
 ר"א וירחאלש רמאמבו ,ליייכב ה'כ  .יסוי 'ר רמא 5  :'וגו השמ לא ארקיו רמאנש ןהילע הלגנ אוה הרהט ןושלב
 יסוי יר םש 'יסופדבו 'וכו הלגנ ה''בקה ןיא יסוי 'ר רמא ל"יכב 'יגה ד'עפ ןמקלו ,הביב ןב יתהגהו הכיב ןב יסוי
 םיעשרמ קוחר :יביב רב יפוי 'ר 'ע י"הבמב ע'יעו ג'חעו םירמואה תומש ררבל השקו יוכו ןיא רמא הנינח רב
 בויא 'קליבו י"כ הששב דועו ליייכב םחנמ ןב א"ר ,רמאמב הטמלו ,ילשמ יקליבו י"ב העבראב דוע ןאכ היכו .'וכו
 כ'הלמ בותכה הז שבתשנ ילואו ,עמשי םיקידצ תלפתו םיעשרמ י'1 קוחר בותכ ארקמבו ,ד"עפ ןמקל ליייכב ןכו
 : ג"'חעו ד"עפ ןמקל ןכו העמשנ םימעפה 'בב דוע שבתשנ ל''יכבו ,(היינק טייק םילהת) העושי םיעשרמ קוחר
 ןכו קלח שרפ ףעפ תארוהו ,'וגו בגגי רבד ילאו 'גו הליל תונויזחמ םיפיעסב םש ןמקל לייכב .םיפיעשב דהה 7
 'ע לחובדסוינעזעגו י"'מב ש"ויעו םישרופה 'וכו יפערס שרדח 481 דצ ליעלו (גי"יק טייק םש) יתאנש םיפעס
 םלועה חומוא סהש םדו רשב יאיבנ לע הלגנ ה"בקה ןיא יסוי 'ר רמא שרפמו קתעוה םש בויא םינג ןיעמבו ,ףעס
 בויא) םישנא ןזא תלגי זא 'טאנש הלול תונויזחמ םיפיעסב ביתכד הזמ [הז] ןישרופ םדא ינבש העשב הלילב אלא
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 היכקה ןיאו לארשי יאיכנ וליא עמשי םיקירצ חליפתו תומואה יאיבנ וליא י*י םיעשרמ קוחר

 ,(ג פל תיעשי) ילא ואב הקוחר ץראמ רמא תאר ךיה קוחרמ אכש םראכ אלא תומואה לע הלגנ

 יאיכנל לארשי יאיבג ןיג המ : (א א ארקיו) ארקיו (א הי תישארג) אריו דימ לארשי יאיבג לבא

 יא ןינבר ,וכהוא פע רברס ןוליוה תא הלות אותו ןילקרפב ובהואו ךלמל רמא אננח 'ר = ,תומוא

 הלצא אב ושנליפ לא אכשכו איסהרפכ הלצא אב ותשא לצא אכשכ שנליפו השא ול היהש ךלסל

 !גאחפ עטשי* | כגאחופ םלועה תומוא | *א סיעשרס י"י ,כנ'אחופ [ייי סיעשרט | ח קוחר 'םאג 1

 תוטוא יאיבנ ,(סש) ינאו פ םלועח תומוא | ן לא | ליל /] חלגינ [(סש) יכ גאז הלגנ* 2 | כ'שג .ןִל חעסשנ

 | 1 קחומ ךווט ,(סש)יכא קחוממ .חופ [קוחיט | גַאופ אב אוחש .(סש) יכ [אגנש | כח םלועה

 ינש [כאו איי" 8 | כנאחופ לגנט - ,(פש) י |ילא | ל דאמ הקוחר .ן תקחר [(סש) ינאזחמ הקותר*

 | ןד וילא יה רבריו השט לא ארקיו .(סש) יכנאום [ארקיו | (סש) י ל ,1 ויריו אריו :םל ארייו אריו .זֶך וילא אריו

 יא אננח) אנינח יר | ןך לאישי ,ןך סשה ישיחכט .יכנַאו פְד םלועה תומוא 4 | זך םלועה תומוא [לארשי

 רג (ה אנינה) אננח 'ר ןנברו אפפ רב ([ך אנינה) אנגה 'ר ,(סש) יכנאם אפפ רב כ אנניח 4, 'גנח

 ןוחנ אוהש ,יַש ובהואו אוה היהש ,(םש) ינם [וכתואו | ת'אפד -- לשמ .יכג*א] [ךלטל | תוד 8

 אוה . . היחש ,ןך ובחואו אוה ןותנ היחש ,'א ןוחנ ובהואו אוהש ,כ ובהואו אוה . . אוהש / א ובהואו

 תא . . אותו ,] ןוליווח תא . . אוהו , [ןוליוה תא -- אוהו | כג ןילקירטב | ן ובתואו ררחב היתש ,ך ונותאו

 תותט אוה ןוליוו ,ךְד םהיניכ חנוט ('ך ןוליוו) ןוליו ,'י ןוליוח תא תלות היהו ,(סש) + ןוליוה הלות אותו , ג ןוליבה

 רנדט | כ ןוליבה . . אוהו םהיניב חותמ אוה ןולובו ,א ןוליוה תא הלוח אוהו ('א סהיניב חותמ ןוליוו) .ןהיניב

 ןטז לכ ,כ ובחוא סע רבדמ ובהוא סע הצור אוחש ןטז לכ .] ומע רבדסו ,יא ובהוא . . רברמו , 1 [ובתוא --

 וניא ([ך סשה ישיחכט) םלועה תומוא יאיבנל לבא וטע רברטו ןוליוה תא לפוק היח ובחוא סע רבדל חצור חיהש

 | חפ -- לשמ [ךלטל 5 | תֶד ןוליוח ([ך ירוחאמ רבדמ) ירחאמ םתטע רבדמ אלא (ת ןוליוח) ותוא לפקמ

 ,ינא אב אותשכ ,ם [אבשכ | י שגלפ ,ָכ השאו שגליפ ,(סש) יאחפ שגלפו השא | ל ל [ול"* | א שיש

 , יכג'אחפ אב אוח .'א [אב | ן פע ,א לא | ן רברל הצורשכו ,ןךְד ךלוה אוהשכ ,כ אב אוהשכו ,ןֶה אבשכו

 אוהשכ .כג'אחפ איג אוהשכו | יתגאהפד 'ל ,ן חטע ,כ [הלצא | ן אוה רגרמ .ןך ךלוה ,ך ךלוה אוה

 יי'אחפ ושגלפ ,(סש) יכנ'או [ושגליפ | ך סע ,יא לא | ] רבדל הצורשכו ,ְד ךלוה אוחשכו  ,ו'א אב

 | יתחד 'ל .ן הטע .'א הילא ,כנ'אפ חלצא | ן רבדמ אוח /תד ךלוה .יכנאפ אב אוה ,ך [אב | ד ותחפש

 ג'ו 'ד בויא םיקוספה וברעתנ בכשמ ילע תומונתב םישנא לע 'דרת 'פנב הליל תונויזחמ םיפיעסב ג"יכבו ,(ז"ט גיל
 םדא ינב ךררש העשב הל י ל ב אלא םלועה תומוא לע הלגנ ה"בקה ןיא 'פוי ר"א םש ר"יובו ,ו"ט ג"ל םשו
 םיהלא אריו םש ב"מ אמוהנתבו ,'וגו .בנוגי רבד ילאו 'וגו לופנב הליל תוגויזחמ םיפיעסב 'יתכר הזמ הז םישורפ
 בגוגי רבד ילאו 'וכו המדרת לופנב 'וכו םיפיעסב והנמ ץימש ינזא חקתו בוגי רבד ילאו ה"שז דוע בקעי לא
 אוה איסהרפב םיקידצה לע הלגנ אוהשכ לכא ,'וכו הלילב םהילע הלגנ אוה הבינגב םיעשרה לע הלגג ה"כקהשכ
 אוה ךכל הלילכ ןיכושח ןהישעמש יפל הלילב הלגנ םיעשרה לע הלגנ ה"בקהשכ 'וכו רכששי 'ר רמא ןהילע הלגנ
 םיהלא ארוו ביתכ המ קידצ לצא אב אוהשכ לבא הלילה םולחב ןבל לא םיהלא אביו 'נש הלילב ןהילע הלגנ אוה
 וחרמ ומעט ןושלה הזו 'וכו לא םיהלא א בי ו ןבלו סעלבו ךלמיבאב בותכ ןכלו .קוחרמ אבש 2 = :דוע בקעי לא
 ו היכ) יי םיע ש רמ קוחר ביתכ םחנמ רב א'ר רמא םש רייובו ,ילא ואב הקוחר ץראמ רמא תאד ךיה
 אצומ התא לארשי יאיבנ ולא עמשי םיקידצ תלפתו םלועה תומוא יאיבנ ולא םיעשרמ קוחר עמשי םיקידצ תלפתו ביתכו
 לבא ילא ואב הקוחר ץראמ רמתד (הטכה ר"יפדב) המכ הקוחר ץראמ אבש םדאכ אלא סלועה תומוא לע הלגנ ה"בקה ןיא
 רימ 'יגה פי"יכו ל"יכבו ,נ"חעו ארקיו .אריו דימ ןאכ םג יתהגהו ,ל"דר ייחב שיייעו ארקיו אריו דימ לארשי יאיבנ
 אמוחנתב שרדנש 'וכו בקעי לא םיהלא אריו 'פל םג ונווכ'ילואו ,ארקיו אריו אריו .דימ ג"יכבו ,אָרְקיו ארייו אריו
 לי'צש רשפאו ,קחציב ביתכש ('ב ו'כ) י'י וילא אריו 'פל וא ('ז ב'י תישארב) םרבא לא יי אריו 'פל וא ,םש ב"מ
 בייכו .ג"יכו וייכו ם"יכב 'יגה תמכסמ ונינפלש 'יגה סעו ,רצק ןושלה .רכו הלות אוהו 4 | :ארקיו אראו אריו
 ריב 'יפב םגו ,(265 רצ ליעל י"מבו םש 'יעו 884 דצ ליעל נ'חב םג ןוליב 'יגהו) בויא 'קליבו ןאכ ר"פד טוקליבו
 שרפמ רי'פדב רי'ב 'יפבש ינשה 'יפבו ,ע"צו םינפ תוארתהל ןוליוה תא רידגמ םש שרפמו ןוליוה תא הלות ייגה ט"יכ
 תומואל לבא ובהוא סע רבדמו ןוליוה תא לפקמ אוה רבדמ אוהשכ ןוליו םהיניבו ןילקרטב ובהואו .אוה היהש ךלמל
 ןמקלו ,484 רצ ליעל י'מב 'יעו ייסופדבש 'יגה םשמ 'עבונ ילואו ,סהמע רבדמ הבינג ךרד אלא לפקמ ןיא .םלועה
 דצ ליעל י"מב 'יעו) ןילקירטב םינותג ויהש ובהואו ךלמל רמא אננח 'ר ןומי סם 'רר אננח 'ר ל"יכב 'יגה ר"עפ
 .ךלמל רמא אפפ רב אננה 'ר ןומיס 'רו אפפ רב אננח 'ר םש 'יסופדבו ,רבדמ ומע רבדל שקבמש העש לכ 8
 ןילקרטב 'וכו ובהואו ךלמל א ' נ םש דועו ,ובהוא םע רבדמ אוה שקבמ אוהש העש לכ ןילקרטב םינותנ ויהש ובוהאו
 םש ר"יוב רחא ןונגסבו ,שיייעו ומע רבדמו ןוליוה תא לפקמ ובהוא םע רבדל שקבמ אוהש העש לכ ןוליו םהיניבו
 םהיניבו ןילקרטב ובהואו אוה היהש ךלמל לשמ רמא אפפ רב (ר"פדב ה"כ) אנניח 'ר ןינברו אפפ רב אנונח 'ר
 ןכ תשוע וניא םירחאל לבא ומע רבדמו םינפ לא םינפ והאורש דע ןוליו תא לפקמ ובהוא סע רבדמ היהשכ ןוליו
 רמא ןומופ יר לייכב דיעפ ןמקל .'וכו לצא אבשכ 5  :ותוא ןיאור ןגיאו הפורפ ןוליוה תציחמו םהמע רבדמ אלא
 יאיבנ לע 'וכו ךכ (158 דצ ליעל 'יע) תינומטמ ב שגליפבו איסהרפב אב ותשא לא אבש העשב 'וכו ךלמל
 תעשב 'וכו רמא ןמיס 'ר םש 'יסופדבו ,הלילה םולחב ךלמיבא לא הלול סעלב לא 'וכו אביו 'וכו םלועה תומוא
 יוכו אביו יוכו םלועה תומוא לע 'וכו ךכ תוינומטמב אב אוה ןשגליפ לצא אב אוהש העשבו 'וכו לצא אב אוהש
 ורמא ןנברו םש ריייובו ,הלילה םולחב ןבל לא םיהלא אביו הלילה םולחב ךלמיבא לא םיהלא אביו הליל םעלב לא
 ה"כ) תיגומטמב ך לו ח ושגליפ לצא ךל ו ה אוהשכו איסהרפב ךל ו ה ותשא לצא ך לו ה אוהשכ 'וכו ךלמל לשמ
 ימראה ןבל לא 'וכו אביו הלילה םולחב ךלמיכא לא םיהלא אביו ינש 'וכו םלועה תומוא לע 'וכו ךכ (וידו ר"פדב
 םויה םוחכ להאה חתפ בשוי אוהו םויב לארשי יאיבנ לבא םש םייסמו ,הליל סעלב לא 'וכו אביו הלילה םולחכ
 השמ תא י'! רבד םויב השמו ןרהא תורלות חלא (ח"כ 'ו תומש) השמ לא ייי רבל םויב יהיו ('א חיי תישארב
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 ,(כ בכ רברטב) הליל םעלב לא םיהלא אביו הלילב אלא תומואה יאיבנ לע הלגנ היבקה ןיא ךכ רתסב
 : הליל ךלמיבא לא ,הליל ןבל לא

 :חנ ינבב היירתה ןיאש ןכימ יונו השאה לע תמ ךנה
 ימא ןינבר ,הלעבב הרטעתנ אל איהו הב רטעתנ הלעב אחא 'ר רמא לעב תלועב איהו

 עמש הרש ךילא רמאת רשא לכ אכה םוב רווג שיאה םוקמ לכב ,הלעבד אתומ
 : (בי אכ תישארב) הלוקב

 לובמה רורל התאו ןכ פא גרהת קידצ םג יוגה וגו הילא ברק אל ךלמיבאו (ד
 :גרהת קירצ גרהח יונ יא היכרב יר רמא ,ויה םיקידצ הגלפה רודלו

 : התיב ינבו הילמגו חירמחו איה איה םג איהו איה יתחא יל רמא איה אלה (ה
 פוקני 7 = : 470 ד5 ליעל ,ע'פ 'כ פוקלי 4 3':  'פ סוכע ,'5 35 לתק סנכ ,כ'טו 825 75 ליעל ,ס"פ יכ וקלי 8

 : סט יסנכ +סקיפפ ,סע נע סעוסנס , סט עוקל 9  :(יכ ו"עק) נ'עפ יסככ ססקיקפ ,סייכ יי סכיו ב''ע סעוסנפ ,5 מכ

 , 1 תומוא | יכאחפד 'ל .תנָו [יאיבנ | ןח תונומטמב ,(םש)יתכאפְד תויגומטמב ,י) תינומטמב [רתסב 1

 םיהלא אביו [הליל ןבל לא 2 | ף חלילה םולחב ךלמיבא [הליל סעלב | ןך םשה ישיחכמ ,יכאופְד םלועה תומוא
 ךלמיבא לא |  הליל סעלב לא . . אביו ,זך ימראה . . םיהלא אביו :יכ נאחְוְך חלילה םולחב ימראה ןבל לא
 . . אבו , הלילה םולחב ימראה ןבל לא . . אביו :תתכנאחוְך הלילה םולרב ךלטיבא לא םיהלא אביו [הליל
 יאיבנ ולא עמשי םיקידצ תלפתו םלועה תומוא יאיבג ולא י'' םיעשרמ קוחר יוה הלילה םולחב ךלטיבא לא
 ןרהא תורלות הלא י'' רבד םויב יהיו םויה םחכ להאה חתפ בטוי אוהו םויב לארשי יאיבנ לבא ,(םש) ו לארשי
 רטאוו ,כגפ תחקל רשא השאה לע תמ . . רמאיו ,א תמ ךנה ול רמאיו ['וגו -- ךנה 8 | ו י"' רבד םויב השמו
 ,גופ [ןכיט | תת תחקל רשא . . אביו ,ך 'וגו רשא . . רמאיו ךלמיבא לא םיהלא אביו ,] לעב תלועב 'יהו תחקל . .
 | גפ תלעב 4 | א ינב לע ,1ךפ ינבל | א חתימ ,י*רףכפְך הארתה ,נ] [היירתה | 'ו ןאכימ ,ירתכאְד ןאכמ
 ותשאו יאחו = [רזוג | א הלעב לש | ןחפ חיתרמ ,יכא התרמ 5 | יבר ,עְד אחא בר ,כנאופ [אחא 'ר
 . . יוגה (ם ינדא) יי רמאיו [ך גרחת -- רגו* | אח יל חילא -- ךלמיכאו 7 | ל 'וגו [חלוקב עמש** | ן תמייקמ
 ילתחו כ | תיאד -רטא :יכניאחופ [פא | ל וגו אזר גורחה . . יוגה ,[ן גרהת . . רמאו  ,ינַפ גורהת

 ,וויְד [יוג יא | פ לובמה | 1 רודבו 8 | ם הגלפה | 1 רודב ,י רוד | תאחפרד תגד ,יכנְו [החגד | כגאפד ךכ
 :.ישתיאפד גווהת ,ןיא [גרהת | ן 'מוא וניא ,ש דזיא ,] הזיא ,ףפ הז..םא ,ך הז ווג יא ,א יוג םא

 איהו* | ך וגו .יפ יתוחא ' תג1א איה יתוחא 5 | יש ת'אופְד גווהת :נ*א [גרהת | ן אלא קידצ גורהת

 .יש ףא [איה | ל וגו שנאה אוה יחא הרטא איה םג איהו ,[ך הרמא איה םג איהו [י?אְוְד איח םג

 ,ירכנ*אז אתיב ינבו [התיב ינבו | יש אילמגו אירטח ,[ף אירמחו אילטגו ,ןאְזְד אילמנו אירמחו | ןיאפ יל

 | תד ןכ . . םלוכ חתיב ישנאו ,י ןכ ורמא םלוכ היתויב ינבו

 חקלש םדוק וב ורתה אלש .'וכו ןכימ 8 :נחעו ןאכ טוקליב םג רמאמה םויפ קתעוה םשמו ,('א 'ג רבדמב) 'וגו
 י'מב 'יעו ימלשוריה ןונגסכ היירתהו) 'וכו הארתה ןיאש ןכימ "וכו בישמ ךנוא םאו 'ח 'וס הטמל ןכו הרש תא
 ךלמיבאו שמד תומי ברקי םאש הארתה וז תמ ךנה שימש רמול ןיאו ,(499 דצ איח ל"תמעבו 825 רצ ליעל

 גרהנש חנ ןבל ןאכמ םש קי'בבו ,ו'זרהמ 'יפב 'יעו וב ורתה אלש פ'עא תמ היה ברק םאש עמשמ הילא ברק א
 לעב תלועב א"ר שרודו תלעב ביתכ רסח תלועב .לעב תלועב 4 :םש תוכמו ש"ייעו דמל אלו דומלל ול היהש
 ליעל החיתפבו ,הלוקב עמש ול רמאנש הלעבד אתרמ 'מא ןינברו הב רטעתנ הלעב לעב לש התרש לעב תלעב
 ועו ליעל ןגירמאדכ הב רטעתנ הלעב ריעה טייכ ר''ב 'יפבו /הב רטעתנ הלעב הל עב תר ט ע שרדנ ז'מפ שיר
 לטנש הלעבב הרטעתנ אל איהו הב רטעתנ הלעב ןאכ שרפמ ר'פדב ר''ב 'יפבש ינשה 'יפבו ,471 דצ ליעל י"'מב
 הלעב 'רטע ליח תשא 'יתכד אוה אדה הרשב ויצחו םהרבאב ויצח חינהו ירש םש ףוסב חנומ היהש רוי הבה
 יוגה יב לעב 'ע ךורעבו ,(549 דצו םש ליעל י"מב 'ועו ב"'נפב ןאכ י'שריפמ הז שוריפ אבוה ז"'מפ שיר כ''מבו)
 תלמ .יוכו קידצ םג יוגה 7 :  הלעבב אתרמ 'יגה םשו 299 'ומע לודגה שרדמב ה'כו יוכו הלעב אחא בר רמא
 ינגרהל רמאתו קידצ ינאש ומכ ויה םיקידצ 'וכו התנד ןכ םא הגלפה רודו לובמה רוד לע רמאש ושרדו השק יוגה
 גרהת םהרבא םג קידצ םג גרהת יתוא סא 'וכו גרהת יוג יא ומצע לע יוגה רמאש שרוד ב''רו (ת''הע י''שריפב 'יעו)
 ר'פדב ר'ב 'פבש ינשה 'פבו ,שייייעו ןיממע רב יוגה םגרותמ 'א י"רתב םגו ,'וכו איה יתחא יל רמא אוה אלה
 התאו הב יתעגנ אל ינאש איה יתוחא יל רמא אוה אלה גורהת קידצ גורהת וזיא היכרב ר"א שרפמו סרוג
 תמ ךנה היבקה ול רמא םש ר'יספבו ,'וכו איה יתוחא יל רמאש םהרבא תא גורה גורהל שי םא תמ ךנה רמוא
 התאש הב ריכמ יתייה אלו םייולג ךינפל תולגנהו תורתסנה םלוע לש ונובר ךלמיבא ול רמא תחקל רשא השאה לע
 יוג ינאש ₪"עא קידצ םג יוגה רמוא היהש שרוד התא הליחת גורהת קידצ םג יוגה אלא ברק אל ךלמיבאו ינגרוה
 הגלפה רודו לובמה רוד ףא קידצ םג גורהת יוג םא התא ינגרוה םא ול רמא קידצ םג יוגה א"ד םימש ארי ינא
 קירצ םג גורהת יוג םא .רמא קידצ םג יוגה א"ד גורהת קידצ םג יוגה הארתה אלב םתוא תנד ןכ םא ויה םיקידצ
 ךתשא איה המ ותוא יתלאש רמא יברב ןהכה היכרב ר"א המלל םהרבאל ףא גורה ךלמיבאל התא גרוה םא גורהת
 'וגו איה תחא בויא רמא ךינפל ןיוש לכה םלוע לש וגובר וינפל רמא םש ב"מ אמוחנתבו ,יוכו איה יתוחא רמא
 ינגרהת ךינפל יתאטח אלש ינאו םתוא תדבא ךינפל ואטח אלש דע םימודס גרהת קידצ םג יוגה הלכמ אוה עשרו םת
 לע תנד ךכ םא ע'שבר וינפל רמא 'וכו יוגה ונינפלש םירמאמה שרפמ ט"קלבו ,יוכו יל רמא אוה אלה גרהת קידצ םג
 'ר םתוא תגרהו ויה םיקידצ ןכ םא ןוצרכ סנוא לעו דיזמכ גגושב םהילע תאבש הגלפה רודו לובמה רוד ישנא
 'וכו קידצ םג יוגה ינדא בישר 'צוה הדגא שרדמבו ,גורהת קידצ םג לבא גורהת יוג חנית 'וכו יוגה רמא היכרב
 התא םא 'וכו יוגה א'ד גורהת קידצ ינגרה התא םאו קידצ אלא יניא תמ ךנה רמוא התאו יוג ינאש יב רובס התא
 :'וכו אוה יחא הרמאש גורהת ןכ םג איהו 'וכו אוה אלה רמאנש התחקל יל םרג אוהש םהרבאל גורה יתוא גרוה
 םידבע תוברל איה םג תתע י'שריפב ןכו ,תוברל םג ושרדו ,התיב ינבו םילמגהו םירומחח יכילומ  .'וכו הירמחו 9



-* 
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 :םש היה םירי שומשימ 'טא 'רה תאז יתישע יפכ ןויקינבו יבבל םתב

 ךיתתנ אל ןכ לע יל אומהמ רמא קחצי 'ו יונו םולחב םיהלאה וילא רמאיו וו
 840ךלשומ רחא קונית האר ,ויתחת ןיר סוסהו סוס לע כוכר היהש רוביגל ןוביא 'ר רסא ,הילא עגנל
 אל ןכ לע בכורל יוה .ככורל וא סופל ןיסלקמ לכה ימל  ,קוניתה קווה אלו סוסה ךשמו ךורכ
 :הילא עגנל ךיתהנ

 6'1 רק כ'פ קנכ תועט ,סט 'תנכ 6םקיקפ ,סט עוקל" 8 : סט כ'מ (עומנס ,סש וקלי ]

 תטא ל"א תאו . . ןויקנבו ,פ יתישע . . ןויקנבו .כנ'אזחַו תאז . . ןויקנבו .'א [תאז -- ןויקיגבו | * םותב 1

 הדחה | תֶד 'ל ,ו תאז תישע ךבבל םוחב יכ יתערי יכנא םג ובישהש תסמ ךל ןיא םיפכ ןויקנ ךל שי םוה תחאב
 סולחנ -- רמאיו 2 | תד ל .י'רכגאחופ [סש | ן םיידי | ןך תרטא . . .יכ'א[פ הומא אדה ,גאחְוְד הרט

 לע יל . . ךושחאו ,ך יל אוטחמ ךחוא יכנא םג ךושחאו 'וגו . . יתעדי . . םג ,1פ יתעדי יכנא םג [רגו | יאח יל
 יל אוטחט [הילא -- אופחמ | יִנְח 'ל רמא -- 'ר | *א יל אוטחמ ,' הילא . .ןכ לע ,ץ הילא . . היתתנ אל ןכ
 ןכ לע יל ךנוטחט יל (ך וטחמ) אוטחט ,כ1אפ הילא עוגנל . .ןכ לע (ם ךכישחמ ,כ ךל ךניטחמ) יל ךניטהמ
 [ןוביא --רמא 8 | ינח יל ,*א ךיתתנ . . לע יל ךניטחמ ,ן הילא עגנל . . ןכ לע יל ךנושח יט ,[ךְד ךיתתנ אל
 לשמ :ישאפ רובגל ,כגו [רוגיגל | תד יל , כא וביא ר"א ,1 ובייא ר"א ,זךפ ןיבא . . ר"א , ןובייא . . ימא

 -- פופתו | ישתג'אחוד וספה .כ'אפ סט | ית"אחד ככוי .כנ'אופ [גוכי | תד 'ל היחש | תחד --
 פופהו ,כ ויתחח ץו ,] ויתחת . . פוס היה ,י ויתחתמ . . סוסה היתו .שא[זךופ ויתחת . . סוסה היתו [ויתחת

 | אופ סוסה תא | 'א רשמ | ת'אד ל .יכג'אחופ (ךודנ 4 | כ'אחפ 'ל רחא | הארו | 'א 5 .תד זו
 יוה [יוה | א יל ככורל -- פופל | ם יל ,יָנ ויה [לכה | * קיזה . תכנאופד קוניתה תא קיזה ,ןך [קוגיתח קזוה

 | יתכ'אחפד עוגנל 5 | יתכאחד"ל --רכ .גופ [ל | ם יל ככוול | 8 ל ,תכגאד אל .יח] רסוא
 אוטחלט ךיתענמ ינאו רופט אוה ידיב ךאיטחמה ('י קרצ יל אוטחמ) ךרצי יל ךנוטחס -. .5נ'אחופ [הילא
 | יתד ךלש אלו אוה ילש חבשהו אטחה ןמ ךיתכשמ

 התוא יתלאשש דע יתנמאה אלו םש ב'מ אמוחנתבו ,אוח היחא יל ורמאו יתלאש םלכ תא החלש םירמחו םילמגו
 יתלאשו יתרזח םש ר"יספבו ,'וכו הלש םילמגו םירמחל יתלאשש דע יתנמאה אלו אוה יחא הרמא איה םג איהו
 וכו יל רמאאוה אלה איה ותוחא ורמאו ותיב ינבל יתלאש ןכ יפ לע ףא ינא וחוחא אלא ואל תרמוא תא ותשאה התוא
 עמשמש שרפמ ת''פיב .'וכו שומשימ 'מא 'דה 1 = : 'וכו םתיב ינב ףא איהו אלא המצעב איה אלו 'וכו איה םג איחו
 וכ רמאקו םש היה תהימ םידי שומשמש אלא הז סיפכ ןויקנ לש השעמ ןינע המד יתישע יפכ ןויקנבמ הל קיידד
 תמא ול רמא "וכו סירגד הנוכנ רתוי טוקליה תסרג לבא םש בתכו ,השע ובבל םתבש רחאמ היה םיפכ ןויקנב
 וולא רמאוו םש ביימ אמוחנתב שרדהמ העבונ טוקליה 'יגש 'רנו ,נ"חעו 'וכו ךל ןיא םיפכ ןויקנ ךל שי םות תחאב
 אמראפ י"כבו) תחאב תרקשו תיכז תחאב ה"בקה רמא תאז תישע ךבבל םתב יכ יתערי יכנא םג םולחב סיחלאה
 ןאכ ביתכ ןיא ךיפכ ןויקנ אוה ןכש עדת ןאכ ןיא ךיפכ ןויקנ ןאכ שי ךבבל םות (תרקש תחאבו התכד תחאב סש
 רמאמה הזלו ,'וכו יל אוטחמ ךחוא יכנא םג ךושחאו אלא יל אוטחל תשקב ה'בקה ול רמא ךבבל םתב אלא
 יתושע 'ןכו יבבל םותב אמוחנהב שרופמדכ הרשב םש היה םידי שומשמ ט"יכב אתיא םשו ,ר"ב 'יפ לעב ןווכ
 טוקמה ול ריזחה ךכש תרקש תרמאש םיפכ ןויקנב ךא הב תאטח אלש ךבבל םותב תחאב תיכז סוקמה ול רמא תאז
 רי'ב 'יפבו ,םש היה םידי שומשמד םושמ בישה אל םיפכ ןויקנ לע ךא תאז תישע ךבבל סותב יכ יתעדי יכנא םג
 יבבל םוחב שרפמ אמוחגתבו שרוד יפכ ןויקנבו הרשב םש היה םידי שומשמ 'רמא אדה 'וכו ןויקנבו יבבל םותב ר"פדב
 םג ביתכדמ יאממ ךב שי אל םיפכ ןויקנ ךב שי ךבבל םות דחאב תרקישו דחאב תיכד היבקה היל רמא יפכ ןויקנבו
 יפ לע ףא ךיתתג אל ינא אלא יטחל תשקב ה'בקה רמא ךיפכ ןויקנב בותכ אלו 'יתכ ךבבל םותב 'וכו תעדי יכנא
 וילא .רמאיו כ'הל  .רמא קחצי 'ר 2 :םש היה םידי שומשמ 'ירמאד איה אדה הז 'בדב ךל ןיא םיפכ ןויקנ ןכ
 ךיתתנ אל ןכ ל ול (וטחמ ביתכהו) אוטחמ ךתוא יכנא םג ךשחאו תאז תישע ךבבל םתב יכ יתעדי יכנא םג 'וכ
 יר וא ןובא יר לי'צו) ןוביא 'רו וכו ךיתתנ אל ןכ לע יל אוטחמ הטמל ךשמנ יל אוטחמ יי" שרודו הילא עגנל

 ךנוטחמ יל (וטחמ) אוטחמ קחצי 'ר שרוד יתנייצש י'כהו 'יסופדה 'יג יפלו  ,'וכו רוביגל לשמה איבמ | (ובי
 ךיתענמ ינאו רוסמ אוה ידיב ךאיטחמה ךרצי יל ךנוטחמ לשמה ףוסב ףסונ ת"יכו 'יסופדבו  ,ע'צו יל (ךגיטחמ
 הפסוהו (ךאיטחמה ךרצי הגוה םירחא םיסופדבו ,ךאיטחמה קדצ יל, אוט ח מ אתיא ו"דו ר"פד  טוקליבו) 'וכו
 אתיל הפסוההו ,ךיתתנ אל ןכ לע םייסמ 'ב אייכבו) נ'חעו י"כה ראשו לייכב אתיל יל ךנוטחמ שוריפ אוהש ו
 ךתוא יכנא םג ךושחאו 'וגו יתעדי יכנא םג 'וכו וילא רמאיו שרפמו סרוג ט"קלבו ,ר"ב 'יפב הרכזוה אלו (םש כ"ג
 רצע רוצע יכ ביתכד ךטהמ תרצעש יל אלא ךל הזה חבשה ןיא רמולכ יל ךנוטחמ קחצי ר"א 'א רפה יל וטחמ
 בכורה ספת ךרדב קוניתו סוס בכורל לשמ ךל אלו חבשה יל ךל אלו (םש ה'כ) ךתונאה היה יל םחר לכ דעב 'ה
 רמא םש ר'וספבו ,טוקליב קתעוה אלו י"ר רמאמ ,אתיל .ג'יכו ח"יכבו ,סוסל אלו ובכורל חבשה ימל וסמר אלו סופה
 וול ר"א יל וטחמ ךתוא יכנא םג ךשחאו סלקל ךל אלו תאז תישע ךבבל םתב יכ יתעדי יכנא םג ה"כקה ול
 (סונילכה לי'צו) 'ונילבה שיאה ותוא שפת רענה שורל אב ץר סוסה וינפל ךלשומ קוגיתו סוסה לע בוכר היהש דחאל
 ה"בקה ול רמא ךכ 'וכו יתספתש ינא ילוליא שיאה ותוא םהל רמא סוסה תא םיסלקמ לכה וליחתה סופה ול דמע
 רומחל גתמו 'וכו הערפ הז סוסל טוש רומחל גתמו סוסל טוש םש ר"ומשבו ,'וכו יל אוטחמ ךתוא יכנא םג ךשחאו
 יפכ ןויקנבו יבבל םתב רמואו ומצע חבשמ ליחתה 'וכו סחר לכ דעב יי רצע רוצע יכ יתמיא ךלמיבא היה הז
 תא האר וולע (ו"דו ריפדב ה"כ) בוכר םדא היהש רומחל המוד רבדה המל יל אוטחמ ךתוא יכנא םג ךושחאו
 םכייח וילעב םהל ורמא וקיזה אלו קוניתה לע גלדש רומחל ןיחבשמ וליחתה וקיזה אלו וילע ןיפק קושב קוניתה
 ח"בקה םהל רמא הרש לצא בריק אלש ךלמיבא היה רשכ 'מא ךכ וקיזמ היה ויפ לש ןסרב יתכשמש ינא ילוליא
 בכורו  בוכר .יגהלו = ,'וכו עשר  ייואמ י'' ןתת לא רמאנש ויתכשמש אוה ינאו ויתחנה אל ינאו שקבמ היה איה
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 ח איבג יכ ול רמא ,הב יתעננ אלש ופייפמ ימ ול רמא יונו שיאה תשא בשה התעו 'ז
 : היחו ךדעב ללפתיו ול רמא ,לכל עידומ ימ ול רמא ,אוה

 :חנ ינבל הארתה ןיאש ןכימ תומת תומ יכ עד בישמ ךניא םאו
 ט םורפ ןשע םיאווש יפל ןנח יר רמא וידבע לכל ארקיו רקבב ךלמיבא םכשיו (ח

 5 : יונו םישנאה וארייו ךכיפל ןאכל ואב םורפל וחלתשנש םיכאלמה ןתוא רמאת ורמא ןשכככ הלוע
 י המו ,יונ השאה לע תמ ךנה ,ונל תישע המ והמ וגו םהרבאל ךלמיבא ארקיו (ט

 האמה יתכלממ לעו ילע תאבה יכ ,תומת תומ יכ ער בישמ ךניא םא ,ךל יתאטה
 החיה םוקמ לכב ובלח יר רמא ידמע תישע ושעי אל רשא םישעמ ,ייי רצע רצע יכ ,הלודנ
 / :ידמע תישע ושעי אל רשא םישעמ ןובער ךמרק ןאכו ךתמדקמ החוור

 10 'ונו יבא תב יתחא הגמא סגו 'וגו תיאר המ םהרבא לא ךלמיבא רמאיו (בי--י
 : ןגהנטכ ןבישה ךכיפל הרופא םא תבו ןהל תרתומ בא תבש ןבישה ןתטישב ןהל רמא

 /ס*5 יכ עוקלי 10 :  סע עוקל 6 :סע עוקל 4 :544 75 ליעל ,סש עוקל 8 :סע כ'ע עומס ,סט עוקני 1
 :וייכ 'יכ .סכיו בע  סעומנס , 165 75 ליעל

 ,ח סייפמ .ל ךסייפפ [תכאםד וסייפמ* | ח יטו | א וינפל [ול | אחו יל .יתכפְ אוה איבנ יכ [רגו 1
 -- עד* | א יל חנ -- םאו 8 | א םלוע יאב ₪ [לכל | יח ימו | א וינפל [ול 2 | ם יל יכ | י ועידומו וסייפמ
 [יאו וידנע --רקנב*4 | תכנוד ינכב ,ופ [ינבל | ן היירתה | יתכ ןאכמ | כ יל ,ל וגו ['תנפְך תוטת
 ויהש כנא ןיאור ןהש | ןינח | ל וגו .תכ רקנב ,ך יוגו רקבב ,ג הלאה 'רבדה לכ תא רבדיו וידבע . . רקבב
 | יתכנאופד שאח (ן ןשככל ,] ןשבכב) ןשבככ ל ןשבכב [ןשבככ* 5 | לש הנשע | | ן ןיאור . . ,יתְרְד םיאור

 | ן יל, ולא .ג וליא [ןתוא | ג יל ל רמאיו [יתכאופך רמאת" | ית רמא :ל 'א [כגאופד ורמא*
 [יוג 6 | .דאמ [וגו | ג'אם ואריו | | ןכל | ן ואב םתוא | ל יל .פ םודסב [יתכנאוְך םודסל* | + םיכאלמ
 תמ ,י] ונל תישע המ ,ָכ וגל . . המ איה המ ,] |ונל --חמ והמ | פ וגל תישע המ ול רמאיו ,ך ול רמאיו
 [וגו -- ךנה | אפ יל יי רצע -- והמ) [ך ךל יתאטח המו ונל תישע תאז המ ,ך ונל תישע המו ךל יתאטח
 י ף תחקל . . ךיה ,ך 'וגו תחקל . . ךנה רמא תאד תמ ךיה ,1 תחקל רשא השאה . . ךנה ,+ השאה . . ךנה
 לכ דעב ₪ וו[ רע | יד רוע .תכגו [וע | ל יוגו ידג [תכגד הלוג* 8 | תד סאו .כגו [פא 7 | ן ל
 /1 תייה ,ך התייה ,יתא [התיח | א לכב ל"א ,כללכ | תפד יל .יכגו [ידמע תישע | ןכָנְוְד ךלמיבא תיבל םחר

 | תפד יל :ו תישע .כגח [ידמע תישע | ויד ןוכעיר | ן ךמדיק | גו ןכו | ת?אפ החור 9 | כָו 'ל ,'א היח
 ָךְד םיהלא תארי ןיא קר יתרמא יכ םחרבא רמאיו (1 הוה) 'וגו רבדה תא תישע יכ ['וגו | א 'ל תיאר -- רמאיו 0

 .. רמאו ,ן קר . . רמאיו ,ךכ הזה םוקמב םיהלא . . יתרמא (ןך יכ יתארי יכ) יכ . . רמאיו הזה רבדה . . כ
 .כגו [ןחל רמא 11 | יפ יל ,עכ ימא תב אל ךא איה .רתנאְד איה [רוגו | יתוחא | א 'ל ,ם יתרמא
 -- תבש* | כל ןתוטשב .פ ןתטשכ ,ע*א ןתטישכ .?ך םתטישב [י'רֶנ'ַאְוְד ןתטישב* | ירעתאפד יל

 ןהל . . תבש .ן) ןגהנמכ ןבישה ךכיפל תרתומ הגיא םא תבו םהל .. תבש ,' ןגהנמכ ךכיפל . . חבש [ןגהנמכ
 | ירתכגאוד 'ל .ם םכגהנמכ תרתומ איהש יבא תב 'תוחא ךכל הרוסא םא תבו

 ךלמיבא רמא םש בימ אמוחנתבו ,506 ךצ ליעל 'ועו סויפ ןושל | .וסויפמ ימ 1 = :'בכר 'ע ל"תמעב םג וע
 תפכיא המ ה"בקה ל"א הב יתעגנ אלש הלעב תא םייפמ ימ הב יתעגנ אלש םייפתמ התא ירה םלוע לש ונובר
 םיעבונ םשמו ,'וכו היחת ךילע ללפתי םא אּוה איבנ יכ יוכו בשה התעו 'נש אוה איבנש המל אוה עדוי סויפמ ךל
 סויפמ ימ הב יתעגנ אלש תסייפתנ ירה עשר ךלמיבא רמא שיאה תשא בשה התעו ר'פדב רב 'יפב ינשה 'יפב םירבדה
 רבדו היחו ךדעב ללפתיו לכל עידומ ימ םש שרפמו ,רוריבב עדויו אוה איבנ יכ סויפ ךל המ לא הב יתעגנ אלש םהרבאל
 :הב תעגנאלש םלועב םסרפתי ךדעב ללפתי םהרבאש המ הב יתעגנ אלש לכל עידומ ימ ול רמא ט''יכ ר''ב 'ופבו ,לכל הלגי הז
 ט'ו תישארב) ןשבכה רוטיקכ ץראה רוטיק הלע הנהו אריו 'וכו םדס ינפ לע ףקשיו ביתכדכ .הלוע םורס ןשע 4
 ןנח ר"א ט'קלב ןכו ,םיאור ויהש 'יגה אפידעו ,ןיאור ןהש ייכ השמחב דוע םיאורש יפל ונינפלש 'יגהכו ,(חייכ
 : נ'חעו וכו ןאכל ואב םודסל וחלתשנש 'וכו רמאת ורמא שאה ןשבככ הלוע םודס לש הנשע ןיאור ויהש יפל
 יתכלממ לעו ילע התאבה יכ ךל יתאטח המו ונל תישע המ ךלמיבא רמאש תונושל 'ד שרוד .'וכו תישע המ והמ 6
 תמ ךנה םוקמה ילע זגרש ךל יתאטח המ ט'יייכ ר"ב 'יפב שרפמדכו 'וכו תישע ושעו אל רשא םישעמ הלודג האטח
 ךל רשא לכו התא תומת תומ יכ עד בישמ ךניא םאו םוקמה יל רמאש ךל יתאטח המו תחקל רשא השאה לע
 המו ךל רשא לכו התא תומת תומ יכ עד 'מול ונל תמרגש וגל תישע המ ר'פדב ר''ב 'יפבו ,טייכב ה"'כ)
 זגרש הלודג האטח יתכלממ לעו ילע תאבה יכ (םש אתיל שוריפה ראשו ,תמ ךנה רמול יל תמרגש ינא ךל יתאטח
 בוט אלא ךמדק אל תכלהש םוקמ לכב ושעי אל רשא םישעמ ךלמיבא תיבל םחר לכ דעב רצע רוצעש םוקמה ילע
 םורד דצל הטונ איהש םיתשלפ ץרא וז ('ט ביי תישארב) הבגנה עוסנו ךולה םהרבא עפיו ביתכד ןובער ךמדק ןאכו
 ררגב רגיו 'וכו בגנה הצרא םהרבא םשמ עפיו ביתכ השרפה וזב םגו ,('י םש םש) ץראב בער יהיו ךומסב ביתכו
 ךלמיבא רמאש שורפה הז השק ןכא ,('א ו"כ םש) הררג םיתשלפ ךלמ ךלמיבא לא 'וכו ךליו קחצי לצא ןמקלו
 לא ואובב היה סהרבא ימיב היהש בערה ותואש םימיה רבכמ היהש בערה לע ידמע תישע ושעי אל רשא םישעמ
 (504 רצ ליעל י"מב 'יעו) הגש ט"צ ןב היה םודס לש התכיפהבו ןרחמ ותאצב הנש ה"ע ןב םהרבאו ןענכ ץרא
 ,ע"'צו םהרבא ימיב ואב ןובער ינשש 883 דצו 242 דצ ליעל ותטישל ובלח 'ר ןכ שרד ילואו ,ררגב רגיו עסנ סשמו
 165 דצ ליעלו ,י"כ השלשב דועו ל"יכב ה"כ .ןהל רמא 11 :241 דצ ליעל י"מב 'יעו ןובעיר בותכ ו/יכו ר'פדבו
 םאה ןמ ןיב באה ןמ ןיב ותוחאל  יואשנ היהו רייגתנש רג ינת ותומילשב רמאמה לכ רדסנ 'וכו בזעי ןכ לע 'פל
 הנמא סגו 'תכהו היל ןוביתא יוגל בא ןיאש םייקי באה ןמו איצוי םאה ןמ םירמוא םימכחו ריאמ 'ר ירבדכ איצוי



 ג כ בנ חשרפ אריו 0

 ןירח שורדנ יןולה ןגח 'ר רפא יונו יבא תיבט םיהלא יתא ועתה רשאכ יהוו ני
 םייקתנ הכא תיככ ינאש רע יל ניורזל םלועה תומוא ושקיבש העשב  ,יורי קופינו ןיפא תלת חיירק
 ךצראמ ךל ךל יל רמאו היכקה ילע הלגנ יתא תועחהל םלועה תומוא ושקכש העשב ,היבקה ילע
 ויכררמ תועחל םלועה תומוא ושקבש העשכו , (א בי תישארכ) 'ונו ךיבא תיבסו ךתרלוממו
 : ןהב ןירחמ ויחו רכעו םש ןונכ אכא תיבלשמ םילורג ינש ה"כקה סהל רימעה היכקחלש

 :ד'פ סילפוק תכקמ ,'ד ל'ע ל*פ סלינמ 'טוכי ,סט וקני 1

 | א תא ון ןידהל | ח יל :יתכ'אד יאולה .ופ יולה 1 [יוולה | תכגאופד ןינח ,יח [ןנת 1
 [ית"נ'אד קופינו* | ?ך שלש ,ו אהלתב ,ןך אתלת | א הוח קוספה ,'ךזחפ ארק ,יג] אירק , 'ךְד חירק 2
 /כ גורזיל | ו -, םהרבא רמא ךכ [חעשב | ךכ נאם יחורי | ץ קופנ יאולהו ל קיפטו ,'ךכו קיפנו .*רך'אָפ קופנו

 | חעשגו 8 | שתוד יגא .רכנאחפ אגא | *א גודוהל ,יש ך'א גוורוחל ,נן גיורזיחל \ ם גיורזהל ,ך גוורזיל
 -- ךצואט | ש ח"'גקה לש ויכרדמ יתוא תועתל , 'א תונעל ,?א יתונעל ,יַנ | יתוא תונעל בד יתוא תועתהל
 | ש ותוא תונעל ,כ יתוא תועתחל ,יז[ך יתוא תועתל 4 | תאד ל שו ךצואמ ,כ ךחרלוטסו ךצראס [רת
 לשמ ,כ אבא תיבט [אבא -- לשמ | ן'א ןילודג | שת'אפד יל ,יכנ'או [ה'כקה 5 | ש 'ל ה*בקח -- ויכורט

 | 'א פהיניב [ןחב | א יל ייהו | תאד 'ל .ישכנחופ [ןוגכ | א 'ל .ם תבא

 רמא 'ולכ 'וכו ןתל רמא ןאכ אבוה םשמו ,שיויעו 'וכו ןנח 'ר רמא ןבישה ןתטישב ןותל רמא 'גו יבא תב יתוחא
 (ןבושה תלמ יתמלשהו) 'וכו ןהל תרתומ בא תבש ל"יכב דוע אתיאו ,ן תט יי ש ב ןאכ םג יתחגחו ,םימכחל ריאמ 'ר
 לכשכו ט"קלבו ר''ב 'יפבו טוקליו 'יסופדבו י"כ ראשבו ,תצק רחא ןונגסב פ'יכבו יוניש טעמב 'א חא 'ע ךורעב היכו
 ומש ליעל לייכב הגוה ןכו כ"יכב םג אתיא ןתוטשב 'יגהו ,רפסה רקיעמ וניאו ףסונ שוריפ אוחש ל"גו ,אתיל בוט
 םגהנמכו םתעדל ונייה ןהל תרתומ בא תבש ףיסומש המו ,תוטש לש סגהנמכ םתולכסב ןבישה ןתוטשב שרפל שיו

 םגו היד ףוסב םש ליעל ,יימב שימ תצק ןוקית ךירצו) מ"ר ירבדל באה ןמ םג ותוחאב רופא חנ ןב 'נידמ לב
 ןמ תובורקב 'יגתונ ויה אל חנ ינבש ןבישה (םתטישב) ןתטישב שרפמו סרוג איייכו טייכ ר"'ב 'יפבו ,('וכו חנמ
 ,םאה ראשב אלא באה ראשב רופיא םיגהונ ויה אל חנ ינבש ןבישה ןתטישב ר''פרב ר"ב 'יפבו ,םאה ןמ אלא באה
 וכו ויחא ןרה תב איהש המאמ אלו אבאמ הב יל תיא הוחאד הברוק איה יבא תב יתוחא ןבישה ןהטישכ ט"קלבו
 ןאכמ ימא חב אל ךא איה יבא תב 'וכו םגו םש בי'מ אמוחנתבו ,בוט לכשבו ת'הע י'שריפבו 'ב חנ ןירדהנס 'יעו
 ה"בקה לע ו'ח םתרבא רמאי ךיאש וטושפכ ושרפל רשפא יא קוספה הז .היירק ןידה 1 = : 'וכו יוגל בא ןיא ורמא
 םש הליגמ 'שוריבו ,(ת"הע י"שריפבו 62 דצ ,ליעל 'יעו) םיבר ןושל ועתה בותכש השק םגו םיהלא יתוא ועתה רשאכ
 יבא תיבמ םיהלא יתוא ועתה רשאכ יהיו לוח אוהש דחאמ ץוח שדוק 'הרבאב וניבאב םיבותכה תומשה לכ אתיא
 םירומאה תומשה לכ םש םירפוס 'סמבו ,יתוא ועתה רבכ םיהלא ילוליא ש שדוק אוה ףא םירמוא שיו
 יר םיהלא יתא ועתה רשאכ א'יו ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא ינודא רמאיו 'וכו לוח אוהש דחאמ ץוח שדק םהרבאב
 ,(487 רצ ליעל י"ימב 'יעו) יתא ועתה רבכ םיהלא ילולאש שדק 'א עשוהי 'ר לש (ויחא אניגח) ויחא ןב היננח
 םשהש כ"ג רבוס ח"רו ול יוארכ והשרדנו 'ולכ וידי אצנו םינפ שלשב קוספה הז שורדנ יאולה ןאכ רמא ןנח 'רו
 ועתה רשאכ יהיו דחא שרד שרודו םיהלא יתא ועתה תוביתה דירפמ אוה 'וכו םיהלא ילוליאש שרדהכו שדק ןאכ
 היה םיהלא יבא תיבמ םיהלא (404 רצו 401 רצ 400 דצ ליעל 'יעו) יל גיודזל םלועה תומוא ושקבש העשב יתוא
 םויקתמ היה 581 דצ ליעל ומכ ןושלהו) הייבקה ילע םייקתנ הכא תיבב ינאש דע יבא תיבב יתויח זאמ יתרזעב
 (יתונעל יתוא תונעל ייגה 'יעו) יתוא תועתהל םלועה תומוא ושקבש העשב יתוא ועתה רשאכ יהיו ינש שרדו ,(וגילע
 ישילשה שרד םעט השקו ,'וכו ךל ךל יל רמאו ה'בקה ילע הלגנ יבא תיבמ ינחקל םיהלא יבא תיבמ  םיהלא
 סלועה תומוא ועט רשאכ ועתה רשאכ שרפמ ת''פיבו ,'וכו ה'בקה םהל דימעה 'וכו ויכרדמ תועתל 'וכו ושקבש העשב
 ,ינומכ םתוא םיחיכומ ויהש רבעו םש ונייהד יבא תיבמש םיטפוש ונייהד םיהלא ימע ויה יבא תיבמ םיהלא יתוא
 רואמ קוחד ,יתוא 'יפש רועו הז תא הז ןעתה וא םמצע תא ןעתה 'יפש לי'צו אצו' לעופ ועתהד 'ק ז"פל םש בתכו
 ןו ג כ ונינפל 'יגה ןכא) 'וכו שאה ןשבכל והוכילשהו םהרבא לע ודמעשכ םוחיכוהש רכעו םש תא וניצמ אלש דועו

 תיבב ינאש רע ןושארה שרדה שוריפב בתכ ט'יכ ר''ב 'יפבו ,('וכו סומור ןוגכ 511 רצ ליעלו ג''חעו רכעו סם
 תוכלמ ילודג לכ ושקב ןטק היהש דועבש רזעילא 'ַר יקרפב שרופמו יתרצב יל רומעיש השעמה ילע םייקתנ אבא
 ר"ב 'יפבש ינשה 'יפבו ;(861 דצ ליעל י'מב 'יעו) ילע םייקתנ םינש רשע לארשי ץראב אבחתנו וגרהל םימסוקהו
 (טוקליב ףסונ ןכו) םהרבא רמא רמא ךכ יבא תיבמ םיהלא יתוא ועתה רשאכ יהיו םויוניש תצקבו םיסרופמ םירמאמה ר"פדב
 רזעילא 'רד יקרפב שרופמו יתרצב יל דמע ה''בה ילע םייקתנ אבא תיבב ינאש דע יל גוודזהל 'וכו ןשקבש העשב
 ורתהו רבעו םש ןוגכ אבא תיב לשמ םילודג 'ב םהל דימעה ותוא תונע ל ושקבש העשב וגרהל 'וכו דועבש
 אבא 'ובב ינאש דע יל גוודזהל ושקבש העשבו םש לפכנ כ"חאו) םילודג ןירוסי וב ןישוע ויה םה אלמלאש םב
 תומוא ושקבש העשבו (יתרצב יל דמעו הבה ילע םייקתנ | םינש יי ץראב אבחנש רזעילא 'ר יקרפב בותכש ומכ
 קר אבוה טיקלבו ,ךצראמ ךל ךל יל רמאו היבקה ילע הלגנ ה"בקה לש ויכרדמ יתוא ת וע תל םלועה
 הז תא הז םלועה תומוא ועתש העשב ןינח ר"א יבא תיבמ 'וכו רשאכ יהיו םישוריפ ינשב םש שרופמו ינשה שרדה
 יתוא תועתהל ושקב רשאכ א''ד 'וכו ךל ךל יל רמאו .יבא תיבמ םיהלא רחב יתוא םיהלא יתוא הרז הדובע ,רחא
 ןויכ ןהל רמא םיהלא יתוא ועתה רשאכ יהיו שרפמ לודגה שרדמבו ,ךל ךל יל רמאו ינאיצוה יבא תובמ םיהלא
 ךרדב 'תכה רבידש אלא ךצראמ ךל ךל ינש יבא תיבמ םיהלא יתוא חקל םיעותעת איהש ז"עב םלועה לכ ועתש
 אי'תבו ,יוכו אבא תיבמ תיקפנו אתוועט יחלפ יתי האעטאל ועב דכ חוהו 'א י"רתב סגרותמ ינשה שרדהכו ,הרצק
 ;לעטפעש בי'שרל סולקנוא ירואב 'עו 'וכו אבא תיבמ היתלחדל יי בירק יתיו ןוהידי ידבוע רתב איממע ועט דכ הוהו
 ,ש"ויעו יוכו ינחקל יבא תיבמ םיהלא 'וכו יתלצנו שאה ןשבכל ומעו דורמנ יתוא ועתה רשאכ יהיו שרפמ בוט לכשבו
 יל גורזהל ה'א ושקבש העשב יודי קופינו ןיפא תלת ארק ןידה שרדנ יולה אניגח ר"א 49 דצ םש קתעוה דועו
 יל דומעה ה"בקה ךרדמ יתועתהל ושקבשכו 'וכו יל רמאו ה"בקה ילע הלגנ יכרדמ יתועתהל ושקבש העשבו 'וכו

 תשרדנ הרותה ומכ ןיפא תלת 'וכו שורדנ ןושלה ןונגסו ,םהב ןיסירתמ ויה סהו רבעו םש יבא תובמ םילודג ינ
 ייעו ְּכְו סהידי אצי 491 רצ ליעל נ'חב ומכ יודי (קופנו) קופינו 'יגהו ,('א בכ ד"פ ןירדהנס 'שורי) 'וכו םינפ טימ



 1 וט--די כ כנ השרפ אריו

 בי יונו ףסכ ףלא יתתנ הגה רמא הרשלו 'תכו יוגו רקבו ןאצ ךלמיבא חקיו (זט--די
 ךליה יעב תא ןוממ ןיאו הב תרחסו אכהל תיתא הב תרחסו םירצמל תלוא יעליא ירב הדוהי 'ר רמא
 ןיטיבמ לכה והיש תופכ ךל השע ןנחוי יר רמא ,םיניע תופכ ךל אוה הנה הניע הנימ יסכו ןוממ
 םיניע תופכ הנווטמ האשע רמא היכרב יר = ,םיניע השוע איהש תוסכ םיניע תופכ האנב אלו הב
 5 וללה םינשה לכ רמול הלעב ינפב התונקהל שקיב רמא שיקל ןב ןועמש יר ,ןיעה ןמ הסוכמש תוסכ
 ינמ םתיפכה םתא םהל רמא ,הוה רברה לכ חל השע רחא הליל הוו רבד הל השע אלו המיע היה

 :'פ ב" סעק סנב ,'פ סייכ ('ס ו'עט) סלינע 6 | :ו"כפ םיטלכב םדנפ ,זייכ 'יק סכיו ב*מ לעוסנפ 4 :  סט ץוקלי 1

 5 יותכו :1 [יתכו | יא יל :כחפְ רקבו . . חקיו :[ך] םהרבאל ןתיו רקבו . . חקיו , 1 וגו -- חקוו 1

 ,5 יאעליא .ן ייעלא ,נ יעלא | ת רייב .ג'אפ רב 5 | כאופ 'ל :.יתנד ךיחאל [יוגו | יתאוד יל ,ם יכו

 | תד פא .כגפ פאו :שא יאו :ן [ןיאו | יד אכת | יתד תרחס .ירכנאופ [תוחפו | שתאפד יאעלא
 /1ףכפד אגיע . . ,ן חנויע הנימ ,זְ [הניע הגימ | א יל יפכו 8 | תא ךל אה .ישכנחופ [ךליה | כ יעבחיא
 | יתכנאופד הל .ש ךיל .'א [ךל | שיש | א ל ,ש אניע ךנימ ,י יאנמ ךניע , ך אניע ינימ ,3ף הנימ יניע
 | תח הייונב 8 האונב ,] [האנב | י תוסכב וב ,[ך תוסכב [הב 4 | ?אפ ויהש ית'אְד ויהיש ,שכנו [והיש

 /תכד היושע איהש : שנא] השוע אוהש .[ְך [השוע איהש | ש ךייונב ,י היפויב ,ן] הלש יונב ,'ִא ד היונב
 ! תן = ותוכלמ שובל תשיבלה [האשע | כ םינע םינע ,1רתַוְד םיניע םיניע .שנאז [םיניע | 1ך היושע
 / 1 [שיקל --'ר | נא חסוכמ אוהש .יתכ:אןפְד הפוכמ איחש | א יל תופכ 5 | תד יל .כנאופ [םיניע תוסכ
 [המיע חיה 6 | כ"א ולאה | א ימא ,ן רסאל | ן לע ,5 ינפל | ו התאנשהל | תככופד שיקל שיר ,א לבשר
 תו :תפד תחא הליל חזו ,כנ [דחא --הזו | תנאְד ומע איה ,יֶו ומע התיח ,1אפ המע אוח ,7 ימיע היה

 לכ תא :יכ?א דובכה לכ ,ןְופ [רבדח לכ | י השעו | | הזח חלילבו ,י תחא הליל ומע התיח הזו ,א הליל
 | ל היל :ש ןחל [תכנאופְך סחל* | ית רמא איד | ₪ 'ל א הז [הזה | 'א דובכ ,ְד רוככה

 | ישתגניאו יגטמ | *ךתפד סחיסכ :כנא) [םתיסכה

 ןאצ .רקבו ןאצ ךלמיבא הקיו ר'פדב ריב 'יפב שרפמו ,כיוכו גיייכו פייכב היכו .רמא הרשלו 'תכו 1 .:םש י"מב
 יכ ןל ןתנ אל אלהו ךיחאל ףסכ ףלא יתתנ הנה רמא הרשלו ביתכו בהזו ףסכ ול ןתנש וניצמ אלו ול ןתנ רקבו
 הערפ ול ןתנש הב תרחסו םירצמל תלזא ךלמיבא הל רמא ךכ יאעלא 'רב 'דוהי ר"א בהזו ףסכ אלו המהב םא
 רקבו ןאצ ךלמיבא חֶקיִו טייכ ריב ייפבו ,אניע ךנ מ  יסכו ךליה יעב תא ןוממ יאו הב 'רחסו אכחל תיתא ןוממ
 רחבומ שובלמ ךל תונקל ךכרצל ךרובע ךיחאל ףסכ ףלא יתתנ הנה רמא הרשלו ביתכו ףסכ ול ןתג אלש ללכמ

 םוקממ ךלוה חתא ןיאש יניעב המודמכ רמולכ ןוממ הרובעב ךל ןתינש תרחסו םירצמל תלזא רקבו ןאצ וכרצל לב
 ירו ,ןוממ ךל ןתא ינאו םדא םוש הב טיבי אלש אניע הנימ יסכ ןוממ יעב תא םאו ףסכ תונקל א'"כ םוקמל
 ,'וכו ינאו םדא הב טיבי אלש 'א םוקמב דומע 'מולכ הנימ יגיע יסכ םייסמ א"יכ ר"ב 'יפבו ,םש םינוש םישוריפש
 לוחמ 'ולכ יאנמ ךניע יסכו ייגה טוקליבו ,ןאכמו ןאכמ הב רוחפל ךלת אלו הנעינצתש אניע הנימ יסכו 'יפ א"באהו
 99 דצ ליעל ןכו) האונב האנב אלו תוסכב הב ןיטיבמ לכה והיש תוסכ ךל השע ךלמיבא רמא .ךל השע 3 :יל
 ר'ב 'יפב ינשה 'יפבו ,הב תוטיבמ םיניעש השוע איהש םיניע השוע איהש תוסכ םיניע תוסכ (שייייעו ואנ אוהו
 לכהש םיניע השוע אוהש םיניע תוסכ ךייונב אלו הב ןיטיבמ לכה והיש תוסכ ךיל ישע שרפמו סרוג ר'פדב
 היושע איהש האנ תוסכ וב ךל הנקיש ךיחאל יתתנ ףסכ ףלא שרפמ ןיע שרש םישרשה רפסב ק'דרהו ,וב ןיטיבמ
 השעמ ץבשת תונתכ 'ידעס 'ר םשב 'יפ ןכו דוע אתיא םשו כי'מב םג 'יעו רבב ושריפ ןכו םש בתכו ,םוניע םיניע
 הוסכ םיניע תוסכ םגרת ג'יפרו ,('א אקארק 'ד שרפמב כיימב הי'כ) ןויע ארקנ יברע 'לב ןכו םיניע םוניע יושע המקר
 לש האונב אלו וב ןיטיבמ לכה ויהיש תוסכ ךל השע (ןנחוי) ןדוי ר"א שרפמו סרוג ט"קלבו ,האנ תוסכ 'ולכ הנפח
 היונב אלו ויפויב םיטיבמ לכה ויהיש תוסכ הל השע קתעוה ייחבבו ,םיניע םיניע השועש םיניע תוסכ א * ד הרש
 תופסכ םיניע תופכ הל ןתנש .הנווטמ האשע :נ'חעו םיניע םוניע היושע איהש םיניע תוסכ רחא רבד
 לטנ םיגוע תוסכ ךל אוה הנה והמ א ח א 'ר רמא םש במ אמוחנתבו .ןיעה ןמ הסוכמ הב אהתש תוסכ הסוכמש
 ןיארייתמו הכלמ איהש ןיעמוש ויהי אלא םלועב םדא התוא עבתי אלש המל הנורטמ האשעו השיבלהו תוכלמ שובל
 'נורטמ האשעו השיבלהו תוכלמ שובל לטנ רמא היכרב 'ר ספדנה רי'ב 'יפב רמאמה שרפמ הז ןונגסבו ,התוא עובתל
 האשעו השיבלהו תוכלמ שובל לטנ טוקליב קתעוה ןכו ,'וכו 'יעמוש והי אלא םדא התוא עבתי אלש ידכ המל
 יר .קתעוה ט"קלבו ,התוא עובתל ןיארייתמו הכלמ איהש ןיעמוש והי אלא התוא םדא עבתי אלש ידכ המל אנורטמ
 רמאל הנממ ןיארי לכה ויהיש םיניע תוסכ א'ד םש דועו ,ןיעה ןמ הסוכמ איהש תוסכ האשע הנורטמ ךמא היכרב
 האשע הרשל השע המו 'וכו רמא הרשלו םש ב''גאבו ;םדא ינב לש ןיעה ןמ סכתתו תשבול תוכלמ לש שובלמ
 עמוש יהי אלא היירב דוע הב עבתי אלש המל יוגו םיניע תוסכ ךל אוה הנח רמאנש תוכלמ ידגב השיבלהו הנורטמ
 תוכלמ ידגב השיבלהו חקלש הרשל ןתנ המו י'כ בי'גאבו ,'וכו הכלמ עובתל לוכי ימ רטול אריתמ אוהו הכלמ איהש
 ידגב הילע הז .אלהו רמאי העבתל הצריש ויניע ןתונש ימ לכש הב תוסכתמ תוכלמהש תלימ ידגב םיניע תוסכ "וכו
 ןושל  .התונקהל 5  :ב/שר תורעהב 'יעו 'וכו העבתל ארי אוהו איה ךלמ תשא אלא טוידה לש ,הניא וז תוכלמ
 םתא 6 :(חיינ ח'ע םילהת) והואינקי 'וכו והוסיעכיו (א'כ ביל םירבד) םסיעכא 'וכו םאינקא כ'הלכו סעכו האנק
 היהי קחצי הז ןידימעמ םתאש ןב ךלמיבא םללקו אוה יחא הרמא איה םג איהו איה יתוחא רמא םהרבאש .םתיסכה
 רמא א ' ד טוקליו תיייכבו ,םהל רמא 'יגה וירו ריפדבו ,י?כ השמחב דועו ל"יכב אתיא סתוסכה 'יגהו ,םינוע ייוסכ
 הרש תא ללק ךלמיבא ירהש ךיניעב הלק טוידה תללק יהת לא םלועל קחצי 'ר רמאהו אתיא 'א ח"כ הליגמבו ,'וכו
 תוחכ אלא םינוע תוסכ ת/א) םיניע תויסכ אלא תוסכ ירקת לא םיניע תוסכ ךל אוה הנה רמאנש הערזב םייקתנו
 רמא םיניע תוסכ ךל אוה הנה רמאנש 'וכו םלועל קחצי 'ר רמאו םש ק''בבו ,(יוגו .קחצי ןקז יכ יהיו ביתכו םיניע
 םייקתנו םיניע ייוסכ ינב ךל והיש ןוצר יהי הזה רעצה ילע תמרגו ךשיא אוהש תיֶליג אלו ינממ תיסכו ליאוה חל
 ,'וכו ויניע ןיהכתו קחצי ןקז יכ יהיו (ביתכו םיניע תוהכ אלא םיניע תוסכ ירקת לא םיגיע תוסכ) ביתכד הערזב
 ועו ףסונ רמאמ אוה 'וכו ךלמיבא ירהש 'וכו יהת לא אנינח 'ר רַמא רזעלא 'ר רמאו 'א ו"'ט הליגמב רמאמהו
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 ארכג אותיאד התחכות רככ היל רמא תחכנו לכ תאו ,םיניע יוסכ חיהי ןיריסעמ םתאש ןב ןיעה תא
 ינפט ןירגיר העבש המל ,תכשב ןירגיר העבש התכותכמ הל ןיתחופ הלעב לע תררומה ןנתר חיבנ
 הטיסה תא תעצמו הגב תא הקינימו תלשכטו תסבכמו הפואו תנחוט תוכאלס עבש ול תבייחתמ איהש
 ינ המל ,תכשב ןירניר יג התכותכ לע הל ןיפיסוס ותשא לע ררומה ןכו העבש ךכיפל רמצב השועו
 הניא תוחפש ול הפינכה םא רומיא ,השלש ךכיפל התנועו התוסכ הראש הל בייח אוהש ינפמ ןירגיר
 ורעצ ןנחוי 'ר רמא ,סולכ הל בייחתס וניא הנועו תוסכ ראש הל ןתנ אלש רומיא םולכ ול תבייחתמ
 (וט וט םיטפש) והצ לאתו םימיה לכ הירברב ול הקיצה יכ יהיו ריהה השאלשמ הבורמ שיאלש

 :'נ ' סטוק :'3 ד"ס םונופכ 6 :ס"ע ס'פ םוניסכ 0 :'3 'מ ס'פ םונוסכ 'שוכ: :["0 ס'פ םונופכ 2

 | *ךכנ חל | יכא[ תחכונו | 'א ןיע | י תוסכ | 'א יל .כ היהי יוסכ ,שתופד אהי .יג'א [תיהי 1
 ,5 אוה אד , והיאד [1 אוהיאד' | [ך היתחכות .י'ףכ )אך היחד .ם אחחכות ל תתחכוה [ן תתחכות*

 | ם ירגיר | 'אפ 'ז | א 'ל התבותכמ | יכנופ ןגינתד | [ם הימיע [חיבגג 2 | י'ךַאפְד אוחההר ,] אוהד
 כג ול תבייחחמ איהש ירכ [ול -- ינפמ | ין 'ל ,ם ירניד [ןירגיד | יעפ 'ז | תגפד חסלו .יעכאו [הסל
 | תדדגננ .ע תושעל תבויחתט איהש ינפמ ,ו תבייתתט התיהש ,ן ול תבייח איהש אפ ול תבייח איהש ינפט

 תסנכטו | ןִד הלעבל השוע תשאהש תוכאלמ ([ך עבש) תעבש ,יעפ תוכאלמ 'ז  ,כא] [תוכאלמ עבש 8
 | ד תסבכטו תלשבמו ,%א תלשבמ תסבכמ ,] תלשבמ תסככמו ,)!א תלשבמו תסבכמ ,כ) [תלשבמו
 ,ל ןכ ול השוע ךכיפל [כנְוְד העבש ךכיפל* | ץע הווטו\ 4 | כ התטס | עפ 'לתא | תד ול - .עכנגאו [חעצסו
 | ם הטלו | תכגוד השלש .יעאם'ד ['ג | כ יל .'א החבותכב [התבותכ לע | * וחשאב | ל ל [ןכ* | עתאם יל
 .עפ 'ג הל בייח . . ינפמ [הל --ינפמ | עתאוְד ל . כגפ |ןירניר 5 | 'א יל .כגוד השלש .עת'אפ'ד ['ג
 שלש הל בייחחתמ אוהש ידכ ,י םיובד תשלש הל בייתתמ . . ינפמ או םירבד (א 'ג) השלש הל בייח . . ינפמ
 תוסכ ראש .יעכ אופ [התנועו -- תואש | ד הל בייחתמ אוהש םירבד ('ך יג) תשלש דגנכ ,21 תוכאלמ
 ₪ [רוטיא | א יל ,1ְך יו גו ךכיפל .ם שלש ףיסוס ךכיפל ,ךַנְו [השלש ךכיפל | ך הנע . .ראש ,ןך חנועו
 תבויח הניא [כג'א]ְד ול -- הניא* 6 | תוחפשו םידכע ול הסינכהש [תוחפש --פא | [ך רומאה .כנאַוְד רומא

 סולכ -- רומיא) ן יל /תכאפְד רוטא [רוטיא | תא 'ל םולכ | ל בייחתט וניא .ך"א תבייחתמ הניא .ם ול
 אל הנוע אל ראש אל ,תתכ'אםפ הנוע אלו תוסכ ([ך אל) אלו ראש אל ,ן [חנועו -- ראש | 'א ןתי | נ'א יל
 הועצמ .שכנאופ [לשפ 7 | ןֶדְל ול תבייחתמ (ןְד הניא) אל .ןרפ הל בייח וניא [*א הל -- וניא* | ְך תוסכ
 | ל יגג [תכגאְ והצלאתו -- חיוכדג* | ךִד לש

 אוהתד היתחכות ,רבכ הל רמא ןניסרגד 'רג כתכ א"באהו ,ו"דו ר'פדבו ו'יכו פ'יכב ה"כו .תיל רמא 1 :פידב
 ררמ סא ןכ תבש לכב ןורגיד העבש הל ןיתחופ איה הררמ םאש ומכד ולצא ותחכות ךילע דורמי םאש 'יפו 'וכו ארבג
 רמולכ קחורב שרפמו 'וכו היתחכות רבכ ה ל רמא ןכ 'יגה ספדגה ר"ב 'יפבו ,'וכו ןירגיד השלש הל ןיפיפומ /%ה
 שרפמו סרוג בוט לכשבו ,התנועו התוסכ הראש םירבד 'ג ותשאל תושעל הווצמ שיאה אלהו תוסכ הל ןיא המ ינפמ
 תזה טעמה ךכופל איה יתוחא ורמואב ולצאמ הקחירו ךיב דרמש ינפמ היבג ארבג אוההד החכות רבכ הל רמא
 בותכ לייכבו וכו תדרומה ןנתד וירבד לע המיכסה הרותהש וניצמ ןכיהו ךלש 'יהי ולש תויהל יוארו ךתאיצמ איהש
 הל ןיתחופ הלעב לע תדרומה םש תובותכ הנשמב .ןנתד 2 :נ''חעו יתהגהו 'וכו ארבג אוה אד התחכוה רבכ
 ותשא לע ררומה ןכו 'וכו רמוא יסוי 'ר 'וכו תחופ אוה יתמ דע 'וכו רמוא הדוהי 'ר תבשב ןירגיד העבש התבותכמ
 הנשמבו אברעמ ינבד אדומלתד אתינתמבו ,ןיפיסומ אתיא ילכבבש הנשמבו ;תוינשמבש הנשמב ה"כ) הל ןיפיסומ
 אפיסו אשיר ןאכ איבמו 'וכו רמוא :ודוהי 'ר תבשב ןירניד השלש התבותכ לע (הל ףיסומ אתוא ימלשוריבש
 'וכו תנחוט תוכאלמ עבש ול תבייחתמ איהש ינפמ ןירניד העבש המל 'וכו הלעב לע תדרומה שרפמו ןיתינתמד
 הקינימו תלשבמו תסבכמו הפואו תנחוט הלעבל השוע השאהש תוכאלמ ולא ה'מ ה"פ תובותכב אתיאדכו

 ,הטומה תעצמו ימלשוריבש הנשמבו ,אברעמ ינכד אדומלתד אתינתמב ה''כ) רמצב השועו הטימה תא תעצמו הנב ת
 אוהש ינפמ 'וכו דרומה ןכו שרפמו ,העבש ךכיפל יתהגהו ,(נ"חעו הטמה ול  תעצמ ילבבבו תויגשמבש הנשמבו
 הניא תוחפש ול הסינכה םא ךשפנל רומא 'מולכ רומיא ךירפו :השלש ךכיפל התנועו התוסכ הראש הל בייח
 תסבכמ אלו הפוא אלו תנחוט אל תחא החפש ול הסינכה 'וכו תוכאלמ ולא םש הנשמב ןנתדכו סולכ ול תבייחתמ
 אלש הנתהש 'ולכ הל ןתנ אלש רומיא 'וכו הטימה (ול תעצמ הניא) תא תעצמ הניא שלש 'וכו תלשכמ הניא םיתש
 הל ותחפי אל תוחפש ול הסינכהש תדרומה כ'או ('ד ט'כ ה'פ תובותכ ישורי 'יעו) םולכ הל בייחתמ וניא הל ןתי
 לש הרעצ ןנחוי 'ר רמא אלא 'וכו דרומה ןכו 'וכו תררומה ינתק אמתס ןתינתמו הל ופיסוי ןיא הנתהש דרומהו
 קר התבותכ לע הל ןיפוסומ דרומהו ןירניד העבש הבותכמ הל ןיתחופ תררומה ךכיפל השא לשמ הבורמ שיא
 אכה רחא ןונגסב 'ב יל םש ימלשוריב הנשנ 'וכו תדרומה הנשמה שוריפב ןאכ האבוהש וז איגוסו ,ןירניד השלש
 אוהש ירי לע אוהו העבש הנממ תחופ אוה עבש ול תבייח איהש ידי לע איה אגינח רב יסוי ר"א השלש רמ תא
 הנתהש ךמצע עגה םולכ ול תבייח הניא ירה םידבע ול 'סינכהש ךמצע עגה השלש הל ,ףיסומ אוה השלש הָל .בייח
 הבורמ שיא לש ורעצ ןנחוי יבר רמד ייכ ןודכ יאמ םולכ הל בייח וניא ירה הנוע אלו תוסכ אלו ראש אל המע
 שיא לש ורדצ ןנחוי יבר רמאש םעטהכו ,והצלאתו םימיה לכ הירבדב ול הקיצה יכ יהיו ד'הה השאה ןמ רתוי
 ייעו 'ןכו ימ תא רכוש יט וכו דמלו אצ 'וכו תדרומל דרומ ןיב יאמ םש תובותכ ילבבב םג אתיא 'וכו הבורמ
 וגיא ונלש ס"שהש 'וכו ןיתהופ הידב 'א ג'ס םש תופסותה ובתכ ימלשוריב ח"ביר רמאש םעטה יפלו ,םש י"שריפב
 ןוילגבו ,ןאכ 'וסופדה 'יג םִע םיכסמ הלעבל השוע השאהש תוכאלמ עבש דגנכ שרפמ ימלשוריב םש ןושלהו ,ןכ רבוס
 תבייחתמ אל 'וכו הל ןתנ אלש רומיא םולכ בייחתמ וגיא 'וכו הסונכה םא רומיא שבהשנ רפסה ףוגב ל"יכבו ,םולכ וילע הל ןיא ירה .הנוע אלו תוסכ אלו ראש אל וילע הל ןיאש המע 'נתהש ךמצע עגה 'שוריב איל ןמסנ לי'יכ
 ת"פיבו א'אב םש היגה רבכו 'וכו ול תבייחתט הניא 'וכו הל ןתנ אלש רומא שבתשנ 'יסופדב םגו ,יתהגהו 'וכו ול
 תוכאלמ 'ז ת וש ע ל תבייחתמ איהש ינפמ ןירניד 'ז המל ןאכ ר"במ קתעוה 'א עבש 'ע ךורעבו .הל בייח וניא
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 לכא תומל ושפנ הרצק אוה (סש סש) תומל ושפנ רצקתו ,ויתחתמ המצע הטימשהש ןנחוי יר רמא
 :רחא םוקממ היכרצ השוע התיהש המל ,תומל השפנ הרצק אל איה

 אל ןאכ רעו רפסה תליחתמ אנינח 'רב אמח 'ר רמא םיהלאה לא םהרבא ללפתוו זי
 : רשקה ותוא רתוה םהרכא וניבא ללפתנש ןויכ ,הזה ןושלכ רמאנ

 הריצע ףאב הריצע ןיעב הריצע ןורגב הריצע הפב הריצע ימאנ יונו ייי רצע רצע יכ (חי

 היכרב 'ר רמא ,םהרבא תשא הרש רבד לע םירמוא לכהו ,הטמלמ הריצע הלעמלמ הריצע ןוואב
 ןוכר תרמואו הינפ לע החוטש הרש התיה הלילה ותוא לכ ,אנורטמד אנסמל ברקמל ןסימלוטר לע 6

 :((יצ ו"עק) ב"פפ יסבכ לפקיספ ,יל ב5 ספק סננ ,סט עוקלי 5 :  9%5 יכ עוקלי 8 | :יע על סיעפוט 'קלי 1
 : 889 75 עי'פ ליעל 6

 אוה ןנחוי ר''א [תומל -- לבא -- אוה | ש תטמשנ ...תכנא|פְד תטמוש חתיהש | יל ןנחוי 'ר רמא 1
 איה ,פ תומל . . אל [איה] לבא . . אוה ר"א ,(םיטפוש) ו השפנ . . לבא . .אוה ןנחוי 'ר 'מא , 1 תומל . . לבא . .
 הרצק אל איהו תומל ושפנ הרצק אוה ןנחוי ר'א תומל השפנ . . איהו .[ךך השפנ . . איה לבא ,] תומל השמנ . . אל
 | כפל רפס [י"רתגאוד רפפה* | תאפ רב 3 | .ן סע [פוקממ | תאד יל ,(סש) יכגופ [המל 2 | א תומל השפנ
 .יכנאופ [ללפתנש | י ןויכו | ירתופד ןושלב .לרנא'ד [וושלכ 4 | כנול איה [ירתאפריל א** | גו ןכ
 / ד הזה רשקה ,ינאָופ [רשקה ותוא | א םיהלאה לא םהרבא ,יפ םהרבא + ףככנ וניבא םהרבא | ןךְד ללפתהש
 ייא י" רצע :תכנחופ פחו לכ דעב ייי רצע [יוגו --רצע | תכאחה רוצע ,?ינופ [רצע 5 | ₪ רשקה

 רמאנו , 5 ןורגב הריצע הרטאנו [ןורגב הריצע | "רךתאו 'ל ,2 הרמאנ ,?יחד רמאנ :נפיד [ימאנ | ך רצע

 הריצעו : [ןזואב הריצע | תכחד יל ,י ןיעב הריצע רמאנו :נאןם ןיעב הריצע [ףאב - הריצע | י יל .ן ןורגב
 /ןַפ 'מוא כא יירמוא ,תדד ןירמוא [םירמוא* 6 | א יל /ח ןיעב ןזאב ,כ ןיעב הריצעו ןזואב הריצע :ם ןזאב

 | ל וגו :יכופְך םיבא תשא [תאח םהרבא תשא* | יכנופד ייש :תאח |היש | יח יל ,ל יא . 'וא
 : ת וייד :ד ןיספיטלוטד ,כ ןיפמלוטד ,ל ןסמילוטד [נפ ןסימלוטד* | ם לאע ,י'רד ולע .?רתכגאו [לע 7
 | ן ארקעימל ,1 ארקמל ,'כ אברקמל | י אסומלוטד ,ן וסימלוטד ,?א ןיפומלטד ,?ךא ןיפומלוטד ,1ך ןיפימילוטד
 | תחד התוא .כנאופ [ותוא | | כג'אפד הנ- ,י?א [אגורטמד | ו"ךְד אנאסמל .נפ הנסמל . ףכא] [אנפמל
 | תאפ עישבר .ן םלועה ןוגר .כגְחְד םימלועה ןובר | ל 'א /[ך הרמאו [2נ'אפד תרמואו* | ןפ 'ל הרש

 'ג המל 'וכו ןירניד 'ג 'וכו דירומה ןכו הוו טו הטמה תעצמו הנב תא הקינימו תלשבמו תסבכמ הפואו תנחוט
 הלעבל תושעל תבייח השאהש תוכאלמ חעבש דגנכ קתעוה ט'קלבו ,התנועו התוסכ הראש 'ג הל בייח אוהש ינפמ
 תנחוט הלעבל תושעל תבייחש 'וכו העבש דגנכ בוט לכשב ןכו ,רמצב השועו 'וכו תלשבמ תסבכמ הפוא תנחוט
 םש ימלשוריב | .'וכו הטימשהש ןנחוי ר"'א 1 :  רמצב השועו הטמה תעצמו 'וכו תקינמו תלשבמו תסבכמו הפואו
 ושפנ הרצק אוה תומל ושפנ רצקתו ויתחתמ המצע תטמוש התיהש רזעל רב קח'צי ר"א והצלאתו והמ
 'ד שרדמב ספדנ ןכו ,'וכו םי ר ח א ב הכרוצ השוע התיהש םיר מו א שירו תומל ושפנ הרצק אל איה תרומ ל
 ימלשורימ יתהגה הז לכ ג'יר םש ריעהו 'וכ ותטמוש התיהש והצלאתו רזעלא ןב קחצי ר"א והצלאתו יאמ יקינולאש
 'וכו יכ יהיג םש הטוסבו ,רזעלא יברב קחצי ר'א והצלאתו יאמ א'אב םג היגה וירחאו ,ןינעה רקיע םש יכ תובותכד
 התיהש ספדנה ר''ב 'יפב שרפמ ןכו ;ויתחתמ הטמשנ האיב רמג תעשב ימא יבר יבד קחצי יבר רמא והצלאתו
 קתעוה םשו ,שימשת רמג תעשב ויתחתמ המצע תטמוש התיהש בוט לכשבו ,האיב רמג תעשב ויתחתמ תטמשנ
 .ןאכ דעו 8 = :ני'חעו 'וכו םוקממ היכרצ השוע התיהש השפנ הרצק אל איהו תומל השפנ רצק אוה ןנ חו י ר"א
 רמאנ אל שרפמו סרוג ט'יכ רב 'יפבו * ,ךדעב ללפתיו םהרבא לע ךלמיבאל רמא ה"בקהש רמאנ יז קוספב ליעלו
 שיו כייכו גיוכו ו"יכב .ה"כו רמאנ אוה בותכ רפסה ףוגב ל"יכבו ,םירחא לע ללפתמ םדא אהיש הזה ןו של ב
 ייעו יתהגה ןכו םירפסה בורב ה"כו א ל א'ס ןמסנ ל"יכ ןוילגבו ,הנושארה םעפב ןאכ .רמאנ אוה קחודב ושרפל
 ותוא רתוה א'א ללפתנש ןויכ ו ד לי ו דיס שרודו ,'וכו ךמס 'תכ ןיא ןאכ דעו רפסה תליחתמ 187 דצ ליעל םג
 ,(דחביצ הרתומ 511 דצ ליעלו העוצר הרתוה ח"5 שיר אתקיספב ןושלה ןונגסכו) םתריצע הרתוה 'ולכ רשקה
 וחתפנ וחורתאו ומוגרתכ ליו ת"הע י'שריפב שרפמ ןכו ,וחוורתיאו 'א י"רחבו וחורתאו ודליו םגרותמ א'תבו
 ,וחורתאו ודליו שרופמ בי'שר 'צוה הדגא שרדמבו ט'קלב םגו ,םהלש הדיל איהו [תאצל ךירצש המ] ואיצוהו םהיבקנ
 ותוא רתוה םהרבא ללפתנש ןויכ הזה ןושלכ רמאנ אל 'וכו רפפה תלחתמ הנינח ר'א קתעוה 'כ רעש הדיקעבו
 ללפתהש ןויכ לוליפ ןושל רמאנ אל ןאכ דעו רפסה תלחתמ אנינח 'רב יסוי רי'א שרפמו סרוג בוט לכשבו ,רשקה
 רצע רצע שרד .'וכו .הריצע 'מאנ 5 : 84 רצ ליעל ומכ ללפתנש 'יגהו ,וחוורתנ ודליו המו רשקה ותוא רתוה םהרבא
 רב ייפב ג'ל ןכו 'מאנ תלימ אתיל תיייכו 'בו 'א א'יוכו וייכבו ,תצק השק הריצע 'מ אב ןושלהו ,הברה תוריצע
 ןיעב הריצע  לובאלמ ןורגב הריצע רבדלמ הפב הריצע רבד לכב הריצע ייי רצע רוצע יכ םש שרפמו םפדנה
 רבד לכב הריצע י'כ רב 'יפב ןכו ,םילודג הטמלמ הריצע םינטק הלעמלמ הריצע עומשמ ןזאב הריצע תוארלמ
 רוצע יכ ת"'פיב היגה ןכו הריתי איה רמאנ תלמ ריעה א'אב םגו ,'וכו עומשלמ ןזואב תוארלמ ןיעב 'וכו רבדלמ הריצע
 ,רפסה בתכב יטיש ינוב ל"יכב ומלשוה ףאב הריצע ןיעב הריצע תוביתהו ,כ"'מב םג 'יעו 'וכו הפב הריצע רצע
 דחאו םילודגה דחא רזעלא 'ר קנש 'וכו רצע רוצע יכ שרדב אתיא םש ר'יספבו /ףאב הריצע אתיל םירפסה ראשבו
 א לו הנפנ אלו םימ ליטה אל םהמ דחא םהלש תונייעמה תא הי'בקה םתס 'וכו םישנה דחאו םישנאה 'א םינטקה
 רעשב םג אתיא ןיעב הריצע 'יגהו ,יוכו םיסוכמו םימותחו םירוצע םלוכ ויניעמ העמד אלו ויפאמ החי ל איצו ה
 הלעמלמ הריצע ןזואב הריצעו ןיעב הריצע ןורגב הריצעו הפב הריצע רמאנ בוט לכשב ןכו ,טוקליבו (תי'יכמ ץוח) יייכ
 הטמלמ ןזואבו ןיעב ןורגבו הפב םיתש םיתש תוריצע רצע רצע 'יגה וז יפל ושרדש רשפאו ,הטמלמ ,הרוצעו
 השאב םיתש ערז תבכש שיאב תחא המל וללה תוריצע יתש רזעלא 'ר רמא 'ה רצע רצע יכ םש ק"'בבו ,הלעמלמו
 אניבר הדילו םינטקו ערז תבכש השאב השלש םינטקו ערז תבכש שיאב םיתש אנת אתינתמב הרילו ערז תבכש
 קוספה ףוס שרדב .'וכו םירמוא לכהו 6 :'ןכו השאב העברא תעבט יפו םינטקו ערז תבכש שיאב שלש רמא
 תשא ירש רבד לע יוכו .עגניו שררב מפ ליעל ורדסנש םירמאמה תַצְק יונישב ןאכ ואבוה םהרבא תשא רכד לע

- : 
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 רמא ,תריסב חנותנ ינאו הריסל ץוח םהרכא הגמאב יתאצי ינאו החשכהב אצי םהרכא םימלועח לכ
 ,םהונא תשא הוש רכר לע םיומוא לכהו ,השוע ינא ךליבשכ השוע ינאש חמ לכ היכקה חל
 יחס היל תומא סא הרשב ץעייתמ היחו וריב בלנטו רמוע ךאלמ היה הלילה ותוא לכ יול יר רמא
 היה אלו ינא שיא תשא תרמוא חחיהש חמל ךכ לכ ,קיבש הוה קוכש היל תרמא סאו יחמ הוה

 ,רוציעב ךלטיכאו תערצב חקלש חערפכ ונעטש כקעי ןב רועיל 'ר 'שמ הל ינתו רזעלא 'ר ,שרופ +
 : חוש הריוג רבר לע רבר לע רמול רוטלת הול הול רומאה תאו הול הול רוטאה תא ןחיל ןינמ

 גנ השרפ

 ינא יכ הרשה יצע לכ ועריו בוחכה רמאש אוה הז 'ונו הרש תא רקפ יייו (א אכ
 י".ינא שבי ץע יתחרפה הל ץע יתשבוה לפש ץע יתהכנה הוכנ ץע יתלפשה ייי

 ו ס"כפ םיטלכנ םדנל ,ו'ע ''כ סע 6עומנפ ,ג'ל "ק סכיו נ"מ סמוסנס , ז'נט 'כ לסקוסי 'קלי = | 05 יכ פוקני 7
 : נ"'כפ 6''כדפ

 [טירטוא* | 'ך ךליבשב | ן ינא רשא .ל ינא [תכנ'אזחה ינאש* 2 | | ךוהב [הנותנ | 'א הנומאב | זר חחטבאב 1
 [תחד סחובא תשא* | כגופד ייש :תיאח [היש | ח יל :ל יא ,ג יוא כופ 'טוא :א :ירטוא 'תָד ןירטוא
 ץעיתמ היחו ,ף [הרשב -- היחו | 'א] ךאלטה | תה התוא , כג'אןם [ותוא 8 | פל יל ,21'א] םהרבא תשא

 | ל החמ [יחמ** | 'א יל .תכ ול [היל | ת'א הרטא | גיא יא .ן ןיא | ן יל ,ך ירשב ץעייתמ . . / תככג'ןא חרשב
 "בופ [תרטא | ן'א יאו .ןןיאו .כ פא | 'אוד יחס ;ל החמ אוה :2נ יחמ אוח ,ןה יחט היה [ךפ יחמ הוה" 4

 יאְו קיבש ,ן קיבש אוח , קיגש הית | תנ קינש | 'א יל ,כ ול [היל | [ך הרמא חוה , ג'אד הרמא
 [כפ ינחו* | 'א רועילא 5 | ם יתייה .'א יכנא | תנ'אופד ול -. ,כ [תרטוא | ן הז [ךכ | כנח לכו | כ קבש

 | תכגחוד הקלש =  .'אפ [ךלטינאו | רזעילא | כג'אופ סשנ .תד סושמ | תנאוד יגת .ל ונתו
 תאו ןלהל ןכ . . תא ןתיל ,'אְזְר ןאכ ןלחל רוטאה תאו ןלהל ןאכ רומאה תא ןחיל | ןם ןינטו 6 | אפ חריצעב
 לע ,ל חוש רגר לע [כג'אחופ רגד -- לע* | ד הזבו הזב וקל לכהש ,ף הזב הז לש תא ,)] ןכ ןלחל ..
 [יוגו 7 | *א שיגל ,'א חוש הריזגל | 'א רבד לע ,ןך םהרכא . . ירש רבד לע ,ָך םובא תשא הרש ובד
 | ם יתחבגהו 8 | יל ,יאפ הישו ,כ] בותכה . .ותז [בותכה -- אוה תו | יאפ 'ל .תכנוְך רטא רשאכ

 | תד יל .כפ יתישע . . יתחרפתו . . יתשבוה , )אן [יתישעו -- יתשבוה

 ינתו 'וכו יחמ 'וכו ןסימלוטד יתחגהו ,'וכו ה ר ש רבד לע םימעפה יתשב ןאכ ןוכנלו ,י"מבו ג"חב םג שיייעו םרבא
 םהרבא תשא הרש רבד לע םירמוא לכהו קתעוה בוט לכשבו ,םש ליעל ליייכב 'יגהש ומכ 'ןכו רבד לע רבד לע 'וכו הל
 ינאו 'ןכו הנמאב ינאו החטבהב אצוי םהרבא ע'שבר הרמאו הינפ לע החוטש 'וכו הלילה ותוא לכ היכרב 'ר רמא
 ותוא לכ יול ר"א (ול היואר איהש שרפמו) םהרבא תשא הרש רבד לע ורמאי לכהו 'ןכו הל רמא הריסב הנודינ
 המל ךכ לכ קיבש יוה קובש ול הרמא םאו יחמ הוה יחמ הרש ול הרמא פא ודיב ןיבלגמו דמוע ךאלמה הלילה
 הזב רומאה תא ןתול ןיינמ רוציעב הקלנ ךלמיבאו יוכו הערפב ונעמש 'וכו ינא םהרבא תשא ול תרמוא התיהש
 דע 'כו עישבר 'מואו עטיק יב א"יכבו ,חוש הריזגל ירש רבד לע ןלהל רמאנו הרש רבד לע ןאכ רמאנ הז לשל
 : וכו עגניו ה"רב 886 דצ ליעל י"מב 'יעו 'וכו יי עגניו תשרפב ש"גל רבד לע רבד לע

 השרפה וזב תוחיתפה וברו ,המותס השרפ ןאכ ארקמבו ,ב''נפ ןמסנ ר''פדבו | ,נ'פ 'א א'יכב ג; השרפ
 יפלו ,הי'ר ינינעמ שרד םוש אצמנ אל ונינפלש השרפב םירמאמהו תוחיתפה לכבו ,ב"פפו פ"5 ט"עפ ט"גפ סג 'עו
 יעיבשח שדחב הנשה שארבו זיפ םירפוס תכסמב ןכו) שדחל דחאב יעיבשה שדחב ה'רב ןירוק ג'פ הליגמב הנשמה
 הלוגמ אתפסותבו ,הרש תא דקפ י'יו ינת ינת תיא יעיבשה שדחבו הנשה שארבו 'ב ד''ע ג"פ הליגמ 'שוריבו ,'וכו
 שארב 'א א'ל הליגמ ילבבבו ,'וכו יעיבשה שדוחב 'מוא שיו רמא רשאכ הרש תא דקפש "יו ןירוק הגשה שארב ג'פ

 םירמוא שיכ אמק אמוי ימוי ירת אכיאד אנדיאהו 'וכו הרש תא דקפ 'הו םירמוא שיו 'וכו יעיבשה שדחב הנשז

 רייספבו ,יעיבשה שדחב 'פל הנשמה י'פע הירל אקספה הדסונ אתקיספב םגו ,(םהרבא תא הסנ םיהלאהו רחמל
 ש"אמר תורעהבו גי'יבפ שיר אתקיספב בישר תורעהב 'יעו 'וכו דקפ י'יו 'פל ב'מפו יעיבשה שדחב 'פל מ"פ הרדסג
 אמוחנת ישרדמב תוחיתפה בורב ה" שז ןויצב אצמנש הז ןושל .בותכה רמאש אוה הז 7 :ח'לפ שיר ר"יספב
 הב לפכנש החיתפה וז ןונגסב קפקפל שיו ,ה'צפ שיר ןמקל ליייכב דועו ןאכ קר ר''בב אצמנ אתקיספב תוגוש םימעפו
 'וכו דעומל רבוד ןכיה התליחתב םג שרדנשו (כייכו ג'יכו ויייכבו ל"יכב 'יגהש ומכ) 'וכו היכרב ר"א 'וכו ןדוי ר"א
 תוטישה ופסוחינ םשו ,חחיתפה ףוסב קר 'וכו היכרב ר"א 'וכו ןדוי ר"א קתעוה לאקזחי 'קליבו ,'וכו שעיו יתישעו
 תז הובג ץע יתלפשה א"ד ןרהא הטמ הרפ הנהו ןרהא הז לפש ץע יתהבגה הרק הז הובג ץע יתלפשה "וכו יכ

 א"ד לאינד הז שבי ץע יתחרפה רצאשלב הז חל ץע יתשבוה הירזעו לאשימ היננח הז לפש ץע יתהבגה רצאנדכובנ
 יב חדשה יצע ןה ימ 'וכו ועדיו ה'שז םש בימ אמוחנתבו ,יכדרמ הז לפש ץע יתהבגה ןמה הז הובג ץע יתלפשה
 הז 'וכו יתהבגה רצנדכובנ הז הובג ץע יתלפשה הרשה ץע םדאה יכ רמאנש םדא ינב ולא רָמא אח א רב בקעי
 רבדמ הדשה יצע לכ ועריו א'ד לאינד הז 'וכו יתחרפה רצשלב הז 'וכו יתשבוה שאה ןשבכל וכלשוהש 'וכו היננח
 הז שבי ץע יתחרפה ךלמיבא הז חל ץע יתשבוה םהרבא הז לפש ץע יתהבגה הערפ הז הובג ץע יתלפשה םהרבאב
 רושא הז הובג ץע יתלפשה 'וכו ועריו כ'השז םש אטוחנתבו ,הֶרש תא דקפ 'הו רמאנש יתישעו יתרבד 'ה ינא הרש

 יתשבוה 'וכו םילפשו םוזבנ םכתא יתתנ ינא םגְו ביתכד לארשי ולא לפש ץע יתהבגה 'וכו ְ
 שעיו רמאנש יתישעו יתרבד 'ה ינא הרש דלתו רהתו רמאנש הרש וז 'וכו יתחרפה ךלמיבא לש ותשא וז חל ץע

 הז תוטישה םש דועו 'וכו ןושארה חערפ הז הובג ןיע יתלפשה 'וכו ועדיו ה"שז םש ב"גאבו ,רבד רשאכ הרשל ה

 א'רבו ;חיסש ודב היִכ) הימ תומואה ולא הרשה יצע לכ ועריו םש איררפכו ,שיייעו 'וכו הנח וז יוכו לאומש
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 יי ינא היכרב יר רמא ,ןידכע אלו ןירמאד ןידכ אל ןדוי 'ר רמא , (רכ זי לאקזחי) יתישעו יתרבר
 י'י שעיו ,יתישעו , (די חי תישארב) יו ךילא בושא דעומל ,רביד ןכיה ,יתישעו יתרבד
 הרשה ץע םראה יכ רמא תאד ךיה תויריכה וליא הדשה יצע לכ ועדיו ,רבד רשאכ הרשל
 ,םהרכא הו לפש ץע יתהבגה ,ךלמיבא הו הובג ץע יתלפשה ייי ינא יכ ,  (טו כ םירבד)
 שבי ץע יתחרפה , (חי כ תישארב) י** רצע רצע יכ ינש ךלמיבא ישנ וליא חל ץע יתשבוה
 ינא חיכרב 'ר רמא ,ןידכע אלו ןירמאד ןידכ אל ןדוי יר רמא יחישעו יתרכד ייי ינא ,הרש וז
 : יונו הרשל י*י שעיו ,יתישעו ,'ונו ךילא בושא רעומל ,רביד ןכיה ,יתרבר ייי

 תויהל םדו רשבל רשפיא יכו יד גויא) רבג רהטי והשעמ םא קדצי הולאמ שונאה
 המ ,וארוכמ רוהמ תויהל םרו רשבל רשפיא יכו רבנ רהטי והשועמ םא אלא וארובמ רחוי קירצ
 שיא ינדא ההא ול הרמא (וט ד בימ) ןכ תקבח תא חיח תעכ הוה דעומל תימנושל 'א עשילא
 בושא דעומל ורמא ךכ הרש תא ורשיבש םיכאלמה ןתוא (סשפש) ךתחפשב בוכת לא םיהלאה
 דעומל ורמא םלועל ןימייקו .ןייח ןהש ןיערני ויהש םיכאלמה ןתוא הל רמא ,(רי חי תישארב) 'וגו
 תעכ הזה רעומל תמ ןיב יח ןיב רחמל תמ םויה םייק םדו רשב ינאש ינא לכא ךילא בושא
 םדו ושב לש וירדו (וי ר בימ) ןכ דלתו חשאה רהתו םש 'תכ המו ,ןב תקבוח תא היח
 : יוגו הרש תא דקפ יייו ןכש לכ אל היכקהלש ,םימייקתמ

 : סייככ 'כ סיכלע 'קלי 11 | : וימפס יכ בויל 'קלי ,55 'כ וקלי 8

 | ו יל יתישעו 2 | ןְד יתישעו יתרבד י"י ינא אלא ₪ :כנא 5 [ןידדע | ל ןוומאר [ןירמאד** 1
 ,םָא [יתישעו | א יל ,ך ןב הושלו ,ןך ןב הרשלו . .תעכ ,כו היח תעכ ,נפ [יוגו | כד ןכיהו :תנאופ [ןכיח
 לכ ועדיו אד [ועדיו 8 | תָד יל .ל רבד רשאכ ייי שעיו [גאופ רבד -- שעיו* | ;פ 'ל .ןְד השעו ,ן יתישע
 ('א ה"א) םלועח 'ומוא לש ןהיתודש ולא חל ץע יתשבוה םהרבא הז לפש ץע יתהבגה דורטנ הז תרשה יצע
 הז יתלפשה ייי ינא יכ הרשה . . ועדיו א"ד א - א"ד חרש תא דקפ י'י\ 'אנש חרש וז שבו ץע יתחרפה
 חרש תא . . 'נש הרש וז . . יתחרפה םלועה תומוא לש םהיתורש . . יתשבוה םהרבא חז . .יתהבגה עשרה דורמנ
 םחר לכ דעב + יוגו ₪ [ייי רצע | וכ רוצע | (לאקזחי) יכנאופ לש וישנ 5 | תוירבח 8 | כ - א"ד רמא רשאב

 / \ יתישעו יתרבד . . ןדוי ר"א ,(םש) יכ [יתרבד -- ןדוי 'ר רמא | תד יל .יכנאוםפ [יתישעו 6 | [ך ךלמיבא תיבל
 [וגו | אפ יל 'וגו חרש -- דעומל | יאש יל רביד ןכיה 7 | תאפד 'ל ,ו יתרבד ןידבע אלו ןירמאד ןילאכ אל
 | יתכנוד רבד ושאכ [יוג\ | תד ₪ דיהה ,יכגו [שעו | יִנְוְד 'ל .ןת ןב חושלו ..תעכ ,5 היח תעכ
 ול ,תףד םדאל ,י םדו רשבל ול .1חופ [םדו רשבל | (יא יל רבג --םא) כפ םאו | ךכוא -. 'תכ [שונאה 8
 תויחל . . רשבל רשפא יכו . . םא אלא [וארובמ -- אלא | (םש) י וארובכ [וארובמ רתוי 9 | (בויא) יכא םדאל
 רוחט תויחל ול רשפיא יכו . .והשעמ םא ,] וארבמ רוהט תויהל ול רשפא יכו . . ישעמ םא אלא ,[ וארבמ רוהט
 ," וארובט רתוי רוחט תויהל רשפיא יכו . . והשועמ םא אלה ,[ך וארובמ רוהט תויהל רשפא יכו . .והשועמ םא ,] וארובט
 /ת 'מוא אוה .כ'אחופד רמוא 10 | (םש) יתכא 'ל ,ְך וארובמ רתוי רוחט תויהל םדאל רשפא יכו . . והשועמ םא
 וילא רטאתו ,1א לא רמאתו ,ן לא ול הרמאו ,ָך לא ול הרמא ,ן [ההא ול הרמא | תקבוח | ינ?א רטא
 [יוגג 12 | תכד חל ₪ ;(םש) ינאופ [ורטא | (סיכלמ) י יל ךכ 11 | תכנ'אד יגודא .ןפ [ינדא | כ5פ לא
 \: םנחופ [ויהש | פ יול ריא [הל רטא | תופְד ןב הרשלו היח . . ךילא :כ] היח תעכ ךילא ,(םש) ו ךילא
 | (פש) יתאְד םייח םחש ,כגופ [ןייח ןהש | (םש) י יל ןיעדוי | (םש) ייל ,ך ויח ,?א םהש יפל ,[ך ןהש
 | א אוחש עשילא ,ל ינאש ן(פש) יתכנ!אחפְד ינאש ינא* | 1 הייח תעכ =. [ךילא 13 | (םש) יתא םימייקו
 | א יל תמ -- ןיב | א רבקב רחמו , (םש) ו רבקב רחמלו ,כ]זך רחמל תטו | (םש) י ןאכ םויח ,א םייק םויה

 =< א [ןב רלתו | יתד ל .כגאופ [השאה | יתד המ .כנאחופ [המו 14 | תד יל .(פש) יכנאזהופ [היח תעכ
 .ופ [וירבדו | ינח ו עשילא . . רשא דעומל ,ןךְִד עשילא הילא רבד רשא היח תעכ חזה דעומל ,[ 'וגו חזה דעומל
 [ןכש--אל | גחפ - ורגד ,יכַא וייגד /תוד =. וירבדו [היבקה לש 15 | א וירבד המו .יתכנ:אחד וירבד

 , ך םיטיוקתמ ןניא ,ןְ) םימייקתמ ןיא ,ך ןימייקתמ ןיא ,ְך 'ימייקתמ ןיא ,א ו"כאע ,יפ חמכו המכ תחא לע
 | יכנא 'ל :ך יוגו\ רמא רשאכ ,ָפ רמא רשאכ [יוגו | ָנְְה םויקתמ וגיא

 ישנ ולא חל ץע יתשבוה וניבא םהרבא הז לפש ץע יתהבגה דורמנ הז הובג ץע יתלפשה יי'י ינא יכ (םלועה תומוא ח''פת
 וכו דורמנ הז 'וכו א"ד .כ"יכו 'בו 'א א"יכב ףסונ ןכו 'וכו ונמא הרש הז שבי ץע יתחרפה (םלועה תומוא) ח"מ תומואה
 ג'יבו ש"יכב ה"'בו .םא אלא 9 | : 'וכו ןירמאד ןילאכ אל 'יגה אפידעו ,'ה 'יס הטמל 'יע 'וכו רביד ןכיה שרדהלו ,נ''חעו
 היבקה לש וירבד ומויקתנש שרופמ ירה 'וכו י'ב לש וירבדו ו'קהל ךרוצ המ ושקה רבכו השק החיתפה לכו ,ע'צו
 בותכה סעטו ('וכו רמא אוהה 'ד 'יס הטמל ןכו) המית ןושל ונוא 'וכו שונאה שרדה יפלש 'רנו , 'וכו דקפ יייו
 והשועמ םא קרצי הולאמ שונא עשילא ןינעב בותכה שרודו 'וכו ובל רשפיא יכו המתמו 'וכו קדצי הולאמ שונא

 תעכ ךיל א בו ש א הזה דעומל רמא אלו 'וכו היִח תעכ הוה דעומל ותבשחמ תרהטב רמא עשילא המ רבג רהטי
 ןתוא תימנושל .עשילא רמאש י'פעאו 'וכו תעכ ךילא בושא דעומל הרש תא ורשבש םיכאלמה ורמאש ומכ וכו
 שונא יוה היח תעכ דעומל וילא ובשש ה"בקהב ןיב םיכאלמב ןיב וניצמ אל 'וכו ןייח ןהש ןיעדוי ויחש םיכאלמה
 עשילא הילא רבד רשא יוכו הזה דעומל ןב רלתו השאה רהתו תימנושב םש 'תכ המ סייסמו ,'וכו קדצי הולאמ
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 הניאתב הרווכיבכ רומא תאר ךיה םהרבא תו  (וי ג קוקנ) תרפת אל הנאת יכ

 רמא תאד ךיח הרש וז (סש םש קוקבח) םינפגב לובי ןיאו , (י ₪ עשוה) םכיתובא יתיאר התישארב
 םיכאלמה םהוא (םש סש קוקבה) תיז השעמ שחכ ,(ג תכק סלתת) 'וג היירופ ןפנכ ךתשא
 םתוא (סש םש לכוא השע אל תומרשו אלא ,ויה םישחוכ ,תיזכ הינפ וריאה הרש תא ורשיבש

 ןאצ ינאצ םתאו רמא תאר ךיה (סשפש) ןאצ הלכממ רזוג ,לכוא ושע אל םיתמה םירשה +
 םיופאו רומא תאד ָךיח (םש סש קוקנח) םיתפרב רקב ןיאו ,(אל רל לאקוחי) םתא םדא יתיערמ

 תיל םולשו סח יירב ןמ ירכס הרכומ אנא המ הרמאו הרש הרוח , (אי י עשות) 'וג) הדמולמ הלגע
 רמא ,(חי םש קוקכח) יעשי יהלאב הלינא הוולעא יייב ינאו אלא יירב ןמ ירבס הרבומ הנא
 : 'וג הרש תא דקפ י*יו אלא ךירכס רכומ הנא תיל אנא ףא ךירכס תרכוא אל תא היכקה הל

 :(ינ ןיעק) ביזופ יסנכ לתקיקפ ,ס'"5 "יס .סכיו כ"פ למוסנס ,ס''פקס 'כ קוקנמ 'קני ,5*6 'כ פוקכי 1

 ,כ תיז חשעמ שחכ םינפגב . . ןיאו ,(קוקבח) ' םינפגב לובי ןיאו ,ן וגו - .יאפ [חרפת | תא -. 'תכ [יכ 1

 ייאם [הז | , םיתפרב רקב ןיאו ןאצ הלכממ רזג לכוא . . ןיא , ןך לכוא חשע . . ןיאו , ד 'וגו חשע אל תוטרשו תיז . . ןיאו

 | תירופ 8 | ם אתמתא -, [הרש | י חז | 'יִכָגְו יל סכיתוכא יתיאר 2 | (פש) יתכנו ך -, חרפת אל הנאת יכ
 | ם ווחמתא .-. [ויה | יש כנא[ םישחכ | (םש) י"א הינפ תא | אח וריאהו 4 | (םש) יש םיכאלמ | י .. יכו [םתוא
 | ם אחמתא . [לכוא | י :ל םיתמה | ן םיידשח 6 | כ ושע | תכך תוטרש .ינאופ [תוסדשו | יאפ יל אלא
 :יתכגא [ןיאו | (סש) יתאפ יל טתא םדא 6 | יתכנא'ד הנתאו .םד ןהאו ,ן סתא | ל יל [ןאצ** | כגא אלכממ

 חרמאו הרוח | יכנא יל ,ְך שורל תבהוא .]פ שודל יתבהא ['וגו 7 | [ אהסתא . [םיתפוב | פד -- אלא
 ןמ ,וכָנ יירגמ | ם יירביס .כ יירגפ ,?א ירביפ | יתאו אדבומ | תאד ינא ,יגופ [אנא | א הרש הרמא , י חרש
 תיל ..סח ,י יירב ןמ . . אדבומ אנא תיל .. סח [יירב ןמ--(ל תדבמ) הדבומ* --סח | ] יאירב ןמ ,א יאווב

 ןט ('א ירבס) ירביס (ף הדנאמ) אדבומ אנא תיל (א י*ח) םולשו סח ,ָנ יירנט (םכ יירבס) ירבס הדבוט אנא
 ,י] [חדנוא 9 | א יל יעשי -- הליגא 8 | (םש) יִתְד יל ,ן יאירב ןמ ירבס ארבומ אנא תיל .. סח ,א יארוב
 ,כנפ אנא תיל | 1 ףאו | כ'א ךוגס . נ'אפד ךירגיס .יִת [ךירבס | כא תדבוה ,ם תדכא ,[ךְד תידבוא
 [וגו | כ יל אלא | ך ,ךירבס תי כג ךירביס .יתאו [ךירגס | א ריבוא .יתגו ריכוט | יא אל /תֶד יניא
 | יתכג'אפד :ל .ן רמא רשאכ
 דקפ י'וו 'פב ללכנ הזו ותוא רבד רשא דעומל וילא בש ה"בקהו ןכש לכ אל ה'בקח לש םימייקתמ ו'ב לש וירבדו
 /ת"יפיב ע'ייעו 'וכו רבד רשא דעומל 'פל עי'בארבו 'וכו בושא בוש 'פל ן"כמרבו י'שרב 'יעו 'וכו רמא רשאכ הרש תא
 'תכ "וכו בושא דעומל ןושלהו הרש תא רשיב רחא ךאלמו 'וכו םיכאלמה ןתוא ןאכ ורמאש המ לע כ'ג ריעה םשו
 עשולא קתעוה םש י"שריפבו ,'ה 'יפ הטמלו שייייעו 'וכו בושא בוש 'תכ ךאלמלש ותרושבבו ה'בקה לש ותרושבב
 עשילא הל רמא בושא דעומל ורמא הרש תא ורשבש םיכאלמה ןתוא 'וכו ינודא לא רמאתו 'וכו דעומל תימנושל רמא
 הזה רעומל תמ ןיבו יח ןיב תט רחמו יח םויהש םדו רשב ינא לבא 'וכו םלועל םימויקו םייח םהש םוכאלמה םתוא
 שיר ליעל החיתפב שרדנ קוספה הז .'וכו הרוכיבכ 1 = : 'ב ח''כ תוכרבב ומכ רבקב רחמו 'יגהו ןאכ םויה 'יגהו ,'וגו הזה
 תיזכ הינפ וריאהו הרש תא ורשיבש ,תיז השעמ ושעש םיכאלמה ןתוא יכו הימתב .תיז השעמ שחכ 8 :  שיויעו ו"מפ
 ףאה הרמאו םתרושבב הלחת ןימאהל הרש התצר אלש ('ט 'ל היעשי כ"הלכ םישחכ 'יגהו) ויה םינרקש םישחוכ
 אמוחנתב שרדה ןכו) לכוא ושע אל וקמצ רבכש םיתמה םיידשה םתוא תומ ידש 'וכו תומירשה אלא דלא םגמא
 וללח םידש רלו םינעוט וללה םיעמ הרמואו היברקב תטבמ התיה רומאל הברקב הרש קחצתו חי 'יס םיטפוש
 םתאו אידה ןאצ הלכממ רזג ויהי הנממ םימע יכלמו םיוגל היהתש םייקתי ךיאו (שיויעו 'וכו בלח ןיבשומ וקמצש
 ינא המ 'וכו אנא המ הרמאו הרש הרזח (490 דצ ליעל 'יעו) 'וכו הלגע םירפאו א"דה םיתפרב רקב ןיאו 'וכו ינאצ
 ה"כקה הל רמא 'וכו ינאו אלא יארוב ןמ יתוקת הדיבאמ ינא ןיא 'וכו הנא תיל סולשו סח יארוב ןמ יתוקת הדיבאמ
 ם תא ו בותכ לי'יכבו ,'וכו דקפ י"יו אלא ךתוקת דיבאמ יגיא ינא ףא ךתוקת תדבאה אל תא 'וכו תדבוא אל תא
 ןתאו בותכ ארקמבו 'וכו ינאצ הנתאו תומוקמה ינשב טוקליבו י"כה בורבו ר"פדבו ,םתא םדא 'וכו ינאצ
 דועו ,'וכו ינאצ הנתאו אתיא זיו דיל לאקזחיבו ,ארקמב עיר הל ןיא קוספה הזב ןתאו תלמו ,סתא םדא 'וכו ינאצ
 ,'וכ| תורדצמ םתא רשא 'וכו תורדצמ הנתא רשא 'כ די" םשו א"י ג'י לאקזחיו 'ו א"ל תישארב הנתאו אצמנ
 יוכו בקעי אציו 'פל ןמחנ רב לאומש 'ר תחיתפב ח''ספ שיר ןמקל םג 'וכו אנא המ הרמאו הרש הרזח ןושלהכ
 םג םשו ,'וכו םעמ ירזע אלא יירב ןמ ירבס דבומ אנא תיל םולשו סח יירב ןמ ירבס דבומ אנא המ רמאו רזח
 ייגה םעט עמשמ 'וכו הימתב תיז השעמ שחכ יתשריפש ומכו ,'וכו אנא תיל םולשו סח 'וכו אנא המ 'יסופדב
 וריאה תיז השעמ םש סרג כ''חאו ,ויה םישחכ הרש תא ורשבש םיכאלמה םתוא יכו תיז השעמ שחכ ןאכ טוקליב
 רמאגש םהרבא הז הז אוה ימ חרפת אל הנאת יכ ה'שז החיתפה ןושל םש ב'מ אמוחנתכו ,'וכו תומדשו תיזכ ינפ
 ורשבש םירבדה ויה םישחכ תיז השעמ שחכ 'וכו ךתשא רמאנש הרש וז ןפגב םינפגב לובי ןיאו 'וכו הנאתב הרוכבכ
 תומדשו םהירבד םיריאמ םיכאלמה ךכ םלועל ריאמ הזה תיזה המ תיז השעמ ךילא בושא בוש הרשל תרשה יכאלמ
 הנתאו רמאנש ןאצ תארקנש לארשי תסנכ הנממ דימעמ תא ןיא ןאצ הלכממ רזג םדא ןיקינמ ןניא םידשה ןתוא "וכו
 םירמוא ולא הזולעא 'הב ינאו כ"פעא הרש ונמא הרמא רקב ןיא 'וכו הלגע םירפאו וב בתכש םירפא ,טבש הנממ דימעמ התא ןיא םיתפרב רקב ןיאו ןתוא התא הלכמ ךערז היהי הכ תרמאו ילע תרזגש הריזגה התוא א"ד ינאצ
 ינא ךויח תחטבנ תא ילעו ה"'בקה הל רמא החטוב 'הב ןכ פ"עא דילומ םהרבא ןיא םירמוא ולאו תדלוי הרש ןיא

 ןיאו םהרבא הז 'וכו הרוכובכ 'וכו הנאת יכ ה"שז 'וכו דקפ 'הו םש ר"יספבו ,'וכו דקפ 'הו רמאנש ךתוא דקו
 אל תומדשו םישנכ חרוא הרשל תויהל לדה תיז השעמ שחכ םינקז הרשו םהרבאו הרש וז םינפגב לובי
 יהב ינאו הרקע ירש יחתו 'וכו רקב ןיאו דלוי םינש = האמ ןבלה 'וכו רזג הנדע יול .התיה יתולב ירחא לכוא ושע
 :"כו רקפ 'הו השע רדימ ינחיטבהש המו ךתשא הרש לכא סיכאלמה ידי לע ינהיטבהש המב הזולעא
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 םוקי וניהלא רבדו וציצ לבנו ךלמיבאלש וריצח שבי (ח מ היעשי) ץיצ לכנ ריצח שבי
 : הרש תא דקפ יייו (םש םש) םלועל

 ד םהרבאל תומאש המ אלא ,אל ץראב אה (טפ טיק םילהת) םימשב בצנ רבה םלועל
 : [הרש תא דקפ י"י)] (רי חי תישארב) 'וגג ךילא בושא דעומל םימשב

 5 בוש תואבצ םיהלא חתפ ןירסיקד בקעי 'ר םשב ופי ןמד ןמחנ 'רו המחגמ 'ר
 המימשה אנ טבה (םשפש) הארו םימשמ טבה םהרבאל תרמאש המ השעו בוש (וט פ םילהת) אנ
 הרש תא דקפ י"יו (םש םש םילהת) תאז ןפג דוקפו ,(ה וט תישארב) 'וג) םיבכוכה רופסו

 :רמא רשאכ
 רב לאומש יר רמא (טי גכ רבדמב) 'וגו בוכיו לא שיא אל חתפ ןמחנ רב לאומש יר

 10 אלו רמא אוהה יונו בזכיו לא שיא אל ושאר ופוס אלו ופוס הזה קוספלש ושאר אל מח

 כנדמב ,'ו ייפ םילפ סככ םועס ,סי'מ יס .ט'"יק סילקס יכיכמ 'קלי 8 |: (ס"עס) פיט 'כ סיכשי 'קלי ,6%5 'כ עוקלי 1
 בי'פ סוינעס 'סוכי , 5/5 יכ טוקלי 9 | : ס'כפ םיטסכב םדנס ,ז"עפ לסומש םכדמ ,'ז "יס 'פ סיכסת טכדע ₪ - :ב*י "כ 3"פ סנכ
 15 ייפ ניי סילסס םכדע ,'ס "יס נ'כפ סככ לנדעב ,'ז ייפ יעסע ביי ייפ לכיו לעוסנס ,ו"5 ייק סכיו נע סעופנפ ,'כ סיס

 וניהלא רבדו ₪ [ץיצ | ך =. 'תכ הוש . .י"יג ,ך = 'וגו הרש תא דקפ י"וו ,א - "'תכ ,יכנופ [שבי 1

 וציצ לכנ | ל 'רבא [ךלמיבא** | א הז [לש | (היעשי) י'א ריצח | כג -. ריצח שבי [שגי | ףככנְו םלועל םוקי
 | י יי רצע רוצע יכ ךלמיבא לש וציצ לבנ ,גפ ךלמיבא לש (ן וציצ לבנ) וציצ ץיצ לבנ , (םש) יאו ךלמיבא לש
 [וגו | מ 'ל םימשב 4 | א וניבא -. [םהרבאל | א =. ייתכ [םלועל 8 | כְוְד רמא רשאכ - "נאש [הרש 2
 / לא אנומ 'ר ,א םחנמ 'ר :ָנַפ אמחנמ 'ר ,] [המחנמ 'ר 5 | אפ 'ל .כָנְו ןב הרשלו . . תעכ ,ךִיָד היח תעכ

 ,ך סשמ :כגאופ [סשב | ן ופייד /תכגאפה ופיד | "א אחא [ןמחנ | תד 'ר .כנ ברו :אופ ['רו | תד יל
 רקפו הארו . . טבה ,%א יוגו הארו . . טבה ,5 הארו םימשמ שבה ₪ ,] [אנ 6 | כ ירסקד /א] ןירסקד | [ך ישמ

 , 5 [הארו--טבה | ?א וגיבא םהרבאל | ?א הארו [השעו | ג'א 'ל תאז --בוש | תנ'אפד תאז ןפג (ך דוקפו)

 | תכאפד יל /נו [רמא רשאכ 8 | כ"א יל ,פ וגו רופסו ,ןֶוְד םיבכוכה רופסו [יוגו -- רופפו 7 | תאפד יל

 אלו רבדו השעי אלו רמא אוהה . . ןבו ,תכְגְד םחנתיו םדא ןבו ,וַפ [וגו | 7 חתפ ימא [התפ** | ן ןב 9
 קוספה) הזה קופפה ,*א קופפ . . אל ,53 הז קוספ לש ושאר אל 10 | יתד 'ל .כנ"אפ [ןמחנ רב | ן הנמוקי
 אוהה וגו . . אל ל 'וגו בזכו לא שיא אל [י וגו השע -- אל** | יתד ושאר אל ([ך קוספה הז ,ו הז
 . .אוהה םחנתיו םדא ןבו בזכיו . . אל ,[ך הנמיקי . . אוהה בזכיו . . אל ,"] הנמיקי אלו רבדו השעי אלו רמא
 | ב'אפ 'ל .ג ונמיקי
 הלגנש םדוקש קחודב שרפמ כ'מב . 'וכו םימשב םהרבאל תרמאש 8 :  ןוילגב ל"יכב המלשוה וז החיתפ .'וכו ריצח שבי 1
 הלא שרדממ םיטוקלב)  מ''יכ הבר םירבדבו ,ת''פיב םג 'יעו דעומל ןב הרשל היהיש ונרשביש ךאלמל רמא ץראה לע וילא
 ב"השז 'וכו םכתא הברה םכיהלא יי 'פה שרדב (ד'מ 'יס טייק םילהת יריכמ 'קלי 'יעו 16 דצ בשר 'צוה 'וכו םירבדה
 ורבד ןיא ץראב יכו םימשב בצנ ךרבד 'ה םלועל א"ד רמאמה ףוסב ושרד 'וכו םלועל והמ 'וכו בצנ ךרבד 'ה םלועל
 םייקתנ וניבא םהרבאל רמאש רבדה ותוא אלא םימשב בצנ והמו םימשב בצנ 'ה ךרבד רמוא אוהש בצנ היבקה לש
 תפיכמ הלעמל היבקח והלעה רמא .ןנחוי 'ר םשב ןונח 'ר ןומיס רב הדוי 'ר הצוחה ותוא אצויו םש ביתכ 'המו
 אלא טבה םירמוא ןיא רמא קחצי רב לאומש 'ר המימשה אנ טבה ול רמא 'וכו םימשה אלא הצוחה ןיאו .עיקרה
 לכב השמ ןתוא האר רבדמל ואבו םירצממ לארשי ואציש ןויכו (481 דצו 489 דצ ליעל 'יעו) 'וכו הטמל הלעמלמ
 , 'וכו המימשה אנ טבה םכיבא םהרבאל הי'בקה רמאש רבדה ותוא םייקתנ וישכע ירה השמ םהל רמא ןיסולכאה ןתוא
 ר'ומשב םג 'יעו עיקרה תפיכמ הלעמל והלעהשכ םימשב םהרבאל הי'בקה רמאש המ םימשב בצנ ךרבד םעט םשו
 יתמלשהו ,שי'ייעו 'וכו םימשכ אלא םימשב רמאת לא םימשב בצנ ךרבד יי סלועל רוע ושרד 'א 'יס םש ר'ומשבו ,םש ר"מבבו
 םשב ןמחנ (ברו) 'רו 'מחנמ 'ר כיייכו .ג'יכו ו'יכו פ"יכב הכו .'וכו המחנמ 'ר 5  :'וכו דקפ י"יו החיתפה םויס ןאכ
 דוקפו 'וגו אנ בוש תואבצ םיהלא אבוה םש לאומש שרדמבו ,חתפ אוהש המ ןירסיקד י'ר םשב ורמא םהינשו 'וכו
 שרדמבו ,יוגו הרש תא דקפ 'הו הרשל תרמאש המ דוקפ ןירסיקד בקעי ר''שב ופיד ןמחנ 'רו המחנמ יבר תאז .ןפג
 תעכ ךילא בושא בוש םהרבאל רמאש ותוא רמא ןירסיקד בקעי ר'שב ןמחנ 'ר 'וכו טבה אנ בוש 'וכו םיהלא םש במ םילהת
 ותוא רמא וכו גיר רבכמ ספדנש םילהת 'מבו ,הרש תא דקפ 'הו תאז ןפג דוקפו הארו םימשמ טבה רמאש ותוא היח
 !קליבו ט'כתת 'ר םילהת 'קליב 'יעו 'וכו המימשה אנ טבה תרמאש שיא לע ךדי יהת ךילא בושא בוש םהרבאל רמאש
 יה 'יס ו''פ ר''יוב דועו רמאמה ותואב קר ורכזוה ןירסיקד בקעי 'רו ופי ןמד ןמחנ 'ר םיארומאהו ,א'ל 'יס 'פ םילהת יריכמ
 םש ב''גאבו ,נ'העו 'וכו השעו בוש םש גילו רוציק רתיב דוע החיתפה ג'יכו 'א א'יכבו ,765 דצ ג'ח א"הגאב 'יעו
 הרש תא דקפ 'הו תאז ןפג דוקפו הארו םימשמ טבה אנ בוש תואבצ 'ה ה'שז 'וכו דקפ יהו א'ד ךורא רמאמ םש
 'וכו םימש אלא הצוח ןיאש םימשל םהרבא הלעה 'וגו הצוחה ותוא אצויו ביתכ המ האר אלא רמא המ רמא רשאכ
 הלעמלמ אלא טבה ןיאש םיבכוכה ןמ הלעמל היהש ירה המימשה אנ טבה רמאנש הטמל שו המ לכתסה ול רמָא
 המ םייקמו דקופינאו ה'בקה ול רמא 'וגו הירופ ןפגכ ךתשא רמאנש הרש אלא ,ןפג ןיאו תאז ןפג דקפו םייסמו 'וכו הטמל
 ליעל ומכ "וכו נ'בשרא 'וכו חתפ ג'בשר החיתפה וז ןונגס .חתפ ןמחנ רב לאומש 'ר 9 : הרש תא דקפ יהו יתרמאש
 והמית ןושל וניאש 'וכו השעו אלו רמא אוהה .קוספה ףוס שרוד .נ'בשרו /חתפ קחצי 'ר הי'דב י'מב שייויעו 496 רצ
 תוינעת 'שוריבו .,נ''חעו 'נכו םלועל הבוט איבהל רזוג היבקהש העשב יוכו רמא אוהה 'וגו בזכיו לא שיא אל יתהגהו
 הבומ תושעל רמוא ה'בקה רמא ןמחנ רב לאומש 'ר ןנברו ןמחנ רב לאומש 'ר בזכיו לא שוא אל ביתכ אתוא םש
 השעש אוה שיא אל ירמא ןנברו הנמיקי אלו רבדו השעי אלו רמא אוהה הער תושעל רמוא בזכיו לא שיא אל
 םהרבא ללפתיו ןינעה ןמ הלעמל ביתכ המ הרש תא דקפ 'הו םש ב''מ .אמוחנתבו ,'וכו ןנוא וליאכ לא לש וירבד
 םדא רמוא םדו רשב השעמכ וניאש ה'בקה לש השעמ האר יוכו בהוא ול היהש ךלמל המוד רבדה המל לשמ ''וגו



0 - 

 א אכ גנ חשרפ אריו 8

 העשבו בוכיו לא שיא אל םלועל הכוט| איכתל רזונ היבקהש העשב אלא , (:ש 5ש) 'ןנו השעי
 ארקי קחציב יכ פהוכאל רומאש העשב ,השעי אלו רמא אוהה םלועל הער |איבהל רווג אוהש
 ךנב תא אנ חק ול רמאש תעשב םחנהתיו םרא ןכו בוכיו לא שיא אל (גי וכ תישארג) ערו ךל
 היכקה רמאש העשב ,הנמיקי אלו רברו השעי אלו רמא אוהה (ג ככ סש) 'וג ךריהי תא
 ול רטאש העשב םחנהתיו םרא ןבו בזכיו לא שיא אל (וט ג תומשש) םכתא יתרקפ רקפ השמל
 רמאש העשב ,הנמיקי אלו רברו השעי אלו רמא אוהה (רי ט סירגר) םדימשאו יגסמ ףרה
 ןכו בוכיו לא שיא אל (רי וט תישארכ) יונו יכנא ןד ורבעי רשא יוגה תא םגו םהרבאל היכקה
 השעי אלו רמא אוהה (גי םש םש) 'וגו םתוא וניעו םורבעו ול רטאש העשב םחגתיו םוא

 יונו בזכיו לא שיא אל (רי חי פש) 'ות ךילא בושא רעומל םהרבאל היבקה רמאש העשב ,יוגו
 :הוש תא רקס יייו

 ושא םהרנא הו ךונעל תומש ושא (ונ ח יי'פ) וגו יבא דוד ךדבעל תרמש רשא
 םויכ תאלמ ךריבו ךיפב רברדתו ,(רי חי תישארב) 'וג] ךילא בושא רעומל (םש םש) ול תוגד

 :הוש תא רקפ יייו (םש סש אימ) הוה

 ! ל יל :ם איבחל . . שיא אל תוכוט , כ רזוג אותש . . הבוט [ית'אך איכהל -- הביט" | כ /ל איבהל 1
 גו [סחנתיו -- ןבו 8 | כנאופ חיבקח -, [רטאש | כ ךכ [העשב | תפד 'ל .יכא [םלועל | ל תער [הער** 2
 תא 4 | 'א םתרבאל ה'כקה ,| ה*בקה ול ,*א סתוכאל [ל | יתאפר העשכו ,גו [השב | יתאפר יל
 | יתאד 'ל .ם יונו ,ן [חנטוקי -- ברו | 2ן קחצי תא תכחא רשא . . תא , תא פ7ך ךדיחי תא .י גו [רגו ךדיחי
 | יתד רוקפ .כנאו [דקפ | כנא 'ל ,ל סהרבאל ,ן וניתובאל ['תאפך השמל* 5 | תא ל ה"בקה | א העשבו
 | יתאודך העשגו ,נ [העשב יתאוד 'ל .כנ [םחנחיו -- ןבו | וכ םירצמב םכל יושעה תאו -. [םכתא
 -- רנו | ל 'וגו השעי [השעי* 6 | ן ל ,!א השמל ה'גקה ,ן'א השמל ,יִד היכקה ול ,ת|ול
 ןד (' ודבעי) ודוכעי רשא ₪ [וגו--רשא | תיאופ 'ל ה"כקה 7 | א חעשנו | יתנאפד ל .ן [הנטיקי
 :גופ [העשנ 8 | | יתגיאוד 'ל םחנתו --ןבו| | 7 'ל ,ןן'א ורובעו רשא ,ן ודבעי רשא ,י] יכנא
 העשגו | יתכנאפד יל ,ן יטיקי אלו ירו [ווגו 9 | יכאןפד םתוא ונעו [דגו --וניעו | 1 'ל ול | יתכ"אַָר חעשבו
 :יכנאופ דעוטל | י יל .%א םתוגאל ,ְד היכקח ול :כג'אופ [פהוכאל היבקה | ו רטאשכ ,ן[ך*א 'מאש
 :יתכנאוד בונו לא [יוגו -- לא | י'אְד 'ל ,כגְו ןב הושלו . . תעכ ,תן?א חיח תעכ ,ם [וגו | ףֶד גוש
 אלא ,ן רבד רשאכ הרשל יי שעיו רמא . . י"יו , רטא רשאכ הרש. . . "יו [כנא תרש --- י*יו* 10 | = רג
 .ןל דודו [תוכנ!אופד דור* | ך -. חוש תא דקפ ייי\ .תא =. 'תכ ,כנְ) [ושא 11 | ל יל ,יִתְד הרש . .יזיו
 (ן 'טאל תאלמ) תאלמ ךדיבו ךיפב רבדתו ול תרבד (;א] רשא תא) רשא ,ךְד ול תרבד רשא תא [וגו | 'א דודל
 תרשלו היח תעכ [וו 12 | [ףד ₪ הא ,גןפ [תובד רשא | כא יל הזח םויכ -- רשא | כגא] ם חזה סויכ
 | רומא רשאכ -. [חרש 18 | תפד יל ,גו ןב

 רמא ביטמ אוה דימ ביטיהל רמוא אוהשכ ןכ וניא ה"בקה לבא ןתונ וניא םימעפ ןתונ םימעפ הנתמ ורובחל ןתיל
 אל הזה קוספה ןמחנ רב לאומש 'ר רמא השעי אלו רמא אוהה רמאו רזחו רמאו רזחו בזכיו לא שיא אל םעלב
 רמא אוהה םדא ןב אלא השעי אלו רמא אוהה רזחו 'וגו בזכיו לא שיא אל רמוא אוהש ופוס ושאר אלו ושאר ופוס
 'וכו דקפ 'הו םש אריו אמוחנתבו , הרש תא דקפ יי'יו , רטאנש םייקמו רזוג השועו רמוא ה"בקה לבא השעי אלו
 ושאר תא ובוש קוספ לש ופוס ןמחנ רב לאומש 'ר רמא םחגתיו םדא ןבו בזכיו לא שיא אל היעז

 תושעל רמוא אוהשכ בזכיו לא שיא אל והמו השעי אלו רמא אוהה רמואו רזוח בזכיו לא שיא אל רמוא אוהש ימ
 רחא אצומ התא ןכו 'וכו וב רזוח וניא ןיאטוחש י"פעאו הבוט תושעל רמוא ה"בקהו 'וכו ו"ב ךלמ דצוכ הבוט

 השעי אלו רמא אוהה והמ בזכיו לא שיא אל יוה 'וכו הזמ הלע ךל השמ לא 'ה רבדיו 'וכו לגעה תא לארשי ושע
 שרדמבו ,'וכו הערה לע 'ה סחגיו אלא השע אלו ינממ ףרה השמל רמא ןכש רזוח הער איבהל וסעכ תעשב רמא םא
 אלו ופוס ושאר אל הזה קוספה ינמחנ רב לאומש 'ר רמא וכו לא שיא אל רמוא אוה ןכו 'א יס גי ב"מ םילהת
 אוהה םלועל הער איבהל רזוג אוהש העשבו 'וכו שיא אל םלועל הבוט איבהל רזוג ח"בקהש העשב אלא ושאר ופוכ
 השעי אלו רמא אוהה 'וכו םודבעו רמאש העשבו בזכיו לא שיא אל 'וכו יוגה תא םגו רמאש העשב השעי אלו רמא

 יתרקפ דקפ רמאש העשבו "כו יוגה תא םגו ןל רמאש העשבו 'וכו קחציב יכ םהרבאל ה בקה רמאש הָעשב ךכ

 םרמע ןב אלו  בזכיש לאל השוע שיא אל וכו שיא אל ה"שז רחא ןונגסבו יטתס רמאמה ('ב ר"ל רבדמב) לארשי

 3 השעי אלו רמא אוהה רמאנש וב רזוח הער איבהל רמוא אוהשכו בזכיו לא שיא אל וב רזוח וניא ,בייח רודהש
 "א "כו םכתא הברה םכיהלא 'ה רמאנש ןכ השעו 'וגו םיבכוכה רופסו המימשה אנ טבה םהרבאל ר

 הערב לבא הבוטב בזכיו לא שיא אל יוה םינש רשעו םיתאמ אלא וניע אלו 'וגו ךערז היהי רג יכ עדת עודי םהרבאל

 ילואו ,'וכו םהרבאב שרדיו שוריפב דוד בותכה ריכזיש אוה השק רבד א"אב רועה ךככ .םהרבא הז 11  :םש
 וג"'עצו וגממ דוד אצוי היה אל הרש תא 'ה דקפ אלול 'מולכ ידבע דוד תא םהרבאל ךדבעל תרמש רשא ושרד
 : ןוגגסה הזב כ"ג ןוילגב החיתפה המלשוה 'ב א'יכבו ,'וכו דקפ י'יו החיתפה םויסו קוספה קר אבוה כ'יכו 'א א"יכבו
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 םינבה םא (ל אי תישארכ) הרקע ירש יהתו הרש וז (ט גיק םילהה) תיבה תרקע יבישומ

 : 'ונו הרש םינב הקיניה 'נש (םש םש םילחת) החמש
 הל רמאש המ] רמא רשאכ הרש תא דקפ יייו יא הרוי 'ר [וגו הרש תא דקפ י"יו)

 הרש תא דקפ י"יו 'א הימחג יר  ,רובדב הל רמאש המ רבד רשאכ הרשל י"י שעיו הרימאב
 יא הרוהי יר] :אוה הל רבד רשאכ הרשל ייי שעיו ךאלמ ידי לע הל רמאש המ [ומא רשאכ
 יר היל רמא] ,בלחב הכרבל רבד רשאכ הרשל ייי שעיו [ןב הל ןתיל הרש תא דקפ יייו
 ןתנ רמא והכא 'ר = ,התורענ ימיל היכקה הריוחהש [רמלמ אלא בלחב הרשכתנ רבכ יכו הימחנ

 ספליכמ ,סע עוקלי 8  :ו'פ לסומש טכדמ ,('5 פ'ק) ג"טפ יתנכ 6סקיספ ,('5 5"עק) כ''פ לסקיפפ ,סט ץוקכי 1
 :כ"'שו 472 ד5 ליעל 5 | :בייפ 3

 'ר 8 | יל יוגו 2 | ךְד תיבה תרקע יבישומ החמש םינבה םא < )אפ [תיכה | יא יל יוגו -- יבישומ 1
 רמא רשאכ | ('אח יל רובדב -- הדי יר) תכנ'אד יל ,ן'ְד 'מא הדוהי 'ר הימחנ 'רו חדוהי 'ר ,פ5 'מוא ןדוי
 ,1א הריטאב הל ,ןְד הרימאב אוה הל רמאש המ ,ן הרימאב ..'מאש [יכן'ְ הרימאב --חמ* | פ:ך יל
 ,1ך רבד רשאכ י"י שעיו ,1א הל רבד . . שעיו ,2נ] רבד רשאכ הרשל י"י שעיו [י רובדב --- שעוו* 4 | פל יל

 | פל יל :תד ךאלט (ת יי'ע רבירש) ידי לע הל רבירש המ ([ך רבד) רביד רשאכ (ןך הרשל ייי) יי שעיו
 'מא אימחנ ירי רמא רשאכ . .ייי: .תכנ!אחוְד רמא רשאכ . . י*יו רמא תימחנ 'ר [רמא רשאכ -- הימחנ 'ר*

 המ | פל יל ,+ְך רמא רשאכ הרשל יי שעיו ימא הימחנ 'רו ,ו רטא רשאכ הרש תא רקפ י"יו ,?א 'םא רשאכ
 המ ,תֶויְד אוה חל (ךַו רבירש) רבדש המ .?אזך [אוח הל 5 | פד יל רבד רשאכ | *?א יל ,ְד הל [הל --
 יר איד ,"ל 'טא . . ירו ,יִח רמוא . . 'ר ד רמא . .יר ['א הדוהי 'ר* | א יל :יכנפְד אוח חל רמאש

 | ל יל :ש רמוא חדוהי 'ר . . ירו -. "ר 5: א] רמא הדוהי 'ר (?א אימחנ) הימחנ 'רו הדוהי 'ר .ם 'וא . -
 [יש תכגופדיל ןב -- ןתול* | ליל \ ת"א רמא רשאכ .ש כן רמא רשאכ הרש . .ייוו [ינפ"ל הרש -- י"'יו* 6

 (ח רמא ,יִנ ל"א ,] ול 'מא) היל רמא* | תד 'ל .ישכנאחופ [הרשל -- שעוו | ל 'ל ,'א ןב הל תתל
 לא , אלא בלחב . . יכו ..ול 'מא ,"7ל רטלמ בלחב . . יכו . . חיל 'טא [ישגחְוַפ רמלמ אלא -- יכו -- 'ר
 אלא בלחב חרשבתנ . . רבכ אלהו . . ([ך ול) חיל רמא ,א אלא הרשבתנ . . יכו (?א אימחג ר"א) תימחנ
 [תד רמא* | ו ןתורענ ,1א הירוענ ,ב היתורענ | ל יל [היבקה** | [ךְ) ןריזחהש 7 | ל יל /[ךד רמלמ

 (1א חיב) אנינח ירכ . . רישב ,] הנינח 'רב . . םשב ,יפו אנינח (י רב ,2 'רב) ןב יפוי 'ר םשב ,ל 'רו

 | ינא ןתונ | ₪ חנינח רב . . םשב 'מא ,א 'ימא

 תונמ לש ותשאו האלו לחרו הקבר הרש ןה תורקע עבש 'וכו תיבה תרקע יבישומ 'וכו הרקע ינר םש אתקיספב ,'וכו הרש וז 1
 יבישומ א"ד הרש םינב הקינה החמש םינבה םא הרקע ירש יהתו הרש ונמא וז תיבה תרקע יבישומ א"ד ןויצו הנחו
 יגר ןויצ וז 'וכו יבישומ א"ד םש החיתפה םויסו ,תורקעה ולא לכב 'וכו יבישומ 'פה םש ושרדו ,'ןכו הקבר וז תיבה תרקע
 לכ אתיל 'א א'יכו ו'יכבו ,'וכו דקפ י'יו 'פב השרפה וזב תוחיתפה ראשכ תמויסמ הניא ונינפלש החיתפהו ,'וכו הרקע
 ןויצה בסומ ילואו ,ר'פדב םג ר'ב ןויצה םש תועטבו ,אתקיספמ רמאמה קתעוה גי'עתת 'ר םילהת 'קליבו ,החיתפה
 יבישומ 'פה לע רחא שרדו ,םש לאומש שרדמב רמאמה עבונ אתקיספמו ,'ט 'יס הטמל ע"יעו הנושארה הטישה לע
 רמא רשאכ הרש תא דקפ ייייו טוקליב הלועמה 'יגה י'פע רמאמה הז יתהגה .יוכו הדוי 'ר 8  :םש רייספב 'וכו
 ידי לע רמא רשאכ הרש תא דקפ י'יו רו ב דב הל רמאש המ רבְד רשאכ הרשל יי שעיו הרימאב הל רמאש המ
 א"באה רבכ ריעה וז 'יג לעו ,(םירמואה תומש טימשה םשו) אוה הל רמאש המ רבד רשאכ הרשל י'י שעיו ךאלמ
 תישארב) 'וגו ךתשא הרש לבא [םיהלא רמאיו] רמא ןכיהו רמא רשאכ הרש תא דקפ יו םש אתליכמה י'פע השריפו

 [יתתנ ךערזל רמאל] תירב םרבא תא י'י תרכ אוהה םויב רביד ןכיהו רביד רשאכ הרשל יי שעיו 'וכו (םיו
 יי רבד הנהו היגה צ'אהה) 'וכו הזחמב םרבא לא י"' רבד היה ביתכדכ רובד י'ע היה תירבהו ,(חיי ו'ט םש) יוגו
 ירבד וברעתנ פ'יכו ל'יכבו ,שבושמו עטוקמ רמאמה םירפסה ראשבו ,(ת'הע י'שריפב 'יעו חז ךשריי אל רמאל וילא
 הרשל יי שעיו ךאלמ ידי לע הל 'מאש המ 'וכו תא דקפ יייו ('מוא ןדוי 'ר) 'א הדוי 'ר םש !יגהו ג'ר ירבד סע י"ר
 רסתש ומכ תורתוימ ןהש היגהל ההיד וידב וק ל"יכב ךשמנ 'א הדוי 'ר תוביתה לעו ,אוה הל (יאש המ) רבד רשאכ
 ספדוהש ומכ ןאכ ומוקמב רמאמה הז אצמנ ר'פד שרדמבו , תיייכו כ''יכו גייכו 'א א"יבו 'יסופדב רמואה םש
 הדוהי'ר הימתנ 'וו הדוהי 'ר 'וכו תרמש רשא 'וכו דקפ י'יו החיתפה ינפל הלעמל רחא ןונגסבו ודב
 ימא רשאב הרשל יי שעיו 'מא הימחנ 'רו רבד רשאכ יי שעיו הרימאב הל 'מאש המ הרש תא דקפ יו 'מא
 ישאכ'וכו דקפ יו 'מא י"ר נרו י'ר ו"יכב ייגה וז קויד רתיבו ,אוה הל רבדש המ הרשל י"י שעיו ךאלמ ידי לע הל
 י'מא 'שאכ הרש תא דקפ י"ו 'מא נ'ר רבד רשאכ הרשל יי" שעיו הרימאב הל 'מאש [המ] 'מא
 וכו שעוו י'ר ירבדב שרדה ףוסו ,אוה הל רבידש המ רבד רשאכ הרשל י"י שעיו ךאלמ ידי לע הל 'מאש המ
 רחואמה ת''יכו 'יפופדבו ,רבד רשאכ הרשלי'י שעיוקר הנושארה הטיש ףוסב אתיא כ'יכו ג'יכב םגו ,וז''גב עטוקמ רבד רשאכ
 ןכ והיגחו ,הרימאב אוה הל רמאש המ רמאמה תלחתב םש והיגה דועו ךאלמ ידי לע (רבידש המ) הל רבידש המ ופיסוה
 י'פע שרפמ ט"'קלבו ,'ןכו ךאלמ י"ע 'וכו 'מא נ'ר קר קתעוה 'ב א'וכו ח/'יכבו ,נ'ר תטישמ תכפוהמ איהש ק"תה תטיש שרפל
 :('ג זי תישארב) םיהלא ותא רבדיו הניכש י'ע רבד רשאכ היח תעכ ךילא בושא בוש רמאיו ךאלמה י'ע רמא רשאכ ג''ר ירבד
 י"ך שרוד ןאכו רבד רשאכ ןושלהו רמא רשאכ ןושלה שרדב ג'רו י"ר וקלחנ וינפלש רמאמב | .'וכו הדוהי 'ר 4
 רמאמה הז םג עטוקמ לייכבו ,יוכו גי'ר ל"א בלחב הכרבל 'וכו הרשל יי שעיו ןב הל ןתיל הרש תא דקפ יייו
 הדוהי 'רו רמאמה שארב ההיד וידב םלשוח יטיש יגיבו ,'וכו הריזחהש בלחב הכרבל רבד רשאכ הרשל 'ה שעיו
 ,דמלמ בלחב הרשבתג רבכ יכו הימחנ 'ר היל 'טא םלשוה בלחב תלט רחאנ ,ןב הל ןתיל הרש תא דקפ יייו 'מא
 בלחב הכרבל יוכו ןב הל ןתיל ג'רו י"רד וז אתגולפו ,ג"חעו יתהגהו יוכו דקפ י'ינ 'וא הדוהי 'ר א ' ד פייכבו
 שיוועו 'וכו התוא יתכרבו 'פל 472 דצ ליעל םג ורדסנ יוכו ןדוי 'ר 'וכו והבא 'ר םירמאמה ןכו יוכו גיר לא
 ןדוי 'ר 'וכו םלועה תומוא לכ לע התארי ינא ןתונ אנינח 'רב יסוי 'ר םשב והבא 'ר לייכב םג 'יגה םשו ,י"מב
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 הל ףלינו חל היה אל ןרטימ רקיע רמא ןדוי 'ר ,אתרקע הל ןיחווצ ןווהי אלד םראה לכ לע התארי
 : ןרטי רקיע היכקה

 היכקה לצא ריקפה קלטע ,אוה תונורקפ לעב היכקה אחא 'ר רמא הרש תא דקפ ידיו
 הוש , (ב ומ איש) קלמע השע רשא תא יתרקפ םיצוקלש תוליכח ול ריזחה םיצוקלש חוליב
 : 'וג הרש תא רקפ יייו םינוט םישעמו תווצמ הל ריזחה םיבוט םישעמו תווצמ ולצא הריקפה
 וזו (חכ ה רבדמב) ערז הערזנו התקנו איה הרוהטו השאה האמטנ אל םאו 'תכ קחצי 'ר רמא
 בגלעפא הדוי יר רמא :רקפתש ןיר וניא הרוהט התציו ךלמינאל הרוהט התציו הערפ תיבל הסנכנ
 ורוככב אוה אלא וללה םירברל הכרצ אל הרש לבא הוואתה לע הנוממש אוה ךאלמ אנוה בר רמאר
 : 'ונ הרש תא רקס יייו

 : ם'יפ ללומט טכדמ ,('5 6"פק) סט יסנכ לחקיסס ,ם'יק 'כ ל5וטט 'קלי ,סט טוקלי 8

 י תכפד ןוהי נו [ןווהי | ת אלש | ישכנאופְ םלועה תוטוא ,ְךְֶו תומואה [םדאה | 'ךכ 'ל לכ 1
 .. יתכד ןיחוצו - - .יאפ ןיחווצו הל ןינומ ,'ך ןיחוצ ,?ך [ןיחווצ | ך 'ל ,'א ווהיל ,'א ןווחיל ,יש ותי
 ןב ןועמש יר 'שב (ג?א הדוחי) ןדוחי יר [רמא ןדוי 'ר | י הרקע ,%או חתרקע | ₪ יוכו חל ןינו , ) ןיחווצו ןורקו

 | ם שיקל שיר םשב 'טא חרותי 'ר ,ש רטא שיקל שיר ..'ר ,יִתְכְד שיקל שיר םשב הדוחי 'ר ,ן*אָו שיקל

 ן?ר'אפ ףליגו* | תו יל הל | ם ויה ,ן תווה ,כג הוה | כ ןירטומ ,?רתאפד ןירטס ,!ו'רַו ןירטימ | בג רקע
 יר* | יל הרש -- יו 8 | ו*רתאפד ןירטס ,!וירכנו'ד ןירטיס | כ רקע 2 | ל הליגו .י'רכנ?אוְד ףלגו

 [יל אוה* | תכנ'אופד יל ןח היכקה רטא ,י'א [הינקה | ל יל ,'א הוחא 'ר [יתכג'אחופד"ל אחא
 /כנ'או [ריזחה | א הלינח 4 | ך ילצא ,תן ולצא ,יכנאחו [ה"כקה לצא | י'א יל .תכג'אחופדל יגא
 . . השע ['אפ קלמע תשע* | (לאומש) יא הליכח | היכקה -. [ול | (תיא יל םיצוק -- ריזחה) יִפְד ריזחהו
 .ח [תוצס | ך ילצא ,(סש) יכנאחו היבקה לצא ,ימ [ולצא 5 | אל קלטע ךל .יתכנְד לארשיל
 חל יתרזחה , י"ד םיבוט . . תוצמ הייבקה הל (' ריזחהו) ריזחה [םיבוט -- ריזחה | ם םישעמ | פ יל .יתכנא|]ְ תוצט

 תא דקפ י"ו ,יכנ:אחופ [ומא 6 | .כגאחו יל ,(סש) י ךכיפל ,ם ינש חל הרוזחהו ,[ך םיבוט . . תווצמ
 ,כגופ [וו | ל וג [יתכג!אופד ערז -- חווהטו* | ך בותכ | ו היבקה רטא =. [קחצי ר | ד -- הרש

 לש ותיבל ,יזְ] [הערפ תיגל | א הסנכנשמ ,יִתַפְד הפנכנש ,כנְ] [הפנכנ 7 | א יל ,תֶד וז ,י תאזו
 תיבל [ךלטיבאל | יתאד יל .ח . . התאצו :ןפ האציו ,כג . . תאציו [הרוהט החציו | א ל ,תכגופד - -
 ,י [חתציו | כ . . לש ותיבל הסנכנו ,ךפד . . לש ותיגלו .ן'אזו . . לש ותיבל ,י . . לש תיבלו ,?א ךלמיבא
 | יכג'אופד ןומיפ (י יר רב ,1א רכ) 'רב הדוהי ,ןך הדוהי | כופ ןידב | תז התאציו .כם האציו .נ\ ך תאציו

 | תכגוד הנומט אוהש .יאפ [הנוממש | אוד 'י :יתכ:פ [גי 8 | תכאפד גיעא .ינ בג לע ףא ,ן [כגלעפא
 | יתנאופד יל ,כ רמא רשאכ [יוגו 9 | ם הכרצוה ,יתנאְך הכרצנ .ל וכרצ [ףַו הכרצ* | יתכ נאן מ הואתה

 רשאכ 'וכו התארי ינא ןתונ שרפמ ט"יכ ר"ב 'יפבו ,םירמואה תומש עטיק ןאכו ,'וכו ןירטימ 'וכו שיקל שיר םשב
 (471 דצ ליעל ייעו) םלוע יאב לכל הרש ךליאו ןאכמ התמואל הרש וישכע דע המש הרש יכ רבד ןכיהו רבד
 הנממ ךל יתתנ םגו רבד ןכיהו רבד רשאכ 'וכו הל ףלגו הל היה אל סחרה תיב ןירטימ רקיע חנממ ןיאריתמ לכהש
 רמא 8 :דלוו תיב הל השעש םתרקונ רוב תבקמ לאו םתבצוח רוצ לא ומיבה ביתכו ףיסומ סופדבש ר"ב 'יפבו ,ןב
 ינא תלמו א ח א 'ר רמא תלמ רחא ףסונ יטיש ינובו 'וכו ינא תונודקפ לעב היבקה רמא בותכ ל"יכב .אחא 'ר
 וז 'יגו ,תונודקפ לעב ה"בקה (הוחא 'ר) אחא 'ר רמא 'יגה א'יכבו תומוקמה ינשב טוקליבו ,א ו ה הגוהו הקחסנ
 ,'וכו הל ריזחה 'וכו ולצא הדיקפה הרש 'וכו ול ריזחה 'וכו ה"בקה לצא ריקפה קלמע רמאמה ןושל יפל הנוכנ
 והבא 'ר 'יגה םעט ןכו ה"יכב 'יגהש ומכ ה"בקה רמא אחא ר"א שרפל ךירצ יגא תונודקפ לעב אחא ר"א "יגהו
 לעב אח א 'ר רמא ןכ םג ייגה ו"דו ר'פדבו) 'וכו וליפא ה'דב 604 דצו 479 ליעל י"מב 'יעו 'וכו ינא ןתונ 'וכו
 ךכיפל תוצמ לש הליבה ילצא הדיקפה הרש ינא תונודקפ לעב אחא ר"א 'יגה לאומש שרדמבו ,('וכו
 ,נ"חעו 'וכו יתדקפ תואבצ 'ה רמא הכ ךכיפל םיצוק לש הליבה ילצא ריקפה קלמע לבא 'וכו דקפ 'הו
 ר"א שרפמו סרוג בוט לכשבו ,519 רצ ליעל 'יעו הוואתה ךומסב ןכו .תונוש םימעפ ליעל ומכ ל"יכב תור צ מ תביתבו
 הלעמ יפלכ ןכולשמו תורומז ךתחמ 'יהש םיצוק לש הליבח ילצא דיקפה קלמע ינא תונודקפ לעב ה"כקה רמא אהא
 ,'וכו דקפ 'הו 'אנש הל ריזחמ ינאו םידסה תולימגו הקדצ ילצא הדיקפה הרש 'וכו יתדקפ 'מאנש םיצוק ול יתרזחהו
 לכש ינא תונודקפ לעב לארשיל ה'בקה רמא שיקל ןב ןועמש 'ר םשב אחא ר"א םש ר"יספב רמאמה רחא ןונגסבו
 רחא אב ולצא תודיקפמ תוירבה ויהו תונודקפ לעב היהש דחאל המוד רבדה המל ול ןתונ ינא ילצא דיקפמ םדאש
 לכ ינא תונודקפ לעב הייבקה רמא ךכ םיצוק ול ריזחה םיצוק ולצא ריקפהש ימ ףסכ ול ןתנ ףסכ ןלצא דיקפהש ימ 'וכו
 תאו 'וכו םרבא חקיו בתכד תושפנ ה'בקה לצא דיקפה םהרבא אצומ התא ךכ ול ןתונ ינא ילצא דקופ םדאש המ
 ףכו םושנה תרייגמ הרשו םישנא רויגמ םהרבא היהש אלא 'וכו תושפנ השע םהרבא יכו ןרחב ושע רשא שפנה
 םתדקפ תושפנ םכייח  היבקה םהל רמא הניכשה יפנכ תחת תוירבה תא םיאיבמ ויהו (479 דצ ליעל י"מב 'יעו)
 לארשי םע .םחליו קלמע אביו בתכש המכ םיצוק ולצא דיקפהו קלמע אב 'וכו דקפ "הו םכל ערופ יכא תושפנ ילצא
 רמא הכ ךל ערופ ינַא םיצוק ךויח םיצוק ילצא תדקפה ה''בקה ול רמא 'וכו ךב בנזיו ךרדב ךרק רשא ןכו םידיפרב
 תואמגודה 'יעו ה"ל ילעפ לקשמב התציו טוקליב םג ךומסב ןכו .התציו 6 =: 'וכו קלמע תא תיכהו ךל התעו 'וכו 'ה
 ותיבל הרוהט האציו הערפ לש ותיבל חסנכנ וזו 'וכו ביתכ קחצי ר"א קתעוה ייחכבו ,אצי 'ע 'שה ךורעב
 וזו 'וכו ביתכ קחצי ר"א בוט לכשבו ,כו דקפ י"וו רמוא יוה דקפתש ןיד ב וניא הרוהט האציו ךלמיבא לש
 : 'ב א"ל תוכרב ייעו 'וכו רכז ןבב דקפתש אוה ןיד הרוהט תאציו ךלמיבא תיבל 'וכו התאציו הערפ תיבל הסנכנ
 ר"א שרפמו סרוג בוט לכשבו ,הואתה לע הנוממ אוהש ךאלמ ןנחוי 'ר רמאמב 'ה ייפ ה"פפ ןמקל ןכו .'וכו אוה ךאלמ 8
 םא יכ ךאלמה י'ע הדקפנ אל הרש לבא ןוירה לעו הואתה לע הגוממה אוה ךאלמ אנוה בר רמאד ג"עא ןומוס רב הדוהי

 ' ₪ לפה
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 רמלמ וינוקול ןב ,רחא םוקממ ערו הבניג אלש רמלמ םהרבאל הרש דלתו רהחו (ב
 :ול המוד ולש ןינוקיא היהש

 אוה ףורנ 'א והי אלש רלונ םישרח 'טל רמא ןדוי 'ר םיהלא ותא רבד רשא דעומל
 םוי תוצחב היקוח םשב (רמא) אנוה יר :םיטמוקמ 'ט ןהש 'זל רמא אינוח 'ר = ,ךלמיבאלש ותיבמ
 : 0 וט םירבר) םירצממ ךתאצ דעומ ןלהל רמאנו דעומ ןאכ רמאנ ,דלונ

 פכי\ םעוסנפ ,' ל" סנטס סלכ 4 | :סש עוקלי 8 :'6 "קס םולכופ סעוסנפ ,'ל ז'פ סעילע סנכ ,ב%5 'כ עוקני 1
 :ס'פ 63 ספליכע 5 | :זיי ייס

 : תיאד הכנג ,ל הבנוג [הבניג * | ל יוגו ,ן וינקזל . - ,תג'אפד וינוקול ןב סהרבאל ["ל םהרבאל * 1
 ויז תיתש ,כא ןינוקיא ויתש + ןינוקאש .חפ [ןינוקיא היהש 2 | ן וינקזל | ך'אפ ול הבנג , ָןְו ול הבניג

 ,יתכג'אפד העשתל .ל יט ['א יטל * | תכגאוד -. אמח ירו ןדוי 'ר .פ [ןדיי 'ר 8 | כח ןיטוד | יתוד ןינוקיא
 .. ון 'טוא ויהי ,  1 ןירטוא . . א םירסוא .. ,כ 'ירמוא והי | ול אלה [יתכגאפְך אלש * | ן העשת ןב

 , 2 [אינוח 'ר | ךא ךלמיבא תיגמ 4 | תֶד יל ,ן היה .ירכאפ [אוה | פ ול 'מוא והי / ך'א ורמאי ,ך ןירמוא
 תעבשל ,א דלונ םישדח ('א 'זל) העבשל ,כנופְך העבשל ['זל | ך אמח בוו ,יכאוְד אמח 'ר .ש אנוה 'ר

 ,ן אגוח | שכ'אחפ ןי- :יתנ'או!ד םיעטוקמ | 'א םישדח העשת .* תכגופְ העשת .?א [ט | ו םימלש
 ימאנ 5 | יתאד פויה .כגחופ פיי | א יצחב | יתכאפד היקוח 'ר / גחו היקזח | יכגוְד 'ל רמא | ג איגוח
 | ת יל .1 רעומ ןלהל [ןלהל | ןך 'תכו [רמאנו | ןך םיהלא ותוא רבד רשא דעוטל [דעומ | [ך אכה 'תכ ,ן ןכ
 | יתכנ'אופד - שמשח (כ8 אבכ) אובכ ,"א [דעומ

 תביתכו ;521 דצ ליעל 'יעו יתנויצש י*כו טוקליב םג אתיא אנוה בר 'יגהו ,'וכו דקפ 'הו ינש ומצעב ה"בקה ידי לע
 : 876 רצ ליעלו ג'חעו הכרצ אל יתהגהו ,488 דצ ליעל 'יעו תוגוש םימעפ ליעל ןכיפלעפא ומכ תחא הביתב בגלעפא
 ריומשבו 'וכו ןיבנגמ ולא ויה 848 רצ ליעל ןכו נ"חעו לעיפ ןושל הבגיג יתהגהו הבנוג בותכ ל"יכב .הבנוג אלש 1
 ךלמיבאמ 'ולכ רחא םוקממ ערז הבניג אלש דמלמ םהרבאל 'וכו רהתו קיידמו ,'וכו ןיבנגמ ויהו ד" יס היפ
 תי'דב 180 דצ ליעל י"מבו 885 דצ ליעל ייעו 'וכו ןינוקיא ויהו 'יגה תשבושמו ,ןינוקיא ןושל וינקזל שרודו
 ןה .תולמ יתש וינוזל ןב ט'קלב ןכו  ,ןוקירטונ | וינוקזל ושרד = ןינוקיא וז 'יגה יפלו * ,ןידימזוק
 'א הדוהי 'ר לי"יכב םג ייגה ול אוה םינוקז ןב יכ שרדב ד/'פפ ןמקלו ,יוכו ולש ןינוקיא ויז היהש דמלמ ןינוקיא ויז
 האמ ןב םהרבא דלת הנש םיעשת תבה הרש םא םירמואו םיננרמ ויה םש מי'מבו ,ול המוד ולש ןינוקיא ויז היהש
 אמוחנתבו , קחצי תא דילוה םהרבא ורמאו םלוכ וחתפ םהרבאל המדנו קחצי לש םינפ רתסלק ךפהנ דימ דלוי הנש
 םלועה תומוא ויה קחציב הרבעתנו ךלמיבא דיל הערפ דימ הרש הלטלטתנש העשבש םולשה חכ הארו אב םש תודלות
 המ 'וכו םהרבא לש ובלב דשח (היהו ל''צו) התיהו הערפמ וא ךלמיבאמ תרבועמ איה אלא דלוי הנש האמ ןבלה םירמוא
 ונב אוהש לכה ודועיש ידכ ויבא תומדכ ולש ןינוקיא לכ השע דלווה תריצי לע הנוממה ךאלמל רמא ה'בקה השע
 : וכו קחצי .תודלות הלאו 'פל םש עייעו 'וכו ימרד רב  וינוקזל ןב 'א י"רתב ןאכ םגרותמ ןכו  ,'וכו םהרבא לש
 םירמוא והי אלש דלונ םישדח 'טל ןדוי ר"או ךלמיבא השעמ רחא הרש הרבעתנ תוישרפה ךשמה יפל .םישדח 'טל 8
 ליעל אתיאדכ חספב רשבתנ םהרבאו , ךלמיבא לש וערזמ אוהש םירמוא ויה 'זל דלונ היה וליאו 'וכו אוה ףורג
 ותרחאה הנשב הזה דעומל םהרבאל הי'בקה רמאש רעומה אוהו קחצי .דלונ חספבו 'וכו היה חספה סרפ 490 דצ
 הפפב םש אתעמשד איגוסב שרפמו 'וכו הרש הדקפנ ה'רב קחצי דלונ הספב 'ב ,'י הרב .אתיירבה תטושו
 ק"כבו :םש תודגא 'יחב ייעו 'ןכו גחב יאקד אלא 'וכו יאק תמוא ךילא בושא דעומל .בותכדכ . ןלנמ קחצי .דלוג
 לא םתרבא ללפתיו אכהמ 'וכו הלחת הנענ .אוה רבד ותואל ךירצ אותו וריבח לע םימחר שקבמה לכ ושרד 'א .בי'צ
 אריו במ אמוחנתב םג ייעו 'וכו ךלמיבא (לע) לא םהרבא רמא רשאכ יוכו הרש תא דקפ 'הו ביתכו 'וכו םיהלאה
 .םהרבא רמא רשאכ הי'דב םש קי'בב תופסותבו ;ב"מפו ח'לפ רייספבו דיי 'וס אריו אמוחנתבו ול 'יפו ביל יוס יל ייפ
 לע ללפתהש ומכ חוירב הדלי אלא וינפלש חספמ הרש תא ורשיב םיכאלמה ירהש יעתשמ ןוירהב ואל ושריפ 'וכו
 ןיעכו א'פ םיעגנ אתפסותב טמוקמה ןידס ומכ םיטמוקמ םישדח ןושלהש 'רנו | ,ל"ייכב ה'כ  .םיטמוקמ 4 :  ךלמובא
 וטמק 'ע  ל"'תמעב ייעו ('א ד'י הגיגח) 'וכו ןמצע ןיטמקמש םימכח ידימלת ולא (ז/ט בייכ בויא) וטמוק רשא שרדה
 ייפבש ינשה 'יפבו ,םיעטוקמ העשת םהש םימלש העבשל טוקליבו ,(ןיעטוקמ) םיעטוקמ 'יגה י"כ ראשו 'יסופדבו
 יבכ בושח אבהל 'א :םויו רבעש שדחל 'א םוי ןיעטוקמ 'ט ןהש םימילש 'זל רמא אנוה 'ר שרפמו סרוג ספדנה ר''ב
 םיעטוקמ העשת םהש 'יגהש בתכו םירמאמה שוריפב ךיראה ת/'פיבו ,שדוחל םוי םיעטוקמ םישדח םהש םושדח
 ןוגכו רמאק הנבלה ישדחלד רמול ןואו ןאכב 'זל ןינע המו 'ט תצקמו םימלש 'ח ,ונייה םיעטוקמ 'טד תשבושמ
 הנמג םא לבא םימלש םישדח ': םייתנב אכיאד רייאב ויטב הדליו ופ םויל םדוק לולא שדח ךותב מד הרבעתנש
 םינושארה םישדחה לבא ןורחא שדח םושמ אלא םיעטוקמ ארמג ירק אלד 'וכו 'ט והל ווה הדילהו רוביעה שדח םג
 היגה םשו ,'וכו ןאכב 'ט ול ןיאש דועו 'וכו הנשה ישדחל אלו רובעה םוימ םישלש םישלש לש םימלש םינמנ םלועל
 םהרבאל רוכזב אבוה ןכו) שמוחב ישר ישודח לש תואחסונ תצקב אוה ןכש בתכו םי עטוקמ םהש העבשל
 'רו 'וכו ףורג ורמאי אלש םישדח 'טל דלונש דמלמ רמוא ןדוי 'ר אמח 'רו ןדוי 'ר 'יגה 'א ארודהמ ת"הע י"שרב
 אתישב יתכא גחב יאקד אלא םש הירב קיסמד ומכ רמאמה שוריפ היהיו (ןיעטוקמ ןהש םישדח 'זל רמוא אמח
 ארטוז רמ רמא והל ירצב האמוט ימוי רמ ילדמ יכ ףוס ףוס התיה תרבועמ .הנש התוא אנת הדלי אק ימ יחרו
 188 רצ ליעל י"מב 'ועו) 'וכו ןיעוטקמל תרלוי העבשל תדלוי ןיעטוקמל .תדלוי הניא העשתל תדלוי דמל ולופא
 התוא זיטפ ליעל רמואה תעדכ אוהש רשפאו היה חספה סרפ ח'רל ליפס אל הז יפלו (ארטוז רב אבא 'ר ה''דב
 אלש י"ר רמאקד אהל שח אלו ('וכו ןלנמ יוכו חספב ל''צ םשו > ,474 דצ ליעל י"מב 'יעו) -חהתיה תרבועמ הגש
 אוהו 'וכו רמא אינוח 'ר 'יגה ןאכ םג ונינפלו ידיא רי'שב אנוה יר אוה זימפ ליעל רמאמה לעבו ,'וכו ףורג  ורמאי
 םישדח העבשל קחצי דלונו הרש הדקפנ הנשה שארב אתיא זי 'יס אריו אמוחנתבו , (817 דצ ליעל ייעו אנוה יר
 אמוחנתב אתיא ןכו ןסינ ויטב עמשמו) דלונ םוי תוצחב היקזח םשב ה'ר רמא ןאכו ,'וכו בושא בוש רמאנש ח ספ לי לב
 רעומ 'וכו ברעב חפפה תא חבזת םש 'וכו םא יכ 'פב ןלהל רמאגו 'וכו ןאכ רמאנ (םש לועל י'מב 'יעו 'ט ייפ: אב
 הלעמלו תועש ששמ םירצממ יוכו ואצי יתמיא םירצממ ךתאצ דעומ ה'פ אב אתליכמב שרדנש ומכו םירצממ ךתאצ
 (א'ג םש םש) הזה םויח םצעב יהיו י'בשרד אתליכמבו / (א'מ בי תומש) 'וגו ואצי הזה םויה םצעב יהיו רמוא אוה ןכו

 16 0ז8801| ;אטל א
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 קוח אצי כחצי הרש ול הדלי רשא ול רלונה ונב םש תא םהרכא ארקיו ד ג ו
 םאו םיעשת 'צ ,תורבירה תרשע רגנכ חרשע 'י הישופח קחצי 'ר רמא ,םלועל היירור ןחינ םלועל
 ונב קחצי תא םהרכא למיו חלימ ימי הנמש 'ח , (וי וי תישאוכ) דלת הנש םיעשת תבה הרש
 : (םשסש) דלוי הגש האמ ןבלה 'ק ,םימי תנמש ןב

 ירב חרוי 'ר היכרנ 'ר יל קחצי עמושה לכ םיהלא יל השע קוחצ הרש רמאתו ו יח
 הרקפג הרש ךכ ,היל תפכיא המ ןועטש החטשב ןבואר קחצי בר רב לאומש יר םשב ןנח 'ר ןוסיס

 כ"כפ סקיפ ,נ*5 'כ עוקל ₪ :3" "כ סלק סעוסנמ , ל"כ "ק ם"יפ סנכ כנדמנ ,כ'לפ 'כדפ ?  :סט פוקלי 1
 :ז"ל ייפ סכיו ג"מ סמוחנפ , ('5 ו"עק) כ"עפ ימככ ססקיקפ ,('5 ו"פק)

 | יו ןחנ איד ,ך אצי כ ןחונ | י יל סלועל 2 | יכ קח | ך 'ל ,תכ ול רלונח ,י'או פ [חרש -- רלונה 1
 ,1ךכ הישפח ,ןֶד הישופיח ,ן היישופה | ו םלוע לש | כ חיירוה ,יזַה חירורד ,1ך הרוד ,'ך אירוד , )אופ הירוד

 תושע | י " קחצי .תד ר"י .ן'דך דוי .כנ'אהפ [ ' | ₪ הישופה .?א אישפוה ,'א הישפוח ,?"| הישיפה

 | זך תורבדח תרשעו תונויסנ חרשע ,י לכקל וינב ןידיתעש תורבד 'י ,"א תורבד 'י ,'א תורברח '* + כגן ₪ תורבדה
 הנש םיעשת . . םאו דגנכ ,ןפ םיעשת תכה חרש םאו [רלת --םאו | [ן ראצ ,ך "רצ ,יכגאחופ'ד |צ
 רגנכ הנמש 'ח ,ל דלוי . .'ק םתרכא . .'ח [דלוי -- תנמש 'ח * 8 | ד ומאל חנש םיעשתל דלונש /א"ל רלח
 האמ ןבלה 'ק הנומשל וכנוש תלימה דגנכ 'ח ,"ָל דלוי .. 'ק םחרבא . . למיו הנוטשל הכנהש חלימ ימי
 ונב קחצי תא . . לטיו 'אנש תנוסשל וכנחש הלטה ימי חנומש דגנכ הנומש 'ח . . ןבלח דגנכ חאמ 'ק ,?א הנש
 ' תכניתש תליטה דגנכ (| אינטת) הנומש 'ח (2] רלוי הנש) הנש האמ ןבלח חאמ 'ק ,!א םיטי תנומש ןב

 תנוטש ןבו םימי (ִכ תנטש) תנומש ןב . .םהרבא ([ למיו 'כר) למיו (2 םימי הגנטשל) הנומשל (ִכ וכנהש|
 ןב . . םהרנא למיו הנמשל הכנחש הלימ דגנכ הנמש 'ח | ,2]ם רכז לכ םכל לוטי םימי (כ  תנמש)
 הנש) הנש האט ןכלת האמ ([ך ף"וקו .'ך 'ק) ף"וק ,1 'וגו םכל לוטי םימי תנמש ןבו 'וגו םימי תנמש
 יוגו קחצי תא . . למיו ([ך םימי חנוטשל) הגומשל הנתינש הליטח דגנכ ([ך הנומש תייח ,'ך 'ח) ת"יח (תך רלוי
 דגנכ תנומש 'ח ויבאל חנש האטל רדלונש האט 'ק ,[ְד םכיתורורל רכז לכ םכל . . ןבו ד"הה (ך וגב קחצי)
 רבד ושאכ םימי תנומש ןב . . למיו הלימה ימי חנומש דגנכ 'ח דלוי . . ןבלה האמ 'ק ,ְזָך הנמשל הכנחש הלימה
 יל השע (ם קחצ) קוחצ . . רמאתו [י יל -- רמאתו * 5 | י רכז לכ םכל לוטה . . ןכו רבד ןכיהו םיהלא ותוא
 | ת ןרוו רישב ,י הדוהי יר רב ,ך חדוי רב .פ חדוי רו .א . ירו :22] הדוהי יר | ל יל . תכגאםְך םיהלא
 רג | 'א ןועטש | יתד יל ,ם הנינח 'ר , כא ןינח 'רו .ג] ןינח יר .ח [ןנח יר 6 | ך ריב ,י יר רב ,אפ רב

 | ן יל ,י םא [ךכ | ך תיפנא | כ יאמ | ג ןטחנ [קחצי | תנ רב ,ן 'ר ןב ,י 'ר רב ,ך 'רג ,כ'אפ [גר

 ירפסב ושרד ('א םש םירבד) הליל םירצממ ךיהלא י"י ךאיצוה ביבאה שדחב יכ ש'מו ,םוי לש ופקת אלא םצע ןיא
 תתיה תרבועמ הנש התואו םישדח 'זל רלונש הטישה יפכו ,'א 'ט תוכרב 'יעו הלילב ולאגנש דמלמ ח"כק 'יפ האר
 ורתונ 'וכו הלבט ינימש לילבו 'וכו הדנ הרש הסריפ רחמלו ה"'רב התיה תאז הריקפו 'וכו דקפ 'הו בוט לכשב שרפמ
 ןמובש ןינמו 'וכו חספה תטיחש ןמז סויה יצחב הרלי ןסינב די בו 'וכו ולסכל ילו ןושחרמל טיכו ירשתל םימי ב"כ
 ש"גל 'וכו ךתאצ דעומ םתה ביתכו 'וכו דעומל אכה בותכ הי קז ח םשב אנוה ר"א קחצי דלונ הספה תטיחש
 ב"מ אמוחנתב 'וכו וינוקזל והמ ורמאמ 'יעו ךמסנ אלש אייח 'רב היקזח אוה ומשב רמוא ה"רש היקזחו) ג"עצו
 ןכשמה תכאלמ הרמגנ םישדח השלשב רמא ןמחנ רב לאומש 'ר אתיא א"י 'יס ידוקפ אמוחנתבו ,(ז'ל 'יס אריו
 פל וניבא קחצי וב דלונש םויה תחמשב ןכשמה תחמש ברעל ה'בקה בשחש ינפמ 'וכו ןסינב ךחאב והודימעהו 'וכו
 הרש תא םיהלא דקפ ישישח שדחה עצמאבו ז'טפ םילבויה 'סב תרחא הדגא דועו ,'וכו קחצי דלונ ןסינב דח א ב ש
 םירוכיבה גחב םהרבא תא םיהלא רבד רשא םימיל שדחה עצמאב ישילשה שדחב ןב דלתו רהתו רמא רשאכ הל שָעיו
 ןינעכ קוחו ,םלועל הגתס היירוד ןתינ היבקה תאמ םלועל קוח אצי ןוקירטונ קחצי שרוד .קוח אצי 1 :  'וכו קחצי דלונ
 יוסב ךומסבו חי'יכב ןכו םלוע לש הירורד ןתנ א"ד 'גה רי'פד טוקליבו ,('ח יל ילשמ) יקח םחל (בייכ ז'מ 'שארב) םינהכל קח
 ,429 דצ ליעל 'יעו תוריחו רורד ןושל וניאו הנתמ 'יפו י"ל הירוד ןכא ,רורד פ"יכבו היירורד ו"יכבו הירורד ג'יכב םג 'ח
 ר"ב 'יפבו ,יוכו .דידי היידב 'ב זילק תבש תופסותבו בוט לכשב םג 'יעו םימי 'ח ןב לומל םלועל קוח אצי שרפמ ט"קלבו
 הרוה אצי אוה לארשול קוח יכ ביתכד קוח הב 'נש הרותה תא לארשי ולבקש םלועל קוח אצי שרפמ א"יכו ט"יכ
 ןורוד הנתמ םלועל היירוד אצי רחא רבד םייסמ ספדנה ר"ב 'יפבו , ךב וכרבנו ביתכד ןורוד תונתמ םלועל (אירוד)
 ותואמ (הישיפח) הישפח שרפמ איייכו ט"'יכ ר"'ב 'יפבו , ארומאה םש ןכש 'רג .הישופח קחצי 'ר 2 = :'וכו וכרבנו בותכד
 ו"יתהו התשופח 'מא קחצי 'ר אתיא ת''יכבו ,טעמ רכינ המושרו הקחמנ הלמהו הישופה אתיא פ"יכבו ,א"צו םוקמ
 * טוקליבו ,'וכו הרשע יי! קחצי םש 'יגהו ,רמואה םש עטיק טוקליבו קחצי 'ר קר 'יגה ט"קלבו ,היישופח א"נ ב"גו הקחמנ
 ןכלו .'וכו הירורד ןתנ ןלהל 'נש היישע המ 'יגהל הטמלו הירורד-'יגהל ןאכ ויד טוקליב ףסונש תוישפח שורופה אתיל ר"פד
 ט"קללו שישא שוש 'פל וותורעהב 'יעו תוישפח טוקליה 'יפ י"פע שרדמה יסופדב תישופח ףסונש ב"שר תרעשה הלטב
 ג"יבב םג אתוא הישופח קחצי 'ר רמא 'יגהו ,הירד 'עב 'שה ךורע לעב םג ךשמנ וירחאו 'וכו םהרבא ארקיו 'פ
 תרשע דגנכ :809 דצ ביל קלחו 76 רצ יי קלח חי'מב עייעו ש"ויעו תישופח היגה כ"מבו ,ג"חעו ו"דו ר"פדבו
 ןידיתעש תורבד 'י דגנכ ףיסומ טוקליבו ,קחצי לש יניינעמ תויתואה ראש יזמרכ ונואש זמרה הז ק"ק | .תורבידה
 םימו 'ח דגנכ 'ח הרש ינש דגנכ 'צ וניבא םהרבא הסנתנש תוגויסנ 'י דגנכ ד'וי קתעוה ט"קלבו ,לבקל וינב
 י"ישריפב ןכו (תורבדה כ"ג ייגה ץינעראלפ י'כ ט"קלב ןכא) 'וכו האמ ןבלה ביתכד םהרבא ינש דגנכ 'ק לומינש
 םימי 'חו הרש לש הנש 'צו תונויסנ הרשעה םש לע א"יו קוחצה םש לע קחצי ומש תא תארקו טיי ז"י תישארב
 'צ וניבא םהרבא הסנתנש תונויסנ הרשע 'י. קחצי ומש ארקנ המלו םש א"רדפבו ,םהרבא לש הנש 'קו לומנש
 רמאנש וניבא םהרבאל ויהש הנש האמ 'ק לומנש םימי הנומשל 'ח םיעשת תב ונמא הרש התיהש הנש םיעשת
 הגומשל 'ח דלונ הרשל הנש םיעשת 'צ תונויסנ הרשע דגנכ ד'וי קחצי םש חרק אמוחנתבו ,הנש תאמ ןב םהרבאו
 קחצי םשב הרשע 'י שרדה םג ןבוי הז ןונגס יפלו ,םש ריימבב םג 'ייעו דלונשכ םהרבא ייח םינש 'ק 'ק לומנ םומי
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 םישרח הברה המע ודקפנ תורקע הברה הרש ונמיא הדקפנש העשב אלא ,םהל תפכיא המ םירחא
 ןלהל ימאנו חיישע ןאכ ימאנ המיע ופתשנ םיטוש הברה המיע וחתפתנ םימוס הברה המע וחקפתנ
 היישע ףא םלועל היירוד ןתינ ןלהל 'מאה היישע המ (חיב רתסא) השע תונידמל החנהו היישע
 ןלהל ימאנו היישע ןאכ ימאנ  תורואמה לע הפיסוה רמא יול 'ר = ,םלועל היירוד ןחינ ןאכ ימאה
 : (זט א תישארב) 'וגו תורואמה ינש תא םיהלא שעיו ינש היי 4

 רמא ימ .היקלח יר םושמ סחניפ 'ר יוגו םינב הקינה םהרבאל ללמ ימ רמאתו וז
 םהרבאלש ותמק היקלח יר 'שמ סחניפ 'ר ,הנש האמל רילומש וזמר ללמ ימ אלא 'תכ ןיא רבד ימ

 :('6 פ''ק) גי'גפ יסנכ סקקיקפ ,סט 3" סעוסכנס ,סש ץוקל 6 :'6 סדע תודע כ"פד ססייכנ 1

 הוש |. . ונימא + גְד הרש ונמא | יכפ והל | ד תפכא .יכנאופ [תפכיא | כ יאמ | יו תורחא 1

 [םישרח הברה | א יל ,1 המיע [חמע | ן תורקעה לכ ודקפנ [ודקפנ -- הברה | אפ הרש ,כ] ונימא . . ,י ונמא

 ('א ןימוס) םימוס הברה [המע --הבוה | תנאופד יל ,ו [המע 5 | י 4 המע ואפרתנ םילוח הברה

 | םפ השע :ע'א הישע | ן ןכ | יל המוע | ?ךִכ ופתתשנ | ם 'ל ,?א וחתפנ ןימוס יברה | .יהג'אְוְד והחפתנ

 .. ,!ית ינש היישע ,ם הרומאה הישע [ימאה היישע | ישתכנ'אופד יל ,ל ישע ,ע'א הישע [ח היישע * 8

 | א הנתינ .יעתו ןתנ .שכגד ןתונ .'אח [ןתינ | אן יל ,ע ימאנש הישע ,שָר רטאנש ..,כ] הרמאנש
 | ן םלועב | 5 רורד ,?ך אירורד ,י'ךגַח הירורד ,ן היירורד ,ל היידור ,'א אירוד ,ע?א הירוד [ךְֶד היירוד *

 :ג!אח [ןתינ | גו!ד ןכ 4 | א 'ל ,ע ימאנש . . ,ם 'אנש הישע ,ן ימאנש . . ,'ורְכְוְד 'נש היישע [ימאה היישע

 :יחופ חירורד .ל חיידור :?א אירוד .עגלא הירוד [תכד היירוד* | תפד יל ,?א הנחתינ ,ועָו ןתנ .כ ןחוג

 ,י=או [חיישע | נו ןכ | יכ רמאנ | ם םילודגה ₪ [תורואסה | י ףיסוה ,ן ופיסוה | ן םלועב | ש אירורד

 | יתג:אופד יל .כ חיישע וא [ינש היישע 5 | יכ רמאגו | ת םיהלא יל השע ,ְך יל השע היישע ,נפ הישע

 ,'ך הרש . . חקינית , תכג'ְ הרש םינב תקינה [יוגו -- חקיגה | ן יל םחרבאל 6 | יתאוד 'ל .כגםפ םילודגה [יוגו
 ביתכ ןיא | יא רבד ימ ,ן רמא ימ רבד ימ 7 | 5 היקזח ,ן היקלח [היקלח 'ר | תכנאופ סשב | יאחופ 'ל
 יזח [דילומש | רתאח זמר | ם םהיבאל =. [ללמ | ן'ְך ןכ (ן בותכ) ביתכ ןיא .יתכנאפד ןאכ (תכ פ 'תכ)
 | ך לילמ ןינט ,ת . . ןוינמ ,1ך ללמ ןינט - .יכאחופ [הנש | א יקל | יא דילוהש , תכנופְד רילומ אוהש
 י?א חימרי רישב , היקזח 'ר םשב ,ן חיקלח םשמ ,ישניאפ . . םשב [היקלח 'ר 'שמ | ₪ םוחנת [סחניפ

 לש :ןפ םהרבא לש , םהובא ונבאש | שכתאה ותמוק ,י] ויתמק /נפ [ומק | | תד יל

 במ םילהת שרדמבו א'לפ א'ררפבו א'י 'יס ו'גפ ןמקל אתיאדכ קחצי לש ותדיקעב ןויסנה היה ירישעה ןויסנש
 תומוקמה ולאב ומכו ,861 רצ ליעל י'מבו תייפיב 'יעו א"א הסנתגש תונויסנ הרשעה ואלמנ ובו היכ 'יס ח"י
 , ת''יכו םיסופדה ייגבו ,ת"יחל פ/'וק ומידקה םירפסה ראשבו ,יב א'יכב ןכו ל"יכב ונינפל םיזמרה רדס ןוכנ יתקתעהש
 ר'פדב םשו ,'וכו ןבו רבד ןכיהו יוכו למיו .טוקליב ןכו 'וכו ןבו ד"הה 'וכו םהרבא למיו קוספל ע''פב רוביד אוה
 ןכו ,ג'חת הנומש ל הכנחש הלימ ימי רגנכ הנמש 'ח היגהל יטיש יניב ףסונ ל"יכבו ,רוריבב ןכ ספדנ
 ןכו  .יוכו וחקפתנ םישרח 1  :םימי הנמשל הכנח קחצי הלימה לע הוטצנ םהרבא 'וכו ינקשי יפ ר"שהשב ןושלה
 ייגה בוט לכשבו ,הפש יפש 'ע ל"תמעב 'יעו, 'וכו הפתשגו הטוש התפתנו אמוס חקפתנו שרח ומ ב''פ ןיטיגב ןושלה
 יב ה'בקה יל השע הריתי החמש םיהלא יל השע קוחצ 'יכרב 'ר שרד ךכל םש דועו , נ"חעו וחתפנ םימוס הברה
 שוש 'פ אתקיספב םג רדסנ רמאמה לכו ,התציו הדב 560 דצ לועל י"מב םג 'עו ג'עצו רכז ןב םע ןוירה יל ןתנ
 הדוהי 'ר,'וגו םיהלא יל השע קוחצ הרש רמאתו 'וכו ךב וחמשי ךמעו ונייחת בושת התא אלה םש 'יגהו שישא
 תרמוא הרש ירהש היל תיפכיא יאמ ןועמש הוד ח ב ןבואר קחצי יבר רב לאומש 'רו (ןומיס 'רב ל'צו) ןומיס 'רו
 וחקפתג םישרחה לכו המע ןלקפנ תורקעה לכ הרש ונמא הדלישכ אצומ תא יול ר"א יל קחצי עמושה לכ
 ונמא דקפיתש יאולה םירמוא לכה ויהו ופתשנ םיטושה לכו ואפר תג םימל אה לכו וחתפתנ םימוסה לכו
 'ה שעיו היישע ןאכ רמאנ תורואמה לע ףיסוהל יול ר"שב היכרב !ר המע דקפנש היינש םעפ הרש

 הרוא ןתיל ןלהל הרומאה היישע המ םילודגה תורואמה ינש תא םיהלא שעיו ןלהל רמאנו רבד רש אכ הרש ל
 אינרוד ןתיל ןלהל הרומאה הישע המ 'וכו החנהו ןלהל רמאגו היישע ןאכ רמאנו םלועל הרוא ןתיל ןאכ ףא םלועל
 הירוד ןתנ םש אתקיספו ןאכ רי'במ קתעוה הירד 'ע ךורעבו ,םלועל אינרוד ןתיל ןאכ הרומאה הישע ףא םֶלועְל
 החנהו ןלהל רמאגו .םיהלא יל השע קוחצ ביתכד היישע ןאכ רמאנ שרפמו סרוג ט'יכ רי'ב 'יפבו ,ש"ייעו םלועל
 רב 'יפב 'יעו םלועל .האב החוורו תוריח קחציב 'וכו ףא תוריח רתסא יבגל 'וכו המ תוריח הירורד השע תונידמל
 תורקע לכ קחצי 'רב לאומש 'ר םשב ןינח 'ר םשב ןומיס 'רב הָדוהי 'ר רמא 'וכו דקפ 'הו 'פ ר"יספבו ,ספדנה
 לכ 'וכו יל השע קוחצ תרמוא הרשש איה המע םלוכ ודלי הדלישכו המע ורביעו הרש םע ודקפנ םלועב ויהש
 תורקע לכש אלא ול שי החמש המו הדשב ומוררקב קופע ןועמשו חמש ןבואר יל קחצי עמושה
 םלועב היהש אמוס לכ הרש הדלישכ אלא דבלב וז אלו הרש תא דקפ 'הו ,בתכש איה המע ודקפג םלועב ויהש
 ןב אגינח 'ר רמא /וכו בהוא ול היהש ךלמל אפרתג הטוש לכו חקפנ םלא לכו הוש השענ הספ לכו חתפנ
 הגומשו םיעברא המחה לגלג לש רוא הי'בקה ףיסוה קחצי וב דלונש םויה ותואבש הזמ רתוי הלועמו לודג רבד יו ל
 ביתכד דציכ תוברל ת א םש תודמ בלד אתיירבב ןכו הרש ת.א יוברה םש שרודו ,'וכו וב שיש המ דגנכ םימעפ
 תורקעה לכש דמלמ ת א רמוא אוהשכ הדקפנ הדבל הרש רמוא יתייה הרש רקפ רמוא היה ולא הרש תא דקפ י'ייו
 ול השע קוחצ הרש רמאתו םש אריו ב'מ אמוחנתבו ,'וכו עמושה לכ םיהלא יל השע קוחצ א"הכו המע ודקפנ
 השע קוחצ רמוא אוה ךכיפל םימוסה וחקפתנו םישרחה וחתפתנו םילוחה ואפרתנ קחצי דלונש העשבש דמלמ םיהלא
 לע ה'בקה ףיסוהש עמושה לכ והמ אלא ועמש לכה יכו יל קחצי עמושה לכ והמ ןהכה היכרב 'ר רמא םיהלא יל
 לכה ויה קחצי דלונש העשבש 'ב 'יפ תודלות אמוחנת ע"'יעו 'וכו םיהלא שעיו רמאנש הנבלו המח לש ןתרואמ
 ,הנחו לחר הרש הדקפנ ה'רב אתיא םש ה"'רב אתיירבבו ,'וכו תולזמו םיבכוכ הנבלו המח ץראו םימש םיחמש
 י?מב 'יעו) האלו לחרו הקברו הרש ןה ולאו ה'רב ודקפנ תורקע עבראו 'וכו הנשה שארב זיי 'יפ אריו אמוחנתבו
 : 561 דצ ליעל י"מב 'יעו ה"רב התיה הרש לש התדיקפש רכזוה אל ןאכו ,('וכו ורקעתנ ה"דב 450 רצ ליעל
 האמל וזמר ללמ ימ אלא 'וכו סחגפ 'ר טיקלב ןכו ,ר'ב 'ופמ 'רגכ ןכ ףסונ 'יפופדבו ,ל"למ ןינמ .הנש האמל 7



 ו אכ גנ חשרפ אריו 4

 רטא יארמ רתוי העונצ החיה הרש ,ןיאנב הקינה םינב הקינה : תולילמ תשענו השבי התיח וניבא
 השוע היכקה ליחתחהש לכה ועריש ירכ ךירד תא ילנ אלא תועינצה תעש וז ןיא םהרכא וניבא הל
 תורמוא ויהו ןהינב תא תוקינמו תואב תונורטמ ויה ,תונייעמ יבכ בלח םיעבונ ויחו הירר הליג ,םיסינ
 אחא 'ר ,םימש ארי השענ םימש םושל אנש ימ לכ ימא ןינכו ,תקרצה בלחמ קינהל יירכ ונא ןיא

 ןמצע וגילפהש ןויכ אלא ושע אלו ,םלועב הלשמס ול ןחינ םימש םושל אב אלש ימ ףא רמא \

 זיפ 'יק סכיו ב"ר לעופנס ,סט יסנכ סקיקפ ,('נ ו'עק) סט 6סקיקפ ,'5 ו"פ לעינמ לכנ ,ו"קסס 'כ גויס 'קלי 1
 :ב'5 'כ שוקלי 2 : ניכפ 'כדפ ,'ג "ס םודלוס לטומנח ,ס"כ יס

 ,כי'אפ [חשענו | )| תושיכני ,יכ תושבי | יו וית ל תית [שתכנאפד החיה * 1 | י םתיבא

 ,(פש) יתנא'ְך חוש םינב הקינה [כופ םינב הקינת* | ן ושעו ,י ושענו ,'רתג'א תישענו ,'ְךְד תשענו
 הקינית ,1תרש ןייאנב תקינה ,ן ןייאנב הקינה ,כ [ןיאנב הקינה | ל 'ל ,ְד חוש . . תקיניח

 '[ך םינב אלא ןאכ 'תכ ןיא ןב חקינח |, ןאכ ייתכ ןיא ןב הקיניה ,"א הרש ןינב הקינה ,ְזְ] הרש םיאנכ
 ונמא ,] ונימא . . ,(בויא) יכ"א ונמא הרש ,גחפ [חוש | (םש) י'א 'ל ,ם אלא רחא אלא הל היה אל הז

 ו 3 יירט [יאדמ | (סש) י'א רתויב ,1ְך רתי :תוכ'אופ [רחוי | '*א החיהש | רג חרש ונימא ,'אְד הרש
 הפ עינצה ,ןך תועינצ | ] הז ,'5 תאז | (םש) י ₪ הרש [ןיא | ם םתרכא ,(םש) יא וניבא םהרבא 2 | (סש) י יל

 .כאחפ [הששע | אפ ח''יבקהש ,(םש) ייכ ליחחה ה"בקהש | ו ךיירד | ם 'ל תא | (םש) י יל אלא | (פש) ואח עגצה
 ,(סש) יתכ"אְ חתלג ,נאפ התליג ,ן הליגו ,ץְד [הליג 8 | י ונל תושעל ,(םש) יתגִ תושעל ,ן תושע
 ויתו | תוד ינשכ .יכנאחפ יתשכ | יתֶו 'ל גלח | יִזְה תועבונ | (סש) יתאופד -. תא ,יכנ [הידד | י חחלגו

 | יתג!אופד הנטמ (יִד טהינב) ןהינב ,(םש) וכ םחיננ ,'א [ןהינב | ןך יל תא | (םש) ו הקינטו | תוינורטס

 יח [גלתמ | יתכאחפד ונינב תא < [קינחל | תא יאדכ ,'יכפ ירכ 4 | י יירטואו ,*א ןירמוא ויה

 לש .כפ הז קיוצ לש ,ן קירצ לש ,ןך וזה תקרצ לש ,אחְך תקרצ לש | יכנופד ובלחמ .תןא הבלחמ
 אחא 'רו ןינבר , ןנגר | 'ו ןאכ 'תכ ןיא הקינה םיגב הקינח ר*הה קחצי לש ,ן קחצילש קידצ[ל]ש ,(םש) ו קחצי
 ,[יענאפד השענ ** | יענאפד סשל ,'א [סושל | (םש) י ןנחוי ירו ןינבר ,יתכְך ןנבר . .ןנבר :?אָו ןינבר

 אבש יט [יִנאָוְד אב אלש ימ * 5 | (ן 'ל רמא אחא 'ר --ימ לכ ,(םש) יִתַכ יל םימש םושל -- השעג) ל ושענ

 ,(סש) יכגופ [םלועב | 'י ןחנ ,(פש) יכל ןתונ [תנאפד ןתיג * | יג'אפד פשל .'א [םושל | ל אבש ימ אל .ם אלש
 | (סש) ונ יל .א ןויגו .ל ןוגכ [יתכופד ןויכ * | יתאפד ל ,(סש) יכנו [אלא ושע אלו | יתאפ הוה <
 | (םש) יא ןמצע תא | (םש) י וגולפה

 ימ היקלח רישמ פ"ר שרד רחא שרדבו ,םידלי האמ םוי לכב הקינהש ללמ אד םש דועו ,ללמ ןינמ רילומ הגש
 יר םשב םוחנת 'ר םש שבתשנ ךא ,ירוח רמא ר'פרב רי'ב 'יפב ינשה 'יפב ןוכנלו) תולילמ השענו 'וכו ותמק לל
 םישש 'ל 'ל םיעברא 'מ ללמ ימ והמ 'וכו היקלח 'ר םשב אמח רב ןהכה סחנפ ר"א םש ב'מ אמוחנתבו ,(היקלח
 ימ רמאתו ימתס רמאמ םדק סשו ,(בי'שר תורעהב ש'ייעו) ךילומ התא הנש האמ ןב םהרבאל רשיב ימ האמ ירה
 ןידיתעש ללמ ימ א"ד תולולמ תפטקו א"דכ חל ןושל אלא ללמ ןושל ןיאו תורענ לש החיל וב שיש םהרבאל ללמ
 תשיבוה םהרבא לש ות מ ק היקלח ר"שב אמח ןב ןהכה סחנפ ר'א רמאמה קר אתיא םש ר'יספבו ,'וכו ינב
 : שידג וא המק ןושלמ 'יפו כ"מב היגה ןכו 'וכו ותמק וגינפל םג 'יגה הגוכנו , םהרבאל ל ל מ ימ תולילמ תשענו

 : יש תחנטב 'יעו הקיגיה ארקמב ונינפלו ,הקיגה אתיא ר'יספו אתקיספבו מ''בב םגו ,נ''חעו יתפסוה ןכ .םינב הקינה
 ירק םונב ושרדו ןב הקינה כ"כאש שרדה םעטו ,ןייאנב ג''יכו ו"יכבו ,םיאנב ח'יכבו ,ןיאנב כ"יכב ה"כו .ןיאנ

 שרפמדכ םש םג בתכו ןיאנב 'יגה איוכו ט"וכ ר"'ב 'ופב םגו ,םלועה תא ןינובש הלשממ ילעבו הארי ילעב ןיאנב סינוב היב
 אל אלהו הרשל הל ויה הברה םינב יכו ר'יספה ןונגסב רואיב רתיב רמאמהו ,ול ןתנ הלודג הלשממ וא םימש .ארי ןא
 המצע איה השועו אווה החפש לש הנב םורמוא םלועה תומוא ויה קחצי תא הרש הדליש העשב אלא 'וכו קחצי אלא הדלי
 ידמע אלא תועינצ לש וזה העשה ןיא תדמוע תא המ הרש (םהרבא 'ולכ) הל רמא העש התואב ותוא הקינמ איה וליאכ
 לש םוקוניז ינשכ בלח םיקירומ הירד ינש ויהו המצע העירפהו הרש הדמע םשה תשודק ליבשב ךמצע (יעירפהו ל''צו) עירפהו
 תא םואיבמ םלועה תומוא ווהו 'וכו ותמק 'וכו סחנפ ר"א הרש םיגב הקיניה םהרבאל ללמ ימ רמאתו בתכש המכ םימ

 יול ר"א ודיפפה אל וליאו וליא קודבל םהינב תא םיאיבמ ויהש םהמ שיו  'וכו םת
 קודבל ואבש וליאו לארשיב ו נ ב תנ ש םינב הקינה והמ הרש םינב הקינה רמאש והז ורייגתנ תמאב ואבש ולא

 םירייגתמה םירג לכו .(118 דצ ליעל 'יעו הלודגו דובכב 'ןלכ) תואפוקורפ הזה םלועב ולדגתנ וניתובר ורמא התו
 והש אל 'ולכ) ושע אלו םויפמ ןאכ ןכא ,'וכו הרש לש בלחמ וקנוש םתוא ןמ םלועב שיש םימש יארי לכו םלועב
 'ט ייס חייעפו 'ד ייס זינפו דינפ ףוס ןמקל ע"יעו 'וכו םינש שמה םש השעו 869 רצ ליעל י"מב !יעו םתלשממב

 היכרב 'ר רמאמה ןושל שישא שוש 'פ אתקיספבו , 'וכו\ הלשממה התוא םהמ הלטונ 'וכו ןמצע וגילפהש ןויכ א
 תא הרש הדלי אל םולשו פח םירמוא םלועה תומוא ויה קחצי תא הרש וגמא הרליש ןויכ אצומ תא יול 'ר םש
 תוינורטמ ויהו םלועה תומוא לש ןהיתושנ ירד שביי היבקה השע המ ותוא הדלי איה הרש תחפש רגה אלא קחצי
 ןיא הרש רמוא וניבא םהרבא היהו ונלש םינב יקינהו הוצמ ישע הל תורמואו הרש לש הילגר רפע תוקשונו תואב
 ביתכ ןיא ןב הקינה הרש םינב הקונה ד'הה ןהינב יקינהו קושב יבשו היבקה לש ומש ישדק ענ צה לש העש וז
 לש ןהינב הקינהש דמלמ יוכו אלא כ"כא ןב אתקיספה רמאמ םייסמ 'ג ןב 'ע ךורעבו) 'וכו םיכב הקינה אלא ןאכ
 טוקליבו ,םימש ארי השענ םימש םשל אבש ימ לכ הרש םינב הקינה םש קתעוה ר"בב ונינפלש רמאממו ,תומוא
 תופ דע 'וכו לכה וערוש ידכ ןמ ןאכ ריבמ קתעוה כ'חאו , ןהינב קינהו קושב יבש דע אתקיספמ קתעוה גיצ 'ר
 רמאמב םש מ"בב רחא ןונגסב הדגאה רדועו , ,(יוגו חתפ םיכלמ רסומ ד"הה כי'ג םייסמ בויא 'קליבו םשו ,רמאמה
 ונב קחצי תא םהרבא למגש םויה ותוא יול ר"א הרש הקינה םינב המכ הרש הקינה םהרבאל ללמ ימ רמאתו
 אמוחנתבו שייייעו יוכו תונויעמ ינשכ הורד וחתפנו ונמא חרשב סנ השענו אתיא םש םגו ,'וכו הלודג הדועס השע
 ישנ ויה הרש הרליש ןוכ רמא אמ ח רב ןהכה פהנפ 'ר אתיא זיל 'יפ ארוו ב"מ אמוחנתבו ,םש תודלות
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 רוזא רופאיו חתפ םיכלמ רסומ ריהה הלשממח התוא םהמ הלטינ הרותה תא ולביק אלו יניסב
 : (חי בי בויא) םהינתמב

 :ובלחמ למגנ ימא ןינבר ,ערה רצימ למגנ רמא הבר איעשוה 'ר למגיו דליה לדגוו (ח
 יר םשב ןדוי יר ,םש היה םימלוע לודנ יא הדוהי 'ר יוגו לודג התשמ םהרבא שעוו

 י*י בושי יכ דיהה םש היה םימלוע לודנ (חי ב רתפא) לודג התשמ ךל מה שעיו הנינח 'רב יסוי
 ושאכ ריתפאו יכרומ ימיב בוטל ךילע שושל ייי בושי יכ ₪ ל שינד) בוטל ךילע שושל
 ,םילוד התשמ לודנ התשמ הדוי יר רמא : בקעיו קחצי םהרבא ימיב (םש םש) ךיתובא לע שש
 רמא ,רילומ וניאו אוה הרקע הררפ םהרבאל רמוא התייה אל גועל ורמא ,םש ויה םילודג לכו גוע
 המ היכקה ול רמא ,הל הנא שחפ יעבצא אנא בהי ןיא ,הפופש אל איה המ ותנתמ וישכע םהל

 : (ס'כ "יס ש'"כפ) סיכנד כדק סבכ סיכנד ,י"פפ 'כ סילנד 'קלי ,סש עוקלי 8 :סע עוקלי 4 :  די5 יכ עוקלי 8

 .. ד"הח ,י?א 'וגו חתפ . . דיהח , ן] םתינתמב . . רסאיו . .''ה הדה ,2פ [םהינתמב--די'תה | אפ הלשממ 1

 ,ו ובלחט למגנש | י בוט רציל ערה רצימ למגנש | ] היכרב [הבר איעשוה | ל יוגו ₪ [למגיו ** 8 | ךְד 'ל ,3א חתפ
 ₪ פלועה | א ילודג | תכאד רמא | תכנאפד ןומיפ (ת ר"יב :פ רב) 'רב (ךְד הדוי) הדוהי 4 | זך בלחמ למגנ
 'שב היל יטמ אדובז 'ר ("] ןומיס ירב ןדוי 'ר חתרפסמ רב ןדוי 'ר) ןומיס 'רב הדוהי 'ר [הנינח -- ןדוי 'ר | א ויה
 התרפסט רב ןדוי 'ר ,ף אנינח רב . . םשב הל יטמ אדיבז 'ר ןומיס רב ןדוי ר"א אתרפסמ ןדוי 'ר ,ן הנינח 'רב יסוי 'ר
 אריבז 'רו ןומיס 'רב ןדוי 'רו אתרפסמ רב ןדוי 'ר , ] הנינח 'רב . . םשב חל וטמ אדיבז 'רו ןומיס ירב ןדוי 'רו
 רב . . רישב אלוונמ אדיבז 'רו ןומיס (?א 'רב) רב ןדוי 'רו אתרפסמ רב ןדוי 'ר , אנינח 'רב . . םשב אלוטמ
 -- לודג | א םחרבא שעוו .ף שעיו [ךלמה שעיו 5 | ךִד 'מא אתרפסמ רב (][ך הדוי ירו) ןדוי 'ר ,א 'טא אנינח
 ,ך וגו ₪ :יכו [בוטל 6 | תיא ויה םלוע ילודג ,1א היה םלוע לודג ,1פ היה םימלועה לודג ,יכ] [היח
 | ו םהרבא [בקעיו -- םהרבא 7 | ן בוטב [ימיב | ין יל .םפ יוגו בושי יכ [בוטל -- יכ | א ךיתובא לע שש רשאכ

 :תכחו [םילודג 8 | ו םש ויה םילודג ,] ןילודג | תכנאופד ןוטיפ (ת רייב .אפ רב) 'רב (ן ןדוי) הדוהי

 | ו תוכלמ ילודג ,?א וטע . . ילודג ,1א רודה ילודג ,(םירבד) ו ומע וילודג ,ָןְד ומע ( ןילודג) םילודג .פ םילודגה
 ,ש [םהובאל | יש ת?אְד תייה , (םש) גופופל התיה [נ'א התייה* | ישנ ₪ ול [גועל | י ומע [םש
 | יפ ושכע| .שכ?א ושכע 9 | 'א היה אלו ,לא חיהי אלו ,ש וניא | ש יל אוה | כ יל .תנאופְ םהרבא
 ו כ וחמ .ול אוה המט [ישעתאפְד איה המ* | ן הת- .ירכא]זֶ] היתנתמ .ל יתנתמ [עתפְד ותנתמ *

 | (םש) יכנאם םא ,יעְזַד יא | ו איה אפיפש ,ן אוה הפיפש ,1ף אפיפש ,?ךנאזְךפ הפיפש | י ואל | 1 אוה

 שיחפ | + היולע עבצא , ןפ הילע ועבצא ,א הילע יעבצא ,כ היעבצא | ן הנא | יעתכאהד יהי .גופ [גהי
 אנא סיחפ ,ן אנא שחכ ,זך הל אנא חשפ .ןך חל . . אנא ,?א היל שיחפ אנא ,'א ול . . שיחפ ,ץ הל אנא
 | ו יל המ | ל הל א היל [תכנ'אופד ול * | י היתי םיחפ ,ם הל אנא םיחפ ,(םש) ו היתי

 ויה תושוע ויה המו איה התחפש אמשו הרש הנגקז אלהו ולאל ולא ןירמוא ויהו הדליש רשפא רמול םיהמת םלועה תומוא
 ,הרש םינב הקיניה רמאנש סהינב תא הקינמ התיהו הזה דליה תא יקיניה הל תורמואו הרש לצא תוכלוהו ןהינב תולטונ
 םליעה ארבנש םוימ ינש תפומ םש א"רדפבו ,'וכו ורייגתנ םלוכ הרש הקינהש תוירצמה ינב לכ וניתובר ורמא חייל 'יס םשו
 ה'בקה השע המ ונומאה אלו והמתו ץראה יכלמ לכ וארו 'וכו ונמא הרש תאבש דע הנש םיעשתל תדלוי השא התיה אל
 יתחרפה (554 רצ ליעל יימב 'יעו) יוכו יצע לכ ועדיו 'גש םקינהל הרשל םידליה םיאיבמו םהישנ ידד יטוח שיבוה
 : יוכו הרש םינב הקינה רמאנש ןתוא הקינמ התיהו הרש לצא ןהינב ןיאיבמ ןלכ ויהו ונמא הרש הז שבי ץע
 הנש ז/'כ ןב לאעמשי היהש גיי ייפ הטמל שרדה וז הטוש יפלו ,תוצמל הנש ג'י ןב היהש 'ולכ .ערה רצימ למגנ 8
 ער רצימ למגנש םיהמוא .שיו ב"שר 'צוה הדגא שרדמב ןכו ,םירענה ולדגיו 'פל ג ספ ןמקל םג ייעו םהרבא וחלששכ
 ת'הע י"שריפבו ,ובלחמ למגנ למגיו ארקמ לש וטושפכ 'מא ןינברו ,היה הנש גיי ןבו (טוקליה יג 'ועְו) בוט רציל
 המכ 'ב הע ןיטיג 'יעו שדח ד'כ ןב היהש ומא הרשמ למגנש למגוו הדגא 'דמב ןכו שדח דיכ ףוסל למגיו שרפמ
 ןומיס 'רב י"ר .הדוהי 'ר 4 | :ותקנה ןמז אוה ךכש םינש יתש דלול אהיש םש י"שריפו םינש יתש ותקינמ איה
 ש עי ו ח"'ביר םשב ןדוי 'ר רמא התווכדו ,םש היה ה'בקה םימלוע לודג לודג לש התשמ לודג התשמ שרודו ,נ"חעו
 לע שש רשאכ רתסאו יכדרמ ימיב 'וכו שושל 'ה בושי יכ ד"הה םש היה םומלוע לודג לוד ג התשמ ךלמה
 ט'קלבו ,(קחצי תא למגה םויב לודג התשמ השעשכ 'ולכ םהרבא ימיב קר ייגה טוקליבו) 'וכו קחצי םהרבא ימיב ךיתובא
 ףיספוה ינשה רמאמה י"פעו , םש היה היה םימלוע לודג רמא ןומי 5 ר "ב הדוהי 'ר ןושארה רמאמה קר קיתעה
 ינשה רמאמב 'יגה תשבושמו ,בוט לכשב םג 'ועו ךיתובא לע שש רשאכ ךילע שושל 'ה בושי יכ ביתכד ונייה ששו
 'מא א תרפס מ רב (הדוי 'רו) ןדוי 'ר 'יגה םשו ,ה"ביר םשב טמשנ תיייכו ייסופדבו ,גי'חעו םש ויה םלוע ילודג
 פוסבו ,הנינח 'רב יפי 'ר 'שב היל יטמ אדובז 'ר ןומיס 'רב הדוהי 'ר ו"יכבו ,'וכו ךלמה שעיו
 פ'יכב םיוניש טעמב ה"כו ,אדובז 'ר ןומיס 'רב ןדוי 'ר התרפפמ רב ןדוי 'ר םלשוה םש דומעה
 אעליא 'ר רמאש םירמאמ ינש ואצמנ 'א ד"מ ןירדהנפבו ,כ"יכו גיייכו 'בו 'א א'יכבו (א ת ר 5 ם מ ןדוי 'ר םשו)
 וה 'נכו םשב הל יט מ ז'ר ןושלהו ,ס'דב 'יעו (אתרפפמ הדוהי 'ר) אתרפסמ רב הדוהי 'ר םושמ (יאעלוא)
 'רב י?ר כ"ג אוה .הדוי 'ר רמא 7 : 110 דצ ביח עיגאלאבימרעט ,עשיטעגעסקע רעבאב 'יעו ימלשוריה ןונגגסכ
 אתואדכ םהרבא ימיב רבכ היח גועו 'וכו םש ויה םילודג לכו גוע לודג התשמ רחא שרד שרודו ,נ/חעו ןומיס
 ומכ .י'וכו הרקע הדרפ 8 : 414 רצ םש י"מב גוע לע תודגאה ע'יעו 'וכו גוע אוה יוכו טילפה אביו 418 דצ ליעל
 המ היבקה ול ןתנש ןב .ותנתמ 9 :892 רצו 854 דצ ליעל עו םהרבא לע טול יעורו הגלפה רוד םג ורמאש
 הנא שחפ יעבצא ינא ןתונ םא 'וכו אנא בהי ןיא (211 דצ ליעל י"'מב 'יעו) הלפשו הפופכ הימתב הפופש אל איה
 ביהי יא דוע םשו ,שחפ יעב ןכו יז ףש 'ע ךורעב ה"כו א יה המ ו תג ת מ יתחהגהו ,ותנתמ 'ולכ הכעממ ינא הל
 ליעל לייכב ןכו ,ג'חעו ףופשה ונב 'ולכ היל הנא שחפ ירצב הל תורקל שי ילואו ,הל אנא שיחש יעבצא אנא

 ב םאב
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 ייי רמאיו ינש] וינב ריב לופיל ךפוסו וינכט אוביר ףלא האור התאש ךייח יתנתמ לע הזכמ תא
 הסירע הרגדנ אל יול 'ר רמא : [(רל אכ רבדמב) ווא יתתנ ךדיכ יכ ותוא ארית לא השמ לא
 ויה םלוכ עשוהי גוהש ךלמ איל ןחוא 'טחנ ירב עשוהי 'ר רטאר ,וניכא םהרכא תיכב אלא חליחת

 :!ו ייפ גיכפ סנכ כנדענ ,'ר "פס סט לעוסנפ ,'ס 'יס יעסמ נ*מ (לעוסנפ 'יע : כ''כ 'כ עטוסי 'קלי ₪ : 418 3 ליעל 1

 ,'אְד ותנתט ,(סש) יכגזתפ |יתנתמ | (סש) ית'א יל ,) תא לע | כ תיזבמ גל תובט [יתא פד הוגמ * 1

 (ת ינגוו "ו ינו + יברו) יבירו (2 םיפלא יפלא ,] ןיפלא) םיפלא ףלא [אוביר ףלא |  ןך יתנתמב
 ינבמ ,'א [וינבט | 'א ןיפלא . . , "א םיפלא ףלא ,(סש) י תובבו אוביוו םיפלא ףלא .יתכגופד חובבר
 ..ןיאו .יתכג'אחוד שיאה ותוא לש ופוס ויאו [ךפוסו | יתד וינב ינבמ םיאצוי ,(סש) יכ נ'אחום וינג

 יתתנ . . ינש [יתנ וחוא -- גש * | תד ודיג .חופ ןדיב ,יכנא םרדיב [וינב ריב | אלא לופיל | אם וחוא

 יי רטאיו , א יתתנ אלא 'טאנ אל וננחא ותוא יתתנ . . ינש .'אְו ותוא ארית . . ינש .ם ךריב . .ינש ,ך רגו
 [ירתגאופ'ל הסיוע * | 2 חרחנ תגפְד רמאו .ן 'טאו .יכא [ומא 2 | ל יל +: וחוא יתתנ . . לא ילא
 [עשוהי | אפ סחרכא . [ךְד פהרבא וניכא .וכ )'א] [וניבא םחרבא | לש וחיכב 8 | ל הפורע ,כ חיסוע ,ך 'סירע

 לכ | 'יתְד המחנמ ןב ,(םש) ו ינמחנ רכ ,)אפ ןמחנ רב ,ן הימחנ 'ר ןב ,כ חימחנ ירב | (עשותי) י לאומש

 םישלש ,יש'ְד ג'ל ,'א םישלשו דחא ,?א 'או םישלש ,[ךכ דחאו םישלש [איל | (םש) י םתוא לכ ,*א ןתוא
 | יאוד םיכלט .ש תכפ [ךלט | ₪ םיתשו םישש ,"ַל םינשו םישש , 1 םישלש ,(םש ) ו םישלשו םינש ,ןְד םינשו
 | י יל ויח

 צה ש"ויעו החתי םש ןכו םימעפ 'דב) 158 דצ 51 דצ ליעל 'יעו חיל תארוהב דוקנ יתלבו דוקנ חה ל תונוש םימעפ
 כבו) התמח 46 דצו דוקנו התנוכשב 184 ךצ ןכו ,476 דצו 208 דצ (הדיד םש ןכו םימעפ 'גב) 104  דצ
 ןושלח ןונגס ןכו .'וכו לע הזבמ 1 :  882 דצ ליעל חתחכות ע'יעו (תלגרומח הביתככ יוניכה יתחגה תומוקמה וליא
 ראש 'יג י"פע יתמלשה ןכ .'וכו רמאיו 'נש | : (ט'י 'ב הימחנ) ונילע וזביו מ"לב םגו ,ידובכ לע חזבמ 8 דצ ליעל
 רמאיו וינב דיב לופיל ךחירהאו וינבמ םיפלא ףלא האור התא 'וכו ךייח ה"בקה ול רמא 413 דצ ליעל ןכו ,םירפסה
 ביתכ ןיא וננתא ךדיב יכ ותוא יתתנ ךריב יכ א'ד םש ר"בדב רמאמה ןושלו ,נ'חב םש םג 'יעו יוכו השמ לא יי
 השע ונב קחצי תא סהרבא למש העשב דציכ קחצי תומימ וניד תא יתקספ רבכ ותוא יתתנ ךדיב יכ אלא ןאכ
 התואב סש היה גוע ףא םש ויה םילודג לכש לודג והמ לודג התשמ םהרבא שעיו 'נש ןענכ יכלמ לכל ארקו התשמ
 ןיא הז והמ רמא קחצי תא הארש ןויכ ךילומ וניאו אוה הרקע הדרפ םהרבא רמוא תייה ךכ אל גועל ול ורמא העש
 וחוא םדיבו [ונממ| םיאצוי תובברו םיפלא הארתש תנמ לע תרמא ךכ ה'בקח ול רמא וגרוה ינא יעבצאב םולכ חז
 ךדיב יכ אלא כ'כא (ךל וננתא) וננתא ךדיב יכ א'יכו ט"יכ ר"ב 'יפב שוריפח עבוג םשמו ,לופיל דיתע שיאה

 .הסירע 2  :יתתנ אלא 'מאנ אל וננתא 'א א'יכב ףסונ ןכו ,קחצי ימימ וניד יתקספ רבכ (יתתנ אלא) ותוא יתת
 ןבל 18 דצ ליעלו נ"חעו הסירע 'יגה יפכ הסי רחא בתכב יטיש יגיב הגוהו הביתה ףוס קחמנו הפורע בותכ ל"יכב
 רמאמה סעט ןכא ,עונענ תארוהב הדנדונ אל לפלופ ןינבמ אוהש עמשמ הדנדנו ,'וכו הסירע יבג לע ןשי היהש םיכלמ
 קחצי תא למגה םויב ד"הה הלחת םהרבא ימיב אלא הסירע הדנדנ ,אל ספדנח ר"'ב 'יפכ שוריפה קחודו ,ראמ השק
 יימב 'ועו) ן"רה ןושלו כתכו שוריפה הז איבה גורו ,'וכו דסח ומע ולמגו ואבו לודג התשמ ושע הסירעב והונתנש םוי
 ולמגה םויב קחצי היה ונינפלש תודגאה יפלו ,ל'ז י"שר ומכ 'יפו 'וכו הסירע רכזנ אל (הכמס ה'דב 98 דצ ליעל
 ךרצוה דאמ .ןטק קחצי דלונש יפל 'וכו הדנדנ אל קחודב שרפמ א'באהו ,יתשריפש ומכ םינש 'ב ןב וא ג'י ןב
 888 רצ ליעל שרדהל ןווכש 'רנו 'וכו הסירעל 'יכירצ ויה אלש םילודג םירלונ סהינב ויה סלועה ראש לבא הסירעל
 ר''ב 'יפב שוריפה רזו ,םיסרופמ םיארנ 'וכו עשוהי 'ר ר מ א ד וירחאלש רמאמהו הז רמאמו ,ש"ייעו ןודקרי .ןהידליו
 ותיבב אלא התיה אל גוע לש ןתללק תישאר 'מולכ ('י טיי ב"ש) ןודונ םעה לכ יהיו ומכ הנדנ וכו חדנדנ אל א"יכ
 א'ס ןמסנ ןוילגבו ,רפסה ףוגב ל"יכב ה'כ .'וכו א"ל ןתוא 8 :  ג''עצו כ"מב ע"יעו היל שיחפ אנא םושמ םהרבא לש
 'א אייכב 'יגה םג תמכסמ וז 'יג םעו הנוכנה "גה איה א" ל "יגהש 'ארנו ,ש"יכ 'יג םג 'יעו םינשו םישש
 םישלש אלו אתוחינב שרפמ י"כ ר"ב 'יפב םגו ,'וכו איההכ אלא ויה דחאו םישלש אלו קיסמו ,ת"יכו כ"יכו 'בו
 דחא ל"ת המ היכרב 'ר רמאד איההכ אשרדל דחא ל"ת המו דחא אקוד היה אלש  דבלב ויה רחאו
 ןכא ,ולש רסיקיטנאו אוה דחא וחירי ךלמב קר שרדה הז יפל שרפמש עמשמו ,ולש אבצ רש ולש רסיק יטנאו אוה

 טוקליבו ו"יכבו ו"דו ר"פדב 'יגה יפלו ,םיכלמה וליא לש דחא לכל היה רסיקיטנאו םלוכבש ןושאר טקנ ןנחוי 'רש
 שיררדכו ןנחוי יר 'שמ 'וכו היכרב 'ר רמאד איההכ נ"בירל םג ליס םייכ 'יגו ל"יכב א'ס 'יג יפל ןכו תומוקמה ינש

 םושלש אלו ךירפו ,רפסמב בייס וא בל ויה כ"או ולש רסיקיטנאו אוה םיכלמה לכב וא ןדבל וחירי ךלמ
 אבצ רש ולש רסקיטנאו אוה י'כ ר"ב יפכ שרפמ סופדבש ר''ב 'יפב ינשה 'יפבו וכו אלא ינשמו הימת

 ךלמ ביס אלא תויהל יואר ןיאו ך ל מ ב " ל םהב בותכש םירפסב שי תועט רמוא ינאו ךוע בתכו ביל ויה
 לש ךלמו ךלמ לכבש ולש רסקיטנאו ךלמו ךלמ לכ רמוֶלכ 'וכו אוה דחא ל"ת המו דחא ל"ת ןיאש דחא שרוד היהש
 לכ תושעל ךלמ לש ויתחת הנוממ היהש ותוא 'יפ ולש רסקיטנא תוברל אלא ל"ת ןיאש דחא בותכ םיכלמ א"ל
 ב'מבו 824 דצ ליעל י'מב שרפמה הז תהגה ןושל םג 'יעו) תושעל יואר ךלמה היהש ומכ ךלמה יכרצ
 םש יעסמ ב'מ אמוחנתב רחא שרדו וםידהא םיסופדב וסיפדה ןכו םיכלמ םינשו םישש ןתוא י"שר ייג איבה

 ןויכ ארסוסב א'לו וחיריב א"ל ויה םיכלמ םינשו םישש ןהכה יאני 'ר רמא םיכלמה ןתוא עשוהי גרהשכ אצומ הה
 , 806 דצ ג'ח א'הגאב ע"יעו םש ר"מבבו יעסמ אמוחנתב 'יעו 'וכו ומע םה ףא וגרהנ לארשי םע םחלהל ךלהש
 עשוהי דע ,קחצי תדילמ ירהש םמצע םה ויהיש קוחר םהרבא לש התשמב ויה םלכ ת'פי לעב בתכ ןוכנלו
 הז ןכתי אל םיאפרה רתימ ותויהל םינש ךכ לכ יה גוע םא ףאו (440 רצ ליעל 'יעו) הנש 'תמ | רתוי
 ויה ימתסמ םילודגה לכל התשמ השע םהרבאו ןענכ ץרא יכלמ םתויהלש םהה תויכלמה ילעב 'יפ אלא ראשב
 9 דצ 7 דצ ליעל ומכו ןושלה טפשמ יפל ךלמ א'ל ןתוא 'יגה םג  הנוכנו ,'וכו םיכלמה לכ םש
 והלוכד 'ב ב" םש ילבבב שרפמ ןכא) ןקז םינשו םיעבש יפמ ג'מ א'פ םיחבזבו ,רוד ו"כ 204  דצו
 ;'וכו םוקמ דהאו םירשעב 'וכו תומוקמ השלשב קוידב א"מ א"פ תודמבו (ימייק הווה אתטיש אדחהב
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 יר 'שמ ךנרפ 'ר ובלח 'רו היכרב 'ר רמאד איההכ אלא ויה רחאו םישלש אלו ,םהרבאלש החשמב
 : ולש רסיקיטנאו אוה אלא דחא רמול דומלת ןיא (ט בי עשוחי) דחא וחירי ךלמ ןנחוי

 או וב רמוא היה הביקע יר ןועמש 'ר רמא "וגו תירצמה רגה ןב תא הרש ארתו 6 ט

 ןיא קחצמ םהרבאל חדלי רשא תירצמה רגה ןב תא הרש ארחו אביקע 'ר שרר ,ייננל רבד
 8 תא האור הרש התיהש רמלמ (וי טל תישארב) יב קחצל רמא תאר ךיה תוירע יוליג אלא קחצמ

 ייפ סיעפפע לעוסנס ,זי'ע ''פ ספקוס סלט "* 'יס סיעפעע נע סעוסנס ,ז"ל ייפ נקע יכפק 'יעו ,ס''פפ ףוס ןעקל 2
 : ס'מ ייפ ןנספלו ילפק ,ו"פ סעופ לתפקופ ,ד'5 'כ עוקלי 8 :'ם ייפ ססכ זי

 ,ל תתשמב ויה וניבא םהרבא ,כא וניבא םתרבא : ךָנְוְד םהרבא וניבא ,3אפ [םהרבא | ' ותיבב [חתשמב 1

 םישלשב ,י א*ל .ְך יאו 'ל | (םש)ו םש ויה םילודג התשמ לודג התשמ םהרבא שעיו רמאנש וניבא םהרבא
 ירו :(םש) 'ג] [ךנרפ 'ר | ן חיכרב ירו ,(םש) יג ובלח 'ר | א אייח ,ן ובלח [היכרב | א יל ויה | 'א דחא

 ,תד הפ .יג ןיאש .עכ'אופ [ןיא ? | א רמא .(םש) ינ םשב ,וכפְד םושמ ,ן [שמ | יתכאפד ךנופו
 | יכנאוד ל :ח קחצמ ,[ן קחצמ םהרבאל הדלי רשא ['וגו 8 | א רסיקיתנאו ,  רסיק יטנאו | א המו

 (א רבד רמוא) רבד וב רמוא ינאו (נ] יינגל) יאנגל [יינגל | כא יל וב | תֶד יאחוי ןב ₪ .יכגחופ [ןועמש
 /?א קחצמ . . רשא ,כן תירצמח . . תא ,] 'גו תירצמה .. תא / ך*א [קחצמ - תא 4 | יתכנאחופְך חבשל

 2ואב הוב קחצל יונעה..אב /תכארד יב קחצל ונל תאבה רשא ירבעה דבעה ילא אב [יב קחצל | פד יוגו

 1 ונמיא :יא] ונמא חוש , ףכְד חוש (כ ונמא) וניטא \פ [הרש 5 | ן ירכעה . . אב ,[ף 'וגו תאבה רשא ירבעה

 | ך לאעמשיל ותוא [לאעמשי תא 5

 יוגה רסיקיטנא 'ע ךורעבו ,ולש (1רסיקיטנאו .אוה דחאו דחא שרודו | ,וחירי ךלמ ל'להש | .יוכו ןיא 2
 אוה לארשי ץראב ןוטלש [ול] היה אלש ךלמ לכ אלא אתיא ה'פפ ןמקלו ,נ'חעו 'וכו ל'ת ןיא כי'ג
 קתעוה ןכו  ,לייכב ה'כ) 'וכו וחיריב בשוי היה ,ולש רסיקיטנא ל ב ב ך ל מו םולכ חוש וחוכלמ ןיא רמוא
 סעטו ,('וכו ךלמ לכ יאחוי ןב ןועמש 'ר  ינת אלא םש ג'ל כ"יכו ו'יכו ש'יכב םגו ,'וכו לכ אלא םש ךורעב
 (ט'י 'ג הימרי) | םיוג תואבצ יבצ תלחנ הדמח ץרא ךל ןתאו רמוא אוה ירה םש ירפסב שרדנש ומכ שרדה הז
 י"אב הנק | אלש | ןוטלושו ךלמ  לכש | םינוטלושו םיכלמל תואלוח | תואלוח היושעש ץרא הדמח ץרא
 םלוכ רבעשל ויהש .םיכלמ םישלשו דחא יכו רמוא הדוהי 'ר םולכ יתישע אל רמוא | תואלוח
 ימורב  תואלוחו תואיטלפ הנק אלש ןוטלושו ךלמ לכש וישכע ימורב םישועש ךרדכ אלא י'אב ויה
 יתישע אל רמוא י?אב | תואלייוחו תורוטלפ הנק אלש ןוטלושו ךלמ לכ ךכ םולכ יתישע אל רמוא
 וחירי ךלמ ביתכ הב םלועה תומוא תונויבצש ץרא םיוג תואבצ יבצ תלחנ םש הפסוה חלש ב''מ אמוחנתבו ,'ןכו םולכ
 ךנרפ 'ר רמ א יעה ךלמ וחירי ךלמ רמוא אוהו ןילימ 'ג וזל וז ןיב ןיאו דחא לא תיב דצמ רשא יעה ךלמ דחא
 המ ךלמ ארקנ היה אל לארשי ץראב תחא ריע ול הנוק היח אלו ץראל הצוחב היהש ךלמ לכ ןנחוי 'ר רמא
 םיטפשמ אמוחנתבו ,('ד תוא האר שיר בישר תורעהבו) םש האר אמוחנתב 'יעו 'וכו רענש תרדא ללשב אראו ביתכ
 ןילימ 'ג אלא יעל וחיריב ןיאו 'וכו דחא וחירי ךלמ ביתכ םלועה יכלמ הל וואתנש ץרא 'וכו יבצ תלחנ סרופמ םש
 ךגרפ ר''א וגו ךלמ ארקנ היה אל י'אב הנוק היה אל םא ץראל הצוחב ךלומ היהש ךלמ לכ אלא ןכ רמוא | אוהו
 ע'יעו 'וכו האר ןנחוו ר"א י'כ ינשב םש םיטפשמ במ אמוחנתבו ,'וכו ללשב אראו ביתכ המ האר ןנחוי 'ר םשב
 ץראל הצוחב ךלומ היהש ךלמה ותוא ולש רפיקיטנאו אוה םעט ןאכ עמשמ תודגאה וליא יפלו ,ה'פפ ףוס ןמקל י"מב
 ורדסנש םירבד העבראמ דחא הז .'וכו ןועמש 'ר רמא 8 = : ע'צו םלוכב ןכו וחיריב בשוי היהש ולש רפיקיטנאו
 םיפוליחה דבלו ,והומכ ושרוד וניא אוהו ע"ר שרוד היהש שר רמאש ('ב ח'י ה"ר םג 'יעו) םש ירפסבו אתפסותב
 םירמאמה ןונגפ םיכסמ םידחא םיוניש דועו 'וכו ז'ע אלא 'וכו ע"ג אלא 'וכו ןיא םינינעה רדסבו םירמואה תומשב
 שרוד אביקע 'ר היה םירבד העברא (י'בשר רמא) 'מוא 'מוא יחוי ןב ןועמש 'ר םש 'יגהו ,אתפסותה ןונגס םע ןאכ
 (ןאכ רומאה קוחצ) קוחצ ןיא (קוחצ) קחצמ א בי קע 'ר שרד וירבדמ (ןוארנ) האור ינא יירבדו שרוד יניא ןכו
 האור (הרש ונמא) הרש התיהש דמלמ קחצל (ומוקיו התשו לכאל םעה בשוו) ומוקיו ינש הרז הדוב ע אלא
 לש ונב רזעיל א 'ר  זיעל (ריטקמו הלעמו) ריט קמו םיבגח דצו (ןוסמב הנוב היהש) המב הנוב לאעמשי
 רשא ירבעה דבעה ילא אב 'גש תוירע יוליג אלא (ןאכ רומאה קוחצ) קחצמ ןיא 'מוא ילילגה יסוי
 םוש:ה תא הנעמו תונגה תא שבכמ לאעמשי תא האור (הרש ונמא) הרש התיהש דמלמ ('וגו ירבעה) יב קחצל ונל תאבה
 וקחשיו םירענה אנ ומוקי 'נש (םימד תוכיפש) םד ךפו ש אלא (קוחצ ןושל ןיא) קחצמ ןיא 'מוא לא עמ שי 'ר
 תשק) םיצח לטנ לאעמשי תא האור (הרש ונמא) הרש התיהש דמלמ ודחי ולפיו 'וכו שיא וקיזחיו 'וכו ומוקיו 'וכו
 חמר שיא ןכ 'וגו םיקז) תומו םיצח םיקז הרויה הלהלתמכ ינש (קחצי יפלכ קרזמו) קחצי תא גורהל ןוכתמו (םיצחו
 ב בותכש ימ רשפיא ךכ (אוחה קידצ ותוא לש ותיכב היהש) קידצ לש ותיבב היה אל םולשו פח .רמוא ינאו ('וגו
 (הרז חדובע ותיבב אהי) דבוע .ונב אהי וירחא ותיב תאו וינב תא הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ (וילע רמאנש יפל)
 קחצי דלונשכ השורי (ןינעל אלא) אלא ןאכ רומאה קוחצ ןיא אלא (םימד תוכיפשו תוירע יוליגו) תוירע הלגמו
 תא לחונ םהרבאל ןב דלונ םהרבאל) םהרבאל ןב דלונ (ןירמואו ןיחמש לכה ויה) 'מוא ויה (וניבא םהרבאל קחצי וניבא)
 ינא (םיטוש והת לא םיטוש והת לא רמואו ותעדב קחצמ) רמואו קחצמ לאעמשי היהו םיקלח ינש (לטונו) לטנש (םלועה
 תאו תאזה המאה שרג םהרבאל רמאתו 'נש דמל ינא רבדה (תבושתמש) תבושתמ םיקלח ינש (לטונ ינאו) לטונו רוכב
 ירבדמ ירבד תא האורו 'וגו המאה ןב שריי אל יכ דמל התא) קחצי םע ינב םע תאזה המאה ןב שריי אל יכ הנב

 םדא ןב רמוא אוה (ירה עיר שרד) ירה 'וכו םהל טחשי רקבו ןאצה (אביקע 'ר שרד) רמוא אוה ירה (אביקע '
 ש"ייעו 'וכו ישימחה םוצו יעיברה םוצ רמוא אוה (ירה עיר שרד) ירה 'וכו םהרבא היה דחא רמאל םירמוא המה 'וכו
 םיאָרנ ירבדו ותומכ ןשרוד ינא ןיאו םשרוד אביקע 'ר היה םירבד 'ד רמוא י"בשר םש ירפסב רחא ןונגפבו ,נ'חב
 ןינעל אלא ךירצ וזה ןינעל אל רטוא ינאו ז'ע דבעש [קחצמ] תירצמה רגה ןב תא הרש ארתו רמוא אוה ירה וירבדמ
 המאה תא שרג הרמא הרש ןכל רוכב ינאש םיקלח ינש לטונ ינא אל רמוא לאעמשי היה קלחל ואבשכו תוררש
 בשיו 'פה םע ולא תועד יתשו ,שיייעו 'וכו רקבו ןאצה רמוא התא וב אצויכ וירבדמ האור ינא ירבדו הנב תאו תאזה
 'ג קלח ח''מב 'יעו סומינוריה םג איבה 'וכ\ המאה חא שרג הרש הרמאש הבושתמ היארהו קחצל ומוקיו 'וכו םעה

1( "097000000. 
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 ינש הרז הרוכע אלא קחצ ןיא לאעמשי יר ינת ,ןתוא הנעמו םישנא ישנ רצו תונג שככמ לאעמשי
 ,םהילע בירקמו םיכגח רצו תויסמיכ הנוב לאעמשי תא האור הרש החיהש רמלמ (ו בל תוטש) קחצל ומוקיו
 ,(רי ב ביש) יונו ונינפל וקחשיו םירענה אנ ומוקי םימר תוכיפש אלא קחצ ןיא רמוא רזעלא 'ר
 יפלכ חרומו םיציחו תשק לטונ לאעמשי היהו הרשב ונקלח הארג ואוב ורמא יול 'ר 'שמ הירזע יר
 תא המיו שיא ןכ תוטו םיצח םיקיו הרויה הלהלתמכ ריהה קחצט ומצע השועו קחצי
 ,השורי ןושל אלא קוחצ הוה ןושלה ןיא רמוא ינאו , (טי חי וכ ילשמ) ינא קחצמ אלה רמאו והער
 ,םינש יפ לטונ ינאו רוכב ינא סתא םיטוש לאעמשי םהל רמא ,םיחסש לכה ויח קחצי וניבא רלונשכש
 :קחצי םע ינכ םע תאוה המאה ןב שריי אל יכ רמל תא םתוכאל הרש הומאש הכושתמש

 :ל'פ *כדפ 4:5 "כ ₪'פ סנכ תוטס ,,ל "כ םועט סעוסנפ 1

 | א אינח | א םירחא [םישנוז | ?א תודנ / 'א תונוז ל תויוג ,ו תוגג | יתד שיגכמ :.כנאהופ [שבכמ 1

 לש . . ןושלה . כנזח\פ קוחצ הזה ןושלח , א הז קחצמ ,י'א קחצמ | תתכאְ רטוא - ,ינ\פ [לאעמשי 'ר
 . .בשיו .5ך -. וחשו (ם לוכאל) לכאל סעה בש ,יא [ומוקיו 2 | יכנחפ -. ןושל [חרז תרוכע | ד קוחצ
 (1 ונטיא :תףכ ונמא) ונינא ,ל הרש תאור [ע האור תרש * | ל יל [רטלט** | תג -. התשו ([ךְ לוכאל) לכול
 /'א תואיסימיב ,זֶד תואיסומוב ,י תואיסומיב + ]| תויפומב | יא] האור (יא ונמא) וניטא תרש + תכ )ך חאור חרש
 רזעלא 8 | ינְח ריטקמו .ץ ןבירקמו '.ל בוקמו [תכאופד בירקטו * | 'א תואיסומיד /  תואסטיב ,ץ) תוסוטיב

 !?א הז קוחש ,'א הז קחצמ [קחצ | ל א [רטוא ** | יתכנאופְד ילילגה יסוי יר לש ונב (יתג'א רזעילא)
 תוכיפש | [ך קוחצ לש . . ןושלח ,כנִחְד קוחצ . . ןושלה ,ן קחצ תזה ןושלה ,₪ קוחצ ןושל ,' הזה ןושלח
 ,כגחופ [ווטא | גאפ םשב .בֶד םושמ ,ן [ישמ 4 | יל יוגו | תפ וקחציו | חך - ןושל ,יתכנא|ם [םיסד

 / א חרוט היהו | ן םיציח , [ך םיצחו תותשק | חארנו | ךלנ [ואוב | ד הזל תז רטא ,[ךאך קחציל לאעמשי לייא
 ולאכ ,י'אְד =. וליאכ ,ן [קחצמ | ' ומצעב ,1א וטצע תא | ם השעו | [ַך דגנכ [יפלכ 5 | [ ול הרוסו

 סיציח אופ |תומו פיצח | תופד םיקז .יכנא [םיקיז | ל 'ל [הלהלתמכ ** | ג ₪ ולי :תכ'אפ
 ' א חבשל רבד וב רמוא ינאו ,יכנחופ [רסוא ינאו | 'או קחשמ 6 | ת יל ,ך יוגו ,י יוגו םיצח ,'א תומו
 ןושל .תְד קוחצ לש הוה ןושל .ךןפ [קוחצ הזה ןושלה | ?א יל השורי -- ןיא | ְך חבשל . .וב ינא רטואו
 | ] יל ויה | י'אפ קהצי כנא וניבא קחצי | רלונש העשבש 7 | א הז ןושל ,יָ]נ חזה ןושלה ,'כ קוחצ
 חרש ונמא . . הבושתמש ,יַפ [םהרבאל -- חבושתמש 8 | כ*א יל ,?א םיחטש םתא המט [סתא | תכניא ןיחמש

 הרש . . תבושתמש ,'א ונמא חרש . . הבושתמש , ד וניבא . . ונמא הרש . . הבושתמ יכ ,] וניבא םהרבאל
 , ינב םע תאזח המאה ןב שריי אל יכ םחרבאל הרש ונימא תבושתטש ,ן 'זה הטאה ןב שריי אל יכ ונימא
 ! [ך תחרמאש דמל חתא + ] דמל תא חיה | [ך קחצי םע ינב םע . . אל יכ הרמאש ונערי םהרבאל . . ונטא תבושתמש
 | ל יוגו שרוי . .יכ ,[ף תאזה . .יכ (יכגאחיל קחצי -- יכ*

 ג"יכו ח"וכו ו'יכו פ"יכב םג 'יגה רמאמהףוסבו ,'יגה וז הנוכגו ,הבשל רבד וב רמוא ינאו רמאמה תליחתב ג'יל ל"יכבו ,429 דצ
 'יגה חיייכו וייכבו ,ם"'ארב ייגה ןכו ת וי ו ג ןמסנ ל"יכ ןוילגב .תונג שבכמ 1 : ג"'חעו 'וכו ןוא רמוא ינאו טוקליבו כ'"יכו
 תונגו םושנ סנוא תונג שיבכמ שרפמ ת''פיבו ,תונגב םש 'יסופדבו ,תוגגב שרוח היהש ליייכב ה'פפ ןמקל ןכו תו גג
 סג 'יעו 'וכו התפמ ונייה דצד אלא םישנא ישנ דצ רמאקד םישנא ישנ ונייהו (165 דצ) ח'יפ ליעלד איניג ןושלמ
 םושנ סנוא ןוילגה 'ופ עבוג ת"פומו) תויתגה תותיגה תוינוגה םש ג'חו הב תוטנוס ויה 'וכו םישנה ףא א"עפ ןמקל
 רעעב םג 'יעו (ו'דו ר'פד טוקליב אתיל הז שוריפו ,םישנ סנאמ א'דפפ 'ד טוקליבו ,י"קש תנשמ וגרוויל 'ד טוקליב
 םש היגה א'רגהו ,םישנה תא הנעמו תונגה תא שבכמ יתקתעהש 'יגה אתפסותבו ,170 רצ סמאהארבא ןעבעל
 הנעמו וב תודבועה םישנה רצו תונגה שבכמ היהו תונגב דובעל םישנ ךרדש תונג שבכמ שרפמ ל"ררה 'יחבו ,תומאה

 ךורעבו , ('י"ל תויסמיבו ,ז'על תומב .תויפמיב 2 :  ע''צו 'וכו םישנא ישג רצו שיבכמ היהש קתעוה בוט לכשבו ,ןתו
 םג 'יע ר'ויב הביתה תביתכו ,רפסה ףוגב ר'פדב טוקליה 'יפ ןכו ,ז'ע םשל תוחבזמ םש 'יפו תוסומיב ייגה סמב י'ע
 ןב .היהשכ לאעמשי השע המ אתוא םש אמוחנתבו ,תומב 'יגה בוט לכשבו ,פמיב סומיב 'ע סיורק לצא תואמגודהב
 ותקיניל םויתנש דועו קחצי תדילל הנש רועו לומנשכ היה הנש ג'י ןב 'יפו הנש זייט ןב היגה ףסוי ץע לעבו) הנש ו"ט
 וב קחצמ היהו קושה ןמ םלצ איבהל ליחתה (הנש ז"כ ןב הדב 570 רצ ןמקלו יוכו למגנ הירב 965 רצ ליעל י"מב 'יעו
 אלא קוחצ ןיא הטישהכו ,םש ריומשב םג 'יעו 'וכו תירצמה רגה ןב תא הרש ארתו דימ םירחאל הארש ומכ ודבועו
 , לידרה ייחב ייעו םירענה ךרדכ .םיבגח דצו : הארכונ (אנחלופכ) אנחלופל ךחגמ 'בו 'א י"רתב קחצמ םגרותמ ז"ע
 'יפב .הארנ ואוב 4 :נ'חעו ריטקמו אתפסותב ןכו ,םהילע ריט קמו םיבגח דצו תויסומיב חנוב 'יגה ם"ארבו
 /הלדג ךאיה .השוע האובח המ הארנו הדשה אצנ הדשה תקלח ומכ הדשב ונקלח הארנו ךלג שרפמו סרוג טייכ ר"ב
 ערה רצימ למגיו שריפש וא קחצי תא למגה רחא םיכר םימי הז היהו לודג ,קחצי היהש הארי ז"פל ריעה ,ת"פיבו
 תשקב דלונ לאעמשי םש אירדפב .'וכו תשק לטונ : ר''בה ןונגסב ףסונ 'וכו יול ריישמ הירזע יר הז רמאמו ,ליעלדכ
 בשוי קחצי תא האר תחא םעפ תופועה רחא הרוי היהו םיצחו תשק לטונ היהו תשק הבור יהיו 'נש תשקב הברתנו

 הארו דוגרפה רחא הרוי היהו קתעוה רי'צ 'ר טוקליבו) 'וכו םהרבאל הדיגהו הרש התאר וגרהל ץח וילע הריו ודב
 ייפב .. רמוא ינאו : קחשמ בותכ ארקמבו ,'א א'ייכו וייכמ ץוח םירפסה לכב הי'כ .ינא קחצמ 6 :  ('וכו קחצי תא
 השורי אלא קחשמ ןושלה ןיאש חבשל רבד (רמוא ינאו) ינא רמוא ןועמש 'ר רמא רמוא ינא שרפמ א"יכו טייכ ריב
 רמא םיחמש לכה ויה קחצי דלונש העשבש ותשורי יקסע (לע אלא קחשמ הזה ןושלה) לע אלא קחשמ היה אלש
 תא 8 |: חבשל רבד וב (רמוא ינאו) ינא רמואו תיייכו יבו 'א א"יכו 'יסופדב הפסוהה 'עבונ םשמש 'רנו ,'וכו םהל
 רוכב ינא םתא םיטוש השוריה לע בירמו גיעלמ היהש דמל תא 'וגו שרוי אל יכ הרש הרטאש הבושתמ .דמל
 ח'הע י"שריפב סגו ,ר"'ב 'יפב 'יעו 'וכו שרוי אל יכ 'וכו דמל (התא) ינא רבדה תבושתמ אתפסותב םייסמדכו 'וכו

 ל 6
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 :קחצי םע ינב םע רמוחו לק  ,ינב וניאש יפלעפא [קחצי םע קחצי וניאש יפלעפא ינב םע]
 בי :(וט גל תיעשי) ערב תוארמ ויניע םצועו דיהה םהרבא יניעב דאמ רבדה עריו (אי

 רומא ערז ךל ארקי קחציב יכ 'וגו ךיניעב ערי לא םהרבא לא םיהלא רמאיו (בי
 ינשב הדומש ימב ןיירח 'ב הטוח רב םשב הירזע 'ר קחציב אלא קחצי 'תכ ןיא םוליש רב ןדוי יררל

 : ןיתפומ השע רשא ןיתואלפנ ורכו 'תכ םולש ירב ןדוי 'ר רמא ,םימלוע ינש לוחני םימלוע
 ארקי םימלוע יבכ הדומש ימ לכ  ,ויפ ךותמ איצומש ימל יתתנ תפומ (ה הק םילהת) ויפ יטפשמו
 :ערז ךל ארקי אל םימלוע יבב הדומ וניאש ימ לכו ערז ךל

 : 5 'יכ ס"ק סילסס שכדמ ,'3 .טי'כ ןיכדקנפ ,'5 "5 סיכדכ ,'5 ם*5 גי'פ סיכדנ 'טוכי ,סט עוקלי 3 : סט עוקלי 5
 :'ד "ס ס"ק סט יכיכמ 'קלי ,נ"ספס 'כ סילקפ 'קלי 5

 סע ..'פ לע ףא .ינ:אח'ל קחצי סע .. (ינ יפ לע ףא) פיעא . . םע [ן קחצי סע --- יפלעפא -- םע * 1

 תאחפד פיעא .יִנ יפ לע ףא .] [יפלעפא | כפל 'ל רד קחצי שעו . . (ןך פ'עא) וליפא . . םע שריי אל יכ א קחצי
 יניעב 2 | י קחצי אוהש ,ָך קחצי שעו .תגאחופ [קחצי סע | תא ויק | 5 ןיאש | (כ 'ל קחצי -- יפלעפא)

 לע ךיניעב --רמאיו [ך 'וגו -- רמאיו * 8 | יכנאחופ פצע | תו ונב (ןך תודוא) 'דא לע , ןֶך 'וגו -, [םהרבא

 רב 4 | כגופדל יל [יאח עוז -- כ * | יאח יל ל וגו םיהלא רמאיו ,בגְופ ךינועב . . רמאיו ,[ך רענה

 אלא קחציכ ביתכ .ןיא ,1ך קחציב אלא קחצי ביתכ ןיא | תפד ל .שכנאו םולש ('א רב) 'רב [םוליש

 קחציב .שתכאוד קחציב (שת יכ אלא) אלא (ן'ד ןכ) ןאכ (ןךכו 'תכ) ביתכ ןיא (ש קחצי יכ) קחצי ,?ךח קחציב
 | 5 אבה םלועחו הזה םלועה תומלוע ינש לחנל דיתע אוהש ןידהב קחציב אלא ןאכ 'תכ ןיא קחצי ,י קחצי לכ אלו
 יב | א יל ,2 הטוח רב םשב אריעז 'ר ,[ך אייטיח ריישב . .יר ,ְך איטיח . . 'ר ,ך אויטח .. 'ר ,גןפ [הטוח -- יר
 ימב | כא יל :ח םינש ב יב ,פ ןירת ,ישתְד ןירת (י יב ,ש'ִד תיב) חייב ,  ןיירת תיב ,ן ןיירת יב [ןיירת

 | ?א ןירת ןינמ תומלוע ,!א .ןירת ןינמ 'ב םימלוע ,יש תפד תומלוע ,כגחו [םימלוע 5 | .הדומ אוהש | א יל

 . שא והיפ יטפשמו ויתפומ [[ךְד ויפ -- ויתפומ * | י ינר םשב ,[ך רייב ,'א רב | יל םימלוע --- לוחני

 | , | מיא ויפמ | יתכנאופְך איצומ אוהש ,ש [איצומש | 'יז] המל 6 יל וגו ,יִכָננאְו ' והיפ יטפשמ

 .םכגאו [םימלוע | ינשב | מתכנ!אפְד הדומ אוהש ,*אָו [הדומש | מ יל ,שָ]נ ימ לכש [ימ לכ
 .מכאו [פימלוע | ינשב | ל יל [הדומ | ן וניא אוהש | (נפ יל ערז -- לכו) א לכ 7 | ישתרפְך  תומלוע
 | ן ארקנ ןיא .ןך ארקי לא | תחְך תומלוע

 תרמאש רמל תתא הרש תבושתמו ,'וכו רוכב ינא רמואו השוריה לע קחצי םע בירמ היהש תואחסונ תצקב אתיא

 ןאכ 'יגה ו"יכבו ,המאה ןב שריי אל יכ הרש תבושתמ הז ונדמלו ייחבב אבוה ןכו ,תאזה המאה ןב שרוי אל יכ

 אל יכ םהרבאל הרש ונימא תבושתמש "סופדבו ,דמל תא 'וכו שרוי אל יכ ונימא הרש הרמאש הבושתמש

 קר אתיא ל"יכבו ,אתפסותב אתילו ת"פיב שרפמ ןכו ע"פב שרד אוה .'וכו ינב םע 1  :נ"חעו דמל התא 'וכו שרוי

 קחצי םע ינב םע 'זה המאה ןב, רפסה בתכב 'ארנכ ההיד וידב ףסונ םש ןוילגבו ,'וכו ינב וניאש יפלעפא שרדה

 הוב 'יפבו ,בוט לכשו ט"קלבו ת"הע י"שריפב ע*יעו גנ"חעו רמאמה יתמלשהו "קחצי םַע קחצי וניאש פ"עא ינב םע

 היה אל קחציכ רקיו בוהא חיה אל וליפא קחצי םע ינב םע והמ (הז םע) ינב [םע] רמול ול היה שרפמ אייכו טיייכ
 ינב היה אל וליפא ינב וניאש י"פעא קחצי םע תושקב המכבו תולפת המכב קחצי דלונ (ירהש) .היהש ומע שרוי

 קחצי םע בוהא ינב םע רמוחו לק ומע שריל יואר היה אל ןישודיקו הבותכב תרחא השאמ םהרבא לש ונב אלא

 ליעל םג הז ןונגסב .'וכו םצועו דחה 5 | : 110 דצ ליעל ומכ יפלעפא תביתכו ,ספדנה ר"ב 'יפב םג 'יעו ילש
 ר''ב 'יפב ינשה 'יפבו י'כ השמחבו ,ל"יכב ה'כ .םוליש רב 4 = :'וכו ונזא םטוא דיהה 'נגו םרבא עמשיו 415 דצ
 קחצי רמאנ וליא קחציב אלא קחצי ביתכ ןיא טיוכ ר"ב 'ופב שרפמרכ קוידה םעמו ,םולש (רב) 'רב י'ר ספדנה

 לאעמשי  ןיאו 'וכ תומואב רתומו לארשיב רופא = םהרבא ערול .הנהנ ינואש  'וכו םנוק .םש םירדנ 'שוריב ןכו .,'וכו
 תצקמ ב קחציב םולש רב ןדוי ריא קחצי ערז ללכב ושע ןואו ערז ךל ארקי קחציב יכ םהרבא לש.וערז ללכב
 קחצי לכ א לו קחציב ושע אכיאהו -יתכ ערז ךל ארקי קחציב יכ לאעמשי אכיאהו םש םירדנ ילכבבו ,ק ח צי
 הדומש ימב ןיירת 'ב ערז ךל ארקי קחציב יכ שרוד 'וכו םשב הירזע ירו ,םש ןירדהנסב םג 'יעו (טוקליב ןושלה ןכו)
 ,יב זיט בב 'ועו םותמה תייחתב רפכש ושע אלו בקעי ןוגכ םפדנה רי'ב 'יפב שרפמדכו ערז ךל ארקי םימלוע ינשב
 והש ןידהב קחציב אלא ןדוי 'ר רמאמ ףוסב ףסונ פ"יכבו ,לוחניו ל"'צ ילואו םומלוע ינש לוחגי דוע ףסונ .לייכבו
 ורכז 'פה י"פע םולש 'רב ןדוי  'ר דוע שרוה הז ןיעכו ,ע"צו אבה םלועהו . הזה .םלועה תומלוע .ינש לחנל דיתע
 ןב ירת ת"יב רמא אכנוהה 'ר אתיא םש םירדנ 'שוריבו ,ערז ךל ארקו םימלוע 'בב הדומש ימ לכ 'וכו ויתואלפנ
 קוספה ףוס יתמלשה ןכ .ויפ יטפשמו ויתפומ 5 : אבה םלועהו הזה םלועה תומלוע ינש לוחג ל דיתע אוהש
 ערז והיפ יטפשמו יוכו ורכז בותכ גיי ביי ז"ט א"הדבו) 'וכו ודבע םהרבא ערז םש 'ו קוספו ,םש םולהתב אוהו
 איצומש ימל יתתנ תפומ 'וכו סהרבא ערז ויפ יטפשמו ויתפומ ש''ביר שרודו ,(נ"חב םג 'יעו 'וכו ודבע לא רשי
 ארקי םימלוע 'בב הדומש ימ לכ ןאכ ןכו םהרבא ערז ארקיש ביהועבו ז"הועב שנועו רכשב הדומש ויפ ךותמ ייטפשמ
 איצומש ימל יתתנ תפומ (יטפשמ ייגה סעט הזו) ויפ יטפשמ ןה ויתפומ שרוח וא ,'וכו הדומ וניאש ימ לכו ערז ךל
 ויתואלפנ ורכז םירמאמה ןושל רבכמ ספדנש םילהת שרדמבו ,ל"דרה 'יחבו ת'יפיב 'יעו 'וכו הדומש ימ לכ ויפ ךותמ
 יכ רמאנש קחציכ אוה ירה תימלוע קחצי םשב אוהש ימ לכ ערז ךל ארקי .קחציב יכ ה ז על א רי'א השע רשא
 ימ לכו ערז ךל .ארקי תומלוע ינשב הדומש ימ לכ ולוכב אלו קחציב רמאנש ולוכב אלו ותצקמב רמא ןדוי 'ר קחציב
 עטוקמ ב"מ םילהת שרדמבו ,םהרבא ערז השע רשא ויתואלפנ ורכז ערז ךל ארקי אל תומלוע ינשב הדומ וניאש
 ירה תומלוע ינשב [הדומ] אוהש ימ לכ ערז ךל ארקי קחציב יכ ביתכ הירזע 'ר רמא השע רשא ויתואלפנ ורכז
 ףיסוהו ערגו ,ןאכ ר"במ רמאמה קתעוה ביסתת 'ר ףוס םילהת 'קליבו ,ולוככ אלו ותצקמ רמא ןדוי 'ר קחציכ אוה
 קחציב יכ ויפמ איצומ אוהש המל יתתנ תפומ סולש 'ר םשב ןהוי יבר רמא והיפ יטפשמ וותואלפנ ורכז םש

 בקעי ןוגכ וערז תצקמב קחצי לכ אלו קחצי ןמ קחציב רמאנש וישכע וערז לכ קחצי רמוא יתייה ערז ךל ארקי



 יי
- 

 וט די אכ נגנ חשרפ אריו 0

 ינש ויח םינרתוו סתרכא תיב םימ תמחו םחל חקיו רקכבב םהרבא םכשיו (וט די
 : םירכב םימ םחל אהיש םירכע ךרר ןכש [רנה לא ןתיו| ,'ונו םתרבא םכשיו

 רמלמ אלא ,רליה תאו המכש לע םש 'מא תאו היה הנש ויכ ןכ יונו המכש לע םש
 ןכש תמחה ןמ םיטח ולכיו 'תכד ןכש ךל ערת ,תיבבאו המח וב הסנכגו הער ןיע וב הסינכהש

 : העש לכב החוש תויהל הלוחה ךרר

 סנכ םועט ,סט שעומנס 'יעו ,סט טוקלי 8 5'7:  'כ סוקל" 2 6':  כ "5 סנכ םופס ,'ל ''ס םופס 5עומנס יע 1
 :ל'5 ס'כופ ,סט

 ותיב | יאל וג .תנד וגה לא ןחיו םיט . . חקיו [יכ'אופ םיס -- חקיו * | ' 'ל רקבב -- םכשיו 1

 [וד ויח םינותוו * | ך פתרבא ונינא ,[ךו ונינא פתרכא ,ם [סהונא | (יכגיא יל 'וגו - תיג) תופְד לש
 םחל חקיו ../] 'חל קיו .. .פ 'וגו רקבב ,ך רקבב ['וגו 2 | ל תיח סינרתוו .ףפ ויח ([ך םיגרתו) ןינרתו
 כ םיבשו םירבוע יל ןירבועה [םידכע | וכ יל ךרד | יתכנאופל ל [ך רגה לא ןתי' | ןך םיט תמחו

 וחיש ,| םדיב םיט אחיש ,כ םידכב םימ םהל וחיש ,"7 םירכב םיט אתיש [םירכב -- םחל אחיש * | ם (?) ןירב
 + 'א םידכב םיט ןיאשונ :?א םירכב םיטה ןיאשונ וחיש ,י םהידכב םיט םיבאוש םחש גיל םירכב םימ ןיבאוש

 .. תאו .יתאחופד רליח תאו [יוגו | ך יל [םש 5 8 | ם (?) רבכ ןינוט אהיש ,ןךְד סמכש לע םירכ םיאלממ ויחיש
 | ירכנ'?אד פינש ,יירת'או [הנש | + ויי . םיושעו עבנש ,ךכ)נחְוְ עגשו יושע ,'ר'א [ויכ | בג החלשיו

 . תכגפ [רליח--םש | | רטחו ,1א 'טוא התאו ,יר*א[ְד תרמא תאו .כ רמא תאו | תכג'אוד 'ל .י'אז [היח
 ךכ ךותטו עוח .כ'אח ערוח | ית חיש וג :ל ול [כנאחופד וג * 4 | ראח רליח תאו ,יִוְד המכש לע םש
 ' ףְך תיבאכאו . "ך*א תיבכאו , | תוכעבעו . ד תיכעכעו , 1 תובאבאו . ₪ תיב אבאו ['ך*אזה תיבבאו * | + תלח
 | כ 'תכ .א "תכ | ' ןכ אותש ,ןפ אוה ןכש | ל תינבכעו ,5 תיככתו ,'י תיבעכעו ,[ְך היתביאכאו

 .לכנו הבוה ,%א חברה ,יכנ'אחופ [העש לכב | א םיט תותשל ,ּכ'א תותשל | ?א םילוח ,3א םילוחה 5

 | תד העש

 רמאמ סע 'וכו הירזע 'ר רמאמ ביכרה בוט לכשבו ,תומלוע 'בב הדומש ימב קחצי לכ אלו קחציב ערז ךל ארקי
 ויתואלפנ ורכז בותכו ויתואלפנל השע רכז ה'שז .םולש רב ןדוי 'ר םשב רמוא א ג ו ה 'ר םשב הירזע 'ר קיתעחו ש"ביר
 'וכו ערז ךל ארקי תומלוע 'בב ויפב הדומש לכ יכ ויפמ רבד אצומש יתתנ תפומ ןיפ יטפשמו ויתפומ השע רשא
 כיוכו .גי'וכו 'ב א"יכב אתיל הז רמאמ ,'וכו םהרבא תיב 1  :ערז ךל ארקנ אל תומלוע ינשב הדומ וניאש ימ לכו
 תמחו סחל חקיו רקבב םהרבא םכשיו 'יתכ ןכש ןינתו וניכא םהרבא לש ותב שבתשנו הטמל בברתשנ 'א א'יכבו)
 ןאכמ היאר יאמ ושקה רבכו ,ר"ב 'יפב שרופמ וניאו ט"קלבו טוקליב קתעוה אלו (היה סיגרתוו שבתשנ ל"יכבו ,סיִמ
 יוכו םחרבא םכשיו :תכ ךכיפלו םינרתוו ויה םהרבא לש ותיב שוריפה רזו ,רגהל םימ תמחו םחל ןתנש תוגרתוול
 וניבא םהרבא לש ותיבו בוט לכשב שרפמ קחודבו ,ת"פיב 'יעו ףסכו בהז תונתמ ותיב ינב הל ןנתי ןפ דחפש
 םרמאמ י'פע שרפמ היתתמ רפסבו ,'וכו דחא דצמ תאש לכות רשאכ םימ תמחו םחל םהל ןתנ ךכיפלו ויה ןינרתוו
 ןכנמ ותיבב אצמו רקבב םיכשה םהרבאו םיינעל  היוצמ תפ אהתש ידכ הפואו תמכשמ השא אהתשו 'א ב"פ ק'בכ
 תוברתל אציש לע לאעמשול אנוש היהש ךדמלל 'וגו םימ תמחו םחל הקיו םש אמוחנתב תרחא הדגאו ,םחל
 רבכ םרבאו וב בותכש םהרבאש ךתעד לע הלעח יכו ךכ לע ותיבמ ןדרטו םקיר ותשא רגה תאו אוה וחלשו הער
 ןויכ ךדמלל אלא  המהב אלב ףסכ אלב ןוזמ אלב םקיר ותיבמ ונבו ותשא חלשמ היה בהזבו ףסכב הנקמב דאמ
 התא הער .תוברתל אציש ונב תודוא לע םהרבא יניעב דאמ רבדה עריו והמ כא וילא הנפנ אל הער תוברתל אציש
 ייעו 'וכו לכב ודי םדא ארפ היהי אוהו רמאנש תוירבה תא םטסלמ היהו םיכרד תשרפב בשי לאעמשי לדגשכ אצומ
 'םימ ןיבאוש והיש ןירבועה ךרד ןכש ל"יכ ןוילגב א"ס 'יגו ,יתהגנה ןכ .םימ םהל אהיש 2 :םש ר'ומשב
 יר תטוש יפכ .הנש ז"כ ןב 8  :נ'חעו רמאמה הזב תואסריגה וברו ,םירבועה ךרד ןכש קתעוה בוט לכשב סגו
 הנש גיי ןב היה לאעמשיו הנש גיי ןב היהשכ 'ולכ ערה רצימ למגנש למגיו דליה לדגיו 860 דצ ליעל הבר איעשוה
 תא למגה םויב לודג התשמ םהרבא השעשכ הנש ז'כ ןב לאעמשי היהש ירה קחצי דלונ תרחא הנשלו לומינשכ
 קתעוח ןכ+ הנש זי  ןב ייגה טוקליבו ,ט''קלבו ריב 'יפב 'יעו הנב תאו תאזה המאה שרג הרש ול הרמאו קחצי
 'וכו םימה ולכיו 'פל לודגה שרדמב םג 'יעו ויבא תיבמ ותאצב לאעמשי היה הנש זיי ןב ל"פ א"רדפמ ה'צ 'ר םש
 קתעוהש 'וכו לאעמשי דלונ יעישתה סנה רמאמהל 'א'רפ, םש םג ןמסנ רבכו ,ר'פד טוקליב אתיל "שרדמ.. ןויצהו)
 קחציו םהרבא תיבמ אצישכ לאעמשי היה הנש ז''כ ןבו 'יגה ח'סש ויד א'רדפבו ,ל'פ שיר א"רדפמ ד'צ 'ר טוקליב
 םישלשו עבש ןב אתיא א"לפ א"רדפבו ,תרחואמ הפסוה וא תשבושמ םש ייסופדה 'יגש 'רנו ,היח םינש רשע ןב
 םורטוא שיו ט'קלבו (אירדפל ל"דרה רואיבב םג 'יעו הנש םישמח ןב לאעמשיו הירומה רה לא ותכלב קחצי היה הנש
 קרפ ותואב היהו בוט לכשבו ,זיי ירה קחצי תא למגה דע 'גו קחצי דע ָךִ"י םש שרפמו ,הנש ז"י ןב היה לאעמשי
 'יעו) תורחא םינש 'ב ףוסבלו קחצי דלונ ול דיי תנש איהש 'וכו הנש ףוסבלו הנש ג'י ןב היה למנשכ יכ הנש ז"י ןב
 הרשע עבש ןב היהש ליז ורמא ןי'במרבו ,ול זיי תנשב רבדה הזו קחצי למגנ ול ז"ט תנש איהש (םש ליעל י"מב
 ריומשבו אמוחנתבו ,שייוועו םינש 'ב רחא למגנ קחציו הנש ו"י ןב תאזה תעב לאעמשי היהש שרפמ ייהבבו ,הנש
 .חכו דמלמ אלא | : תויפמיב הדב 568 רצ ליעל י"מב 'יעו 'ונו הנש ו" ט ןב היהשכ לאעמשי השע המ אתיא םש

 לע ותוא םש םהרבאו דליכ שוחכ השענו תחדק ילוחבש רוקו םוח 'וכו המח וב הסנכנו הער ןיע הרש וב הסינכה
 הדגאה יפלו ,העש לכב תותשל הזכ הלוח ךרד ןכש הברה התוש היהש 'וכו םימה ולכיו 'תכד ןכש ךל עדת המכש
 תוורק ןמ אימ לכ ומילשיד דע אימ לכ יתשו אתרימצ אשיאב לאעמשי הקלו 'א י"רתב םג םגרותמ ונינפלש
 עשידומלת-שילביב סיירפ ע'יעו 822 רצו 169 דצ ליעלו כ"חעו תיבבאו המח יתהגהו ,'וכו הירשב שילקתאו ךירחתאו

 הסינכה הרש אלא בוט לכשב שרפמו סרוג ןכו ער ה ןיע וב הסינכהש ייגה ט'ֶקְלבו ,186 רצו 182 דצ ןיציד
 יוהו 'וכו הלוחו חודק 'יהש תמחה ןמ םימה ולכיו  'וכו ויתומצע ופושו ורשב שלקנו המח ותצלחו ע רה ןיע וב
 הסנכנו הלח ךכ ךותמו ערה ןיע הרש וב הסינכהש ושוריפ ףיסוה טוקליבו ,חודק ילעב ךרדכ העש לכב התוש



 1 זט וט אכ גנ השרפ ארויו

 םילידנ תויהל םימתרה ךרד ןכש ריאמ יר רמא םיחישה רחא תחת דליה תא ךלשתו
 : תרשה יכאלמ המע וחישה םשש יסיא 'ר רמא רבדמב

 יטא ןלהלו יונו דגנמ הל בשתו ימא תא אכה וגו קח"ה דגנמ הל בשתו ךלתו (זט
 קחרה דגנמ דגנ ונדמל אה (ד ג עשוחי) הדימב המא םיפלאכ ויניבו םכיניב היחי קוחר ךא

 בכ"ג סעוסכס ,'3 בייכ ס"'ע ןינוכיע 'שוכי 'יעו ,גי" 'כ עטוסי 'קלי ,סש עוקל 8 :'ס "ק ליו סעוסנפ ,סט עוקני 1
 !'נ 'יכ ס"עפ סנכ םועט ,ד"* "קו 'ע י''כ לנדעכ ז"כ "ק עס יכ 6עוסכנס ,ז"ע "קו 'ע "ק כנדעב ו'ע "ס סטפ יכ
 : ו"ט "יק ב'פ סככ לנדעב

 . פנאחופ [פשש | תכ'אד ימא :ן אסי :נ יסוי .?אחפ יפא 2 | 1א םתור הז ,' -, חיה םתור [ןכש 1
 ! ת קחרה [ופ 'וגו קחרח* 8 | ת יל , 5 הב [המע | יגחפ וחיפה | רד -. םיחישה דחא תחת ,י = םיחיש

 רמאנ ,ן רטתיא הכה ,יָנ רמא ..אכח ,פ ['מא תא אכה | יִאְד יל .ל 'וגו | :5נז] תשק יוחטמכ קחרה

 ,1ו קחרה דגנט ,ן תשק יוחטמכ 'חרה דגנמ . . בשתו ,ךְד דגנמ . . בשתו ['וגו --בשתו | כאח 'ל / תד ןאכ
 דעומ לתאל ביבס דגנמ (ך ןלהל 'מאנו) רמוא אוה ₪ .יכנאחופ [ןלהלו | כאח יל .נפ תשק . . קחרה
 .. דגנמ 'א אוה = .תןד ןלהלו תשק (ןך יוחטמכ) יווחטמכ קחרה ([ך תרמא ,1ְך 'מא) רמא תא אכה קחרה

 | תכ 'ל ךא 4 | יותנ'א 'טוא אוה ,ן רמתיא .כחְד רמא תא .?אפ 'מא תא | ל קחרה 'מא אכה דעומ

 | תד קוחיו :יכנאחופ [קחרה | י םיפלא | ית וניבו

 םילידג תויהל םימתרה ךרד ןכש םימתרה םיחישה שרפמ מ"ר .ריאמ 'ר רמא 1 :  ספדנה רב 'יפב 'יעו 'וכו וב
 'וכו םתור תהת בשיו אביו 'וכו רבדמב ךלה אוהו 'וכו עבש ראב אביו  'וכו םקיו אריו והילאב ביתכדכו רבדמב
 יכאלמ המע וחישה םשש םיִחִי שה בותכה רמאש שרוד יסיא 'רו ('הה'ג טי א"מ) 'וכו םתור תחת ןשייו בכשיו
 הל רמאיו 455 דצ ליעל שרדהל וא 'וכו רגה לא םיהלא ךאלמ ארקיו ןאכ ש"מל ןווכו (114 דצ ליעל ייעו) תרשה
 ךאלמ האצמש םוקמה ותואב עבש ראב רבדמב התעתו הכלהש ל"סו 'וכו הל  וגוודזינ םיכאלמ המכ 'וכו יי ךאלמ
 םימה ראב ותוא ארתו היניע תא התע חקפ ה''בקהו ירש ינפמ זא החרבשכ רוש ךרדב ןיעה לע רבדמב םימה ןיע לע
 ליעל ומכ יסיא ארומאה םש תביתכו ,יאור יחל ראב .אוה םימ ראב ארתו ןמקל שרפמ בוט לכשב םגו ,ת"'פיב 'יעו

 יסוי ר"א בוט לכשבו 'וכו וחישה םשש יסא ר"א ט'"קלב ןכו ,יסוי אסי יסאי יסא םע דחא םש אוהו תונוש םימע
 אוה יכ םש אציו אמוחנתבו ,159 דצו 151 דצ בח א'הגאב ע"יעו 192 דצ ליעל י"'מבו נ''חעו 'וכו וחיסה םשש
 'נכו תאזה המאה תא שרג םהרבאל הרש הרמאש העשב לאעמשיב רבדמ בותכה ןנובתי אלו ןוא אריו אוש יתמ עדי
 רמוא א תשלח רב יפוי 'ר רבדמב לדגה םתורה הז רמוא ריאמ 'ִר םיחישה דחא תחת דליה תא ךלשתו
 ראשב ה'כו לי'יכב תירקיעה 'יגה ןכ .'וכו ךא 'מא ןלהלו 8 :'וכו םי כאל מה ן מ ד ח א המע חיסהש םוקמ
 תשק יוחטמכ קחרה ט'קלב אבוה ןכו .'וכו קוחר ךא ('מוא אוה ,רמתיא) רמא תא ןלהלו טוקליבו (תיייכמ ץוח) י''כ

 המא םיפלא ונממ קחרה דגנמ הל בשתו ךלתו בוט לכשבו ,המא םיפלאכ ויניבו םכיניב היהי קוחר ךא ןמ ונדמ
 םתה המ המא םיפלאכ 'וכו קוחר ךא םתה ביתכו קחרה אכה ביתכ ש"גב קוחרמ קחרה דומלנש ידכ 'וכו ךכלו
 הנחמה ןמ קחרה 'וגו להאה תא חקי השמו םש אשת יכ ב'מ אמוחנתב שרדה ןכ ומכו ,םיפלא אכה ףא םיפלא
 רמאנש ןינעכ לימ .רמא קחצי 'ר קחרה 'וכו חקי השמו םש אמוחנתבו) 'וכו קוחר ךא רמאנש לימ קוחר היה המכ
 ,'וכו קוחר ךא ןלהל רמאנו קחרה ןאכ רמאנ לימ קחצי ר"א קוחר היה המכ 'וכו חקי השמו םש ר"ומשבו ,'וכו קוחר ךא
 םיכסמש רחואמה ת'יכבו 'יסופדב קרו ,(לימ רמא קחצי 'ר קוחר היה המכ 'וגו להאה תא חקי השמו םש ןיבוריע 'שוריבו
 ןלהלו דגנמ הל בשתו ןאכ רמאנ (קחרה דגנמ) דגנמ הל בשתו ךלתו ןאכ אתיא 'יסופדה םע ללכב
 יווחטמכ קחרה (תרמא) רמא תא אכה קחרה דעומ לה אל ביבפ דגנמ (ןלהל 'מאנ) ומוא אוה
 ןאכ רמ אנ תונונגסה יונישו ,'וכו םכיניב היהי (קוחר 'מוא אוה ןלהלו) קוחר ךא רמא תא ןלהלו תשק (יוחטמכ)
 תהיד וידב ףסונ ל"יכבו) 'יסופרה 'יגב םירבד תפסוה ןאכ שיש ןכ םג דיעמ 'וכו קחרה 'מ א ת א א כ ה 'וכו בשתו
 להאל ביבס דגנמ ןניפליד 'יפ ת'פיבו ,('קחרה ימא אכה דעומ להאל ביבס דגנמ 'א אוה, ןלהל תלמ רחא יטיש יניב
 היהי קוחר םתה ביתכו קחרה אכה ביתכדמ המא םיפלא ונייה דגנמד ןניפלי רגהבו רגהב ביתכד דגנמ "וכו דעומ
 ונחי דעומ להאל ביבס דגנמ רמאמה ליחתמ םשו ,בי'פ ר'מב לע םש ריעהו 'וכו שי'גב דמלמו רזוח ש"'גב דמלהו וכו
 הרשה ול רמא סילגר לארשי הרשיש השמל ה'בקה רמאשכ אצומ התא ןכו םייסמו 'וכו ךרדב תבושה ןמת ןנינה
 ןינמו המא םיפלא םהש לימ קוחרב קחצי ר"א דגנמ והמ ונחי דעומ להאל ביבס דגנמ 'נש המא םיפלא חור לכל םתוא
 דגנמ הל בשתו ךלתו ןלהל 'תכו ונחי דעומ להאל ביבס דגנמ אכה 'תכ דגנמ דגנמ ןניפלי אוה לימ קוחרב דגנמ יאהד
 לימ ןאכ ףא לימ ןלהל המ ךבתו הלוק תא אשתו דגנמ בשתו דליה תומב הארא לא הרמא יכ תשק יוחטמכ קחרה
 היהי קוחר ךא .קוחר ןלהל 'תכו קחרה אכה 'תכ (וי'דו ריפדב םש ה"'כ) לימ קוחר רגהב רומאד .דגנמ יאהה ןינמו
 'וכו וניבר ונדמלו רמאמה בכרוה םש רי'מבב ןכא ,לימ ןאכ ףא לימ ןלהל המ הדמב המא םיפלאכ ויניבו םכיניב
 'ר רמא דגנמ והמ ז"ט 'וס םש במ אמוחנתמ רמאמה םע 'ט 'וס רבדמב אמוחנת ישרדמב אצמנש 'וכו תבושה
 םיפלא ןוראה ןמ םיקוחר לארשי ויהי ה'בקה רמא (לימ קוחרמ דגנמ והמ דיי ייפ םש אמוחנתבו) לימ קוחרמ קחצי
 ףא דע 'וכו קוחרב דגנמ יאהד ןינמו ןמ ר''מבב ףסונש המ לכו ,'וגו המצ םיפלאכ ויניבו םכיניב היהי קוחר ךא רמאנש המא
 רחואמ (אשנ 'פו רבדמב 'פל) שרדמה הזו ,וכותמ רכינו ר"'מבב ףסונ שוריפ אוהו ,אמוחנת ישרדמב אתיל לימ ןאכ
 רמוא אוה ןלהלו ופיפוה 'יסופדה 'יגב ןאכ םגו ,םינשיה םישרדמ ןמ באשש םירמאמהל הברה םירבד ףיסומו דאמ
 דגנ ונדמל) דגנמ דגנ שרפמ םפדנה 'יפבו י"'כ רב 'יפבו ,קוחרמ (קוחרו) קחרה דגנמ דגנ שופל 'וכו ביבס דגנמ
 תשק יוחטמכ קחרה ןאכ רמאנ 'וכו ביבס דגנמ רמוא אוה ןלהלו דגנמ הל בשתו ןאכ רמאנ (קוחרמ קחרה דגנמ
 שוריפה הז ןושלמו ,המא םיפלא 'וכו ןאכ ףא המא םיפלא ןלהל רומאה קוחרו דגנ המ 'וכו היהי קוחר ןלהל רמאנו
 רמאנ שרפמו קוחרמ קחרה דגנמ דגנ ונדמל קר פרוג היה ילואו תרחא אסריג ר"ב 'יפ לעב ינפל היהש עמשמ
 םיכמוסו םיקוספה םיאיבמ םניאו םתס םישרוד םימעפלד 'ז הדמ תודמ בילד אתוירבל ו'זרהמ 'יפב 'ועו 'וכו ןאכ
 קחרה דגנמ הל בשתו ןאכ ריבמ סש עשוהי 'קליב (עטיק וא) קיתעה ןכו ,שי'זג די'ע ךינתב קוספ ,הזיא לע םמצע
 הנפומו רתוימ אוהש דגנמ בשתו קוספה ףוסל ונווכש רשפאו ,שיייעו קחרהמ קחרה דגנמ דגנ ונדמל תשק יוחטמכ
 םוקממ ,םוקמ ונדמל 'א אנ ןיבוריעב אתיאדכו קוחרמ קחרהו קחרה דגנמ הל בשתו ןמ דגנמ בשתו ודמלו שי'גל
 דגנמ הל בשתו דליה תומב הארא לא הרמא יכ ןינעה ףוסב בוט לכשב בתכ הז ןיעכו , 'וכו ץנחמ ץוחו 'וכו הסינמ םוקמו
 ךא ימא ןלהלו 'וכו בשתו 'מא תא אכה ןושלח םג קייקו , ע'צו דגנמ דגנ דומלל ש''גל הנפומ ותויהל אב דגנמ הז
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 תרמא ,הלעמ יפלכ םירכד תחטמכ היכרכ 'ר רמא | ,לימ תשקב םיחוט ינש קחצי 'ר רמא ,קוחרמ
 ירוג ריחה :.אמצב תמ אוה וישכע (י וט תישארב) ךערו תא הברא הברה יל התרמא לומתא
 תלעב התואב (סש סש) ךדאנב יתעמד המיש ,התא החיפס ירונדגל (טוגס'לתת) התא התרפס

 לא הניואה יתעושו ייי יתלפת העטש םיליח רפסב בותכש סשכ (סש סש) ךתרפסב אלה ,דונ
 םאו ,שיוהמ התא יתעמר לא ,התשרחה אל רגהלש התעמר לא , (גי טל סש) שרחת לא יתעמר
 ;(סש סש) יתובא לככ בשות ךמע יכנא רג יכ יכנא ףא הביבח התיה תרוינ התיהש לע רמאח

 חפי ,ומצע תוכזב םש אוה רשאב ,פהרכא תוכוכ יונו םיהלא ךאלמ ארקיו (חי זי
 ונוטקל תרש יכאלמ וצפק ןומיס 'ר ומא םש אוה רשאב : לכמ רתוי ומצעל הלוחה חליפת

 סיפפטמ 6סליכע ''ע 6 = :ד'עטמ 'כ סילסס 'קלי , ד"5 'כ עוקל. 2 | :'נ "כ ג*פ סככ סופט ,'ס "כ סלין לעומס 1
 טסכ 'טוכי ,'נ ו*פ סנטס טפכ 'יעו ,'ם ייפ 'ה סינסמ טלדע ,סט סנכ תופט ,סט 6לי'\ סמוסנס 8 = :ד3 'כ סוקל" 7 : ם"יפ
 : 6 "יס וייכפ סנכ סועט ,'ס 'יכ וכפי לעוסנמ ,('נ 'כ) עלכ 'פ יתככ סכיס ,'ג ע"כ ד"פ תוינעס '5 ז"נ *פ סנטס

 וכו םיטוח ,ש תוחיט ,?ך ןייוחט .₪ ןיחוט | ש יתש | יתד -- תשק יוחטמכ .כנאתופ [ינש 1

 י נ'א וישנעו | ך יוגו =. [רערז ל | יתכננאפְך תרמא .ן [חתרמא 2 | ו חארוב ,| ןלעסל , ] חלעסל | 'ך] ןיטוח
 דיל + 5 ידונ דנל [ג'ל ירוגדנל * | יתכגאפְ תרפס ,ן [התרפס | | ך אמצ [אמצב תמ " | 'יכ'אזחש ושכעו
 !תכנאופ ךדוג * | יתאד יל :נפ התא תרפס ,כ [התא התרופס | יתאד יל ,ן סידודינל ,כ ידוג דבל ,ל ירג

 אלה .יכנאפ [ךתופסב אלה 4 | תנא התואכ .יכופ |התואב | ל ידנב ,ָך ךיראנב , 'ך ךידוגב ,' ךדונב
 | י ךלש ,'א תולהת ,תראוד םילח .2נם [םילית | 'ו ביתכ , 1 בותכ םשש ,"ל 'תכ פשש | ךָד 'ל ,ן ךיתרפיסב
 / כופ [תתשוחה | י'א 'ל לא 5 | ת 'ל ,ך הגו ,יכ] שרחת . . לאו ,(םילהת) יא[ [שרהה -- לא
 ,' שירחת ,ָנְוַָפ שירחמ תא | י יתעמרלו .כוד - - לעו ,תנפ . . לאו .'א [יתעמר לא | יתננא ך תשרחה
 ,(סש) יתְו ינא [יכנא | (םש) ינ איה [התיה | יתכנאופד ירי - , (םש) י [לע 6 | ן רטית ןיאו | א שרחת לא

 בשת ,] יתובא לכב בשות [יתכפְד יתובא -- בשות* | ל יל [יכנא רג יכ * | כ'א יל .1א ןאכ ,י ןכ ינא
 , 1 'גו רגה . . ,יפיד רגח לא [וגו | 'א =. רענה לוק תא םיחלא עמשיו [ארקיו 7 | א יל ,ן 'וגו ,'ל יתובא לכב
 וב יאנש םתרבא ,כ וניבא םהרכא | ירכנ'אחופְ לש וחוכזב ,ןך*א [חוכזב | ן 'ל ,כ'אז] םימשה ןמ רגה . .

 | "א - הרטא הדח ,'א -. ורמא ןאכמ [הפי | ?א ירמאד תיאו .'א אייו [םש --רשאב | 'א יי. ךאלמ וילא ארקיו
 יכ ייתכד םירחא תולפת לכמ לכמ ,ו םירחא תלפתמ ,ן ינש לכמ ,זְה לכה ןמ | י 'ל ,גן רתי [רתוי | ן םילוחח 8
 |  ןומיס יריב הדוי יר | %% רענה לוק לא . . יכ 'אנש םירחא לש תולפת לכמ ,1א רענה לוק תא םיהלא עטש

 | יתכאחופְ חרשה , 1 [תרש

 ייעו 496 דצו 118 רצ ליעל 'וכו ןלהלו 'וכו ימא תא אכה ןושלב םירמאמה 'יעו ש"גב דמלה ןונגסמ וניאש 'וכו קוחר
 561 דצו 'וכו ןלהל רמאנו ןוכנ ןאכ רמאנ 884 רצ ליעל שי'ג דמל ןונגסב םירמאמהו ,491 רצו 282 רצ ליעל ג'חב
 יוחטמכ שרפמ י'ר .םיחוט ינש 1 :'וכו ןלהל רמאנו היישע ןאכ רמאנ 568 דצו 'וכו ןלהל רמאנו דעומ ןאכ רמאנ
 םוקממ ךלהמ ץיחהש קחרמה תדמ םימעפ 'ב ונויהד תשקב םיחוט ינשו םינש םיבר טועימד תשק יוחטמ ינשכ תשק
 ןאכ קרו) םש ריימבבו ריומשבו םש רברמבו אשת יכ אמוחנח ישרדמב אתיאדכ המא םיפלא לימו לימ אוה הרייש
 לע .ורפסב ןנאמרעקקוצ שיימ עייעו 'א זס אמוי םג 'ועו (ונינפלש ןונגסב י'ר רמאמ אבוה תשק יוחטמכ שרדב
 שרפמ ת''הע י"שריפבו ,(םיחוט כ''ג 'גה ו"דו ר''פדבו) ןאכ םיחוט ןכו ארקמב תרדוב הלמ יוחטמו ,27 דצ תודמה
 תוחיט יתש ספדנה ריב 'יפב 'יגה ןכו ,שיעו 'וכו ץח תיירי ןושל אוהו תוחיט יתשכ תשק יוחטמכ
 ןמוא והזו לימ תוריל לוכי תרחאה ליחתמ הנושארה ףוסל תוחיט יתש תשקב ךשומ םדאשכ םש שרפמו לימ תשקב

 סרוג טייוכ ר"'ב 'יפבו ,(המא האמ ךלהמ וגיא ה ל ע מ ל ץח קרוז םדאש אתויא 'ה 'יס אייפ ר
 תוריל לוכי םימעפ ינש תשקבש טוחה תא ךשומ (םדאשכ ל''צו) םדאכ לימ תשקב ן יי ט ו ח ינש יוחטמכ קחצי ר"א שרפמו
 טוחב ךשומ םדאשכ 'וכו (םוטוח) ןיטוח ינש י"שריפ םשב א"אבו יקינולאש 'ד שרדמב גייר תוהגהב אבוה ןכו ,לימ
 :נ'חעו המא םיפלא ויהו תשקבש ןוטוח  ינשכ 'וכו יוחטמכ שרפמ בישר 'צוה הדגא שרדמב סגו ,'וכו תשקה
 הוכרב 'ר םש אציו אמוחנתב ןכו ,'וכו הלעמ יפלכ םירבד תחטמכ החטה ןושל יוחטמכ שרוד ב"ר  .'וכו תחטמכ
 רבד ןתיל םירמוא ןהש םדא ינבל המוד התא לוכיבכ ע"שבר וינפל הרמא הלעמ יפלכ םישק םירבד החיטהש רמא
 תוארהל ךאלמל היבקה זמר דימ אמצב תמ אוה ירה ךערז תא הברא הברה יל תרמא ךכ אל ןהב םירזוחו
 האציש העשב אצומ התא דציכ ןנובתי אלו ןוא אריו 'וכו אוש יתמ עדי אוה יכ ג'פ ר'ומשבו ,'וכו ראבה תא הל
 תחטמ הליחתה היכרב ר"א דגנמ הל בשתו ךלתו תמחה ןמ םימה ולכיו ביתכ המ הנבו איה םהרבא לש ותיבמ רגה
 םיהלא ךאלמ ארקיו דימ אמצב תמ אוה םווהו 'וכו הברה יל תרמא לומתא םימלועה ןובר הרמא הלעמ יפלכ םירבד
 : 'וכו דונדינ רחא דונדינ 871 דצ ליעל ומכו דונדנ ןושל ידונ שרודו ,נ'חעו יתהגה ןכ .ידונדנל 8 :'וכו רגה לא
 עמשיו ךבתו הלוק תא אשתו תמחה תא האשנש רגהב דונ תלעב .התואב ךדאנב יתעמד לוקשו םיש .יתעמד המיש
 הבותכ וגיא התו א ב תלמו ,'וכו התשרחה אל רגה לש התעמד לא 'וכו םימ תמחה תא אלמתו ךלתו 'וכו םיהלא
 תומוקמה ינשב טוקליבו כייכו יכו ם"יכב םג אתיא התואב 'יגה ןכא (התואכ םג תורקל שיו) רוריבב ל"יכב
 תלעב תועמדכ ךינפל 'יוצר יתעמד המיש בוט לכשב שרפמ התו א כ 'יגהכו ,'וכו התואב ךדאנב שרדה יפל הנוכנ
 רפסב בותכ דאג תלעב ןינע 'יפ וז 'י'ג יפלו ך לש ר 50 ב ביתכ ךתרפסב אלה 'יגה ר"פד טוקליבו ,םימה דונ
 :'ןכו םירגה ןיביבה םש  אתליכמב םרמאמכ .הביבח התיה 6 :עזרהמ 'יפבו ת"פיב 'יעו הרותה איהש ךלש
 םימשה ןמ .י"י ךאלמ וילא ארקיו וב רמאנש םהרבא לש ותוכזב שרפמ איייכו טייכ רב 'יפב .'וכו םהרבא תוכזב 7
 לכמ ומצעל הלוחה תלפת הפי ורמא ןאכמ היה הלוח ונרמא רבכו ותלפת תוכזב ומצע תוכזב (א"י בייכ תישארב)
 תופסוהה תועבונ םשמו ,םש אוה רשאב רענה לוק (לא) תא םיהלא עמש יכ ביתכד םירחא (לש תולפתה) תולפת
 רענה לוק תא קוספה שירל שרדה איבה ת'הע י"שריפבו ,ג'חעו םירחא תלפתמ טוקליב ייגהו 'בו 'א א"יכב
 הפו וגיתובר ורמא רענה לוק תא םיהלא עמשיו בוט לכשב ןכו ,'וכו וילע םירחא תלפתמ הלוחה תלפת הפיש ןאכמ
 ןכו .ןומיס 'ר רמא 8 : םהרבא תוכזב םימשה ןמ רגה לא םיהלא ךאלמ ארקיו 'וכו םירחא תלפתמ הלוחה תליפת

 ומשבו) יוכו תשקב תוריל



 8 שי חי אכ גנ חשרפ אריו

 םהל רמא ,ראבה ול הלעמ התא אמצב ךינב תימהל ריתעש םדא םימלועה לכ ןובר וינפל ורמא
 : וגו רענה תא יאש ימוק ותעשב אלא םדאה תא ןד יניא םהל רמא ,קירצ ול ורמא ,והמ וישכע

 ימא ןוהיורת םרמע רב ןתנוי ירו יול רב ןמינכ יר] יוגו היניע תא םיהלא חקפיו (טי
 : [יוגו\ ארתו היניע תא םיהלא הקפיו אכה ןמ םהיניע תא ריאמ היכקהש רע םימוס תקוחב לכה

 : תייה הנמא תרסוחמ ימא 'דה [תמחה תא אלמתו ךלתוו
 : ס5 'כ .עוקלי 5

 [י דיתעש * | א עישו ,תיאפ עישבר ,!יִכ םלוע . . ונובר ,ן םלוע לש ונוביר / ד םימלועה (1 ןוביר ) ןובר 1
 /ית ראנה תא :'אְד ראב + ןופ [ראנה | כ וילע [ול | כנאחו ךינב תא | ל םידיתעש  תכנאח\פך דיתע אוהש
 יפל .ת ותעשל | יתכנאופְד עשר וא קידצ (כנ?אפ והמ) אוה המ [והמ | כ?אפ ושנע 2 | ?א הזה . . תא
 / 5 םימ ראב . . \ ם ראב ארתו [יוגו | ְך 'ל םיהלאל 8 | יאפ יל ,כְוְד רענה . . ימוק ,1 [וגו -- ימוק | ו ותעש
 םרמע (א ןב) רב (ן ןנחוי 'ר) ןתנוי 'רו יול (א ןב) רב (פ ןימינב) ןמינב יר [יוגו --ןמינב 'ר* | תנאוְד יל

 ה"בקהש דע (כאפ ןימוס) םימוס תקזחב (פ ויה לכה) לכה (כ"א ירמא ,'אפ ןירמא) ימא (כ ןירת) ןוהיורת
 תיניע תא םיחלא תקפיו (א אכהמ ,ן הכה ןמ) אכה ןמ (ם םהיניע ריאה .5א םהיניע ריאמ) םהיניע תא ריאמ

 לכה ןיטינב 'ר רמא :כא]פ (כ םימ ראב ארתו היניע ,ף ארתו היניע ,?א יוגו היניע ,1א היניע) 'וגו ארחו
 תמחה . . ךלתו [יִד תמחה -- ךלתו * 5 | גל ל / ד .היניע . . חקפיו אכה ןמ םהיניע תא ריאמ . . דע ןימוס . .
 /1 [תייה | ך תרסוחמ התיהש | הרמא | ו?רֶנ?א] הרה ,ירתכ'אפְד אדה | כנ'אופל יל :/רח?א םימ

 | ת יל ,1 התייה ,/ירכאפְך התיה

 וינפל ורמא עשר וא אוה קירצ 'וכו רמא 'וכו םלועה ןובר וינפל ורמא וגרטקל תרשה יכאלמ ושקב ןומוס 'ר רמא ג''פ ר"ומשב
 דיתעש הזה עשרל ע''שבר ךאלמ ותוא רמא םש אציו אמוחנתבו) 'וכו ותעשב אלא סדאה תא ןד יניא םהל רמא אוה קידצ
 העש לע אלא םדאה תא ד יניא אוה קידצ אל וישכע והמ ה'בקה לא ראבח תא ול הלעמ זותא םיבשה תאו םירבועה תא חפקל
 'ר ןנובתי אלו ןוא אריו םש םילהת שרדמבו ,(םש אוה רשאב רעגה לוק לא םיהלא עמש יכ ביתכ ךכיפל ינפל ןידב הב דמועש
 םדא ע'שבר ה'בקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא םומ ראב ארתו היגיע תא םיהלא  חקפיו לאעמשיב אירק רתפ ןומיס
 תארקל גו ברעב אשמ היעשי רמא ש אוה ראבה תא ול הלעמ התא אמצב ךינב תומהל דיתע אוהש
 יניא ןהל רמא קידצ ול ורמא עשר וא קידצ אוה המ וישכע הי'בקה סהל רמא (ד'י ג'י א"כ היעשי) םימ ויתה אמצ
 םגו ; וכו םש תויהל דיתע אוהש העשכ אלו םש אוה רשאב רמאנש העש התוא לש וישעמ יפל אלא םדאה תא ןד
 םש תוינעת 'שוריב ןנתוי 'ר רמאמב ושרדנ םש היעשיב םיקוספהו ,'וכו ברעב אשמ 'פל ס''ר ןווכ ונינפלש רמאמב
 יתשינ ןל ובה ןול ןורמא םילאעמשי לצא ןהל וכלהו רצנ דכובנ לש ויתולייח ךותל וחרב הנוהכ .יחריפ ףלא םינומש
 אקיז ירש ןוהנמ דח הוהד ןויכו ייתש ןותאו ןולכא ןול ןורמא תוחופנ תודונו םיחולמ ינימ ןהינפל ואיבה ייחצ ןנאד
 ר עיב 'ויברעב בר לוטממ ברעב אשמ ביתכד אוה אדה היל קנח הוהו קפנ אחור הוה הימופ וג הול ביהיו
 ןידבע איידוד יגנבד ןוהחרוא ןכ םינ דר ד תו ח רו א אלא ונילת ברעב ןונבלה רעיב םינותנ ימ וניל ת ברעב
 'פ רי'כואבו ,'וכו םימ ראב ארתו היניע תא םיהלא חתפו םימ ויתה אמצ תאר קל אל אמצש לאעמשי
 , קיהלב ובור קתעוהו ,ןנחוי ר"א כ'ג רמאמה ליחתמ םש ביימ ר'כיאבו ,תצק רחא ןונגסבו ימתס רמאמה 'וכו עלב
 םיתופכ ויה לבבל לארשי תא עשרה רצנדכובנ הלגהשכ ל"ביר רמאמב ורתי אמוחנתב הדגאה רחא ןונגסבו
 יתחתפ רבדמב אמצב ךלשומ היהש םכיבא םש םייסמו ,שיייעו 'וכו לזרב לש תואלשלשב םינותנ ןהירוחאמ םהודי
 ר"ומשבו ,קוחר חאמ בורק ןכש בוט ךכ םתישע םתאו םימ ראב ארתו היניע תא םיהלא חקפיו רמאנש םימ ראב ול
 כ"חאו :םהירחאמ םיתופכ ווה לבבל לארשי תא רצנ דכובנהלגהשכ יול ןב עשוהי 'ר רמא םש אמוחנתמ .קתעוה 'כפ
 ךלשומ היהשכ םכיבא ורדנ תוברח ינפמ יכ דע הכיא שרדמ ב בותכש ומכ וזמרו םש 'יסופדב ועטיק
 רמאמב ללכגו ףסוג ורתי אמוחנתמו ,קוחר ,חאמ ברק ןכש בוט יוה ךכ םתישע םתאו םימ ראב ול יתחתפ רבדמב
 ןיתופכ סהידי ויה לארשי תא רצאנדכובנ הלגהש העשב י"'כ הזיאב םש םילהת שרדמב "וכו אירק רתפ ןומיס 'ר
 'ה םילהת יריכמ 'קליבו בשר תורעהב שייייעו) ותמו םהיעימב חורה סנכגו דע וכו תואלשלשב ןינותנו םהירוחאל
 ,ב/שר 'צוה הדגא שרדמבו בוט לכשו ט'קלבו ט"י 'א .הכואו םש היעשיו ןאכ תייהע י'שריפב םג 'יעו זי ייפ
 העשב אלא םדאה תא ןד הי'בה ןיא יול ןב עשוהי 'ר םשב ןומיס ך/אד אתיא םש היר 'שורובו
 ןיא ק ח צי ראו םש ה'רבו ,םש אוה רשאב רענה לוק לא םיהלא עמש יכ יארית לא 'מעט המ הב רמוע אוהש
 רמאנש ה"דב םש י"שריפבו ,םש אוה רשאב 'וכו עמש וכ רמאנש העש התוא לש וישעמ יפל אלא םדאה תא ןינד
 ךינב תא תימהל וינב .ןידיתעש ימ ע'שבר ה"בקה ינפל תרשה יכאלמ .ורמא הבר תישארבב וניצמו בתכ 'וכו אוה רשאב
 תודונו םיחולמ ינומ םילוגה תארקל ןיאיצומ ויהש םימ ויתה אמצ תארקל 'וגו ברעב אשמ 'אנש ראב ול הלעמ התא אמצב
 ןד יגיא םש אוה רשאב םהל רמא קידצ ול ורמא עשר וא אוה קודצ העשה םהל רמא םת ה א תי א דכ 'וכו םיחופג
 אילטד הילק תי יי םדק עימשו 'א י"רתב םג םגרותמ ונינפלש םירמאמה י"פעו ,ג"עצו ותעשב אלא םלועה תא
 דבעמל דיתע אוהד אישיב יודבוע םופל היתי ןד אלו אילטד הילק תי יי םדק עימש םירא 'וכו םהרבאד היתוכו ןיגב
 תא םיהלא חקפיו קתעוה בוט לכשב םגו ,כ'יכו 'בו 'א א'יכו ו'יכו פיייכב 'יגה י"פע רמאמה הז יתפסוה .'וכוןמינב 'ר 8 = :"ובו
 ט'קלבו ,ןהיניע ריאמ ה?בקהש דע ןימוס תקזחב לכה ןירמא והייוורת םרמע ןב ןתנוי .'רו יול רב ןימינב 'ר היגוע
 ייסופדבו ,היניע תא םיהלא חקפיו ביתכד םהיניע ריאמ 'וכו לכה םרמע ןב ןתנוי 'רו יול ןב ןימינב ר"א ינכו חקפיו
 'יפב שרופמ וניאו טוקליב קתעוה אלו רמאמה אתיל גייכו ל"יכבו ,נ"חעו 'וכו לכה ןימיגב 'ר רמא ייגה ת"יכו
 רודב הארנכ היה ל"ב ביר ארומאהש 'וכו 'מא ןוהיורת ע"ב ןתנוי ירו ל"ב ןמינב 'ר. 'יגה ןונגפב קפקפל שיו ,ר"'ב
 (םרמע ןב ןתנוי 'ר םש םג ליצו) יב ויל ז'עו 'א יח בי'ב 'ועו  שודקה וניבר ידימלתמ היה ע"ב ירו ישילשה
 א'יכו ו"יכב יול רב ןמי נב תביתכו ,661 דצו 28 דצ גיח א'"גהאבו יב טיפ י"'הבמבו ע"ביר 'ע ד"הסב עיועו
 417 רצ ליעל ןכו ,יב ייס א''צפ 'ו 'יס ז'פפ (ןמינב יר יה ייפ בי'צפו) 'י ייס ח'עפ ןמקל ל"יכב ומכ כיכבו יבו 'א
 :806 רצו םש י'מבו 264 דצ ליעל 'יעו הרותב בורל ותביתככ ןמינב םשה תובר םימעפ ןמקל דועו תפי רב ןמינב יר
 הרמא (אדה) אדה םימ תמחה תא אלמתו שרפמ י''ב ר''ב 'יפבו ,ג''חעו יתמלשה ןכ = .יוכו אלמתו ךלתו 5
 התיהש הלחת םימ תמחה תא אלמתו ךלתו בוט לכשבו ,םימה הל ורסחי ןפ הארי ,התיהש התיה .הנמא תרסוחמ
 דצ ליעל שרדה הז ןונגסבו / ראבה יממ רענה תא קשתו ךכ רחאו ושביו ראבה ימ לכ ורטהי אמש הגמא תרפח
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 החשמישש ליבשב ול רטא הביקע 'ר תא לאש לאעמשי 'ר וגו רענה תא םיהלא יהיו כ
 רטא ,והמ אכה 'תכד ת א םייוביר םימג םיתא ,םיטועימ םיקרו םיכא הנש ביכ וז םנ שיא םוחנ תא
 קר ובר אל יכ היל רמא ,ועגה תא אלא השק רברה היה רענה םיהלא יהיו רמאנ וליא היל
 יורטחו אוה רעגה תא אלא ,שוררל ןיערוי םתא ןיאש סכמ אוה קר םאו (ומ כל סירגר) םכמ אוה
 :וחיכ ינכו יולסנו

 :תשקב םירומה לכ לע הבר ,תשקב רמלתמ הכר ,ומא יתוישקכ הבר תשק הבר יהיו
 ,םיאק אוה הירקיע לעו הריואל הרטוח קורו קחצי יר רמא יוגו ןראפ רבדמב בשיו (אכ

 השא ומא ול חקתו 'תכ ךכיפל (א ופ תישאיב רגה הטשו תי רצמ החפש הלו בוחכש יפל ךכ
 : םירצמ ץראמ

 סעוסנס ,ויכ יי קלנ כי לעופנס ,ר'פפ ןעקל , סע עוקל. 7 :סש פוקני 6 :206 דלו 12 79 ליעל ,סט עוקלי 1
 :ג'כ "כ כ"פ סנכ רגומנ ,ז"י "יס סס

 | 'אד היל רמא ,י'א'ך ל"א .תכגופ [ול רטא | א יל ,נ 'גו לדגו .יתכ'אופד לדגיו [וג 1
 ו כגְוְד הנש םיחשו םירשע | ?א יל םוחנ | ך 'ל תא 2 | יכ'אש תשטשש ,[ך*א ך תשמישש ,ן [התשמישש
 . . םיתיא םיטועט םיקר םיכא ,כ [סייוביר -- םיכא | א שרוד היהש ,י שרוד חיהש הנש ב"כ ,[ך םינש ביכ
 ןיכא .תפ ןייוביי (ת ןימגו) ןיטג ןיתא ןיטועימ ןיקרו ןיכא , 1 םיוביר . . םיתא םיטועימ םיקיר םיכא .] םייוביר
 ,'א ןייובר 'יטגוםיחא ןיטועימ ןיקרו ןיכא .ְך םיוביר ןימגו ןיתא 'יטועימ םיקרו םיכא ,י ןייובר ןיסגו . . ןיטועמ . .
 | 'א 'טוא וחט ,ן אוהמ | ן הכה | ן - ירה ,%א - יאה ת'אד ₪ ןידה .יכנפ [הא | "א הרותבש ןיתא לכ תא

 [רענה . . תא | 'א 'ל שוררל -- ןיאש | + קר אוה -. [סכמ | ך יל אוה ל | 'ך קיר | ין 'ל םכט 4 | י בותכ [רמאנ 8
 ('ָך וירמחו) וירוטחו ,י'רכ גאז יהולטגו יהורטחו ,ם יולמגו יורומחו ,ן [יולמגו יורמחו | ליל [אוח ** | זך תוברל <

 . . הגו | יתכ'אד הגוו "אופ [חבו 6 | ן יתותיב ,[ף יוחיב ,1' היתייב ,.*ךכא היתיב 5 | תןְָד וילסגו

 הבו :[ היתוישקב הבו ,?א ומא וחתושקבו חבור כ 'מא ותושקבו הבר | ,] וטא ותושוקיבו הבר ,"ל וסע
 ,? ומע היתוישקל חיבר ,ך הימע היתוישקו היבר ,יש ומע ויתוישקו חבר ,] וטע יתושקבו חבר ,'א 'יתושקל
 י ןף וטא ותוישקו חבר איג וטע ותתשקו חבר איג ומע ותוישקו חבר ,ך ומא ותוישקו הבר א"נ ומע ותוישקו הבר
 | תפ הבר א'ד | ₪ תותשקב | ראפ רטלתמו | 'אח ל :ן הדור ,ל חוד [תכנ'אפדיל הכו * | ח יל
 | כג'אוד 'ל :יז םירצמ ץראט השא ומא ול חקתו ,?א [יוגו | י יל ןראפ -- בשיו 7 | ד םירומ | י בר , ג*א חבור
 ['רכ'נ'אד הירקיע לעו * | 1 אויואב .ירתכאפְ אויואל .ן[חריואל | ארטוח | פל קרוז [ירתכגאוד קורו*
 | 1 חרוקע אלו ,ל הירקוע אלו , "ך הרקיעא ,?ך חירקע דע ,י תירקיעל ,פ תירקיעל  .תאח חירקיע לע
 ץראט ** 9 | יל יתכ | א ךכל | כג'אם 'ל רגה המשו | 'א בתכש ,י ביתכש | ף ל ךכ 8 | ?ךכההםפ 'ל אוה
 ןל יוגו [םירצמ

 ןכו השק ןושלה .רבדה היה 8 : 554 רצו 889 רצ ליעל הנמאב עייעו 'וכו היה הנמא רסוחמ 'וכו חנ אביו 8
 תא תועחהל השק רבדה היה שרפמ י'כ רי'ב 'יפבו ,'וכו השק רבדה היה י'י שיא יתינק רמאנ וליא 206 רצ ליעל

 םימש ףא םירמוא ונייה ץיראו םימש תא םיהלא ארב תישארב רמאנ וליא 12 דצ ליעל ןכו תונימ י"ע 'ולכ תוירבז
 ותיב ינבו ולש םילמגהו םירומחה יכילומ 'וכו יורמח תוברל ת א .רענה תא אלא 4  :םש י"מב 'יעו תוחולא ץראו
 .'וכו הבר יהיו 6 :התיב ינבו הילמגו הירמחו איה איה ם ג איהו 847 דצ לועל ןכו ,ומע החלצה התיה םלוכלש
 הבר בותכ רועו הבור כ'ג וחארוהו ראותה םש ארקמב עיר ול ןיאש תשק יכ וטושפכ ושרפל השק תשק הבר כ'הל
 יטוש ינובו ,ו מ א י תו יי ש ק ב ה ב ר בותכ לי'יכבו , תוישק ןושל תשק ושרדש ןושארה שרדב תואסריגה וברו ,ו'יו רפח
 הבר רמואה אחסנהו בתכ ת''פיבו ,ומא 'וכו א " ג ומע ותוישקו הבר תואסריג יתש 'יסופדבו ,ג"חעו ו מ ע היגהל ע בותכ
 ,'וכו ומע לדג ותער היה ךלוהו לודג היהש לכש םש שרפמ ומע ותוישקו הבר 'יגהו , היתעדי אל ומא ותוישקו
 ךטס ךכלו הערל ול הרזעש ו מ א ותוישקו 'וכו ומע ותוישק ןכ פ"עאו רענ רמולכ איבר ןושלמ הבר שרפמ כ"'מבו
 ר'ב 'יפב םג אתיא ומע ותוישקו הבר 'יגהו ,הרשו םהרבא תחפשממ חקיל הל היהש םירצמ ץראמ השא ומא ול חקתו

 הימע היתוישקו היבר שרפמו םרוג טי'יכ רב 'יפבו ,ומע ותוישקו תשק הבור יהיו 57 דצ בוט לכשבו ,טו
 : ילואו ,י תוי ש ק ב תלמ םג השק ונינפלש 'יגהבו ,היתוישקב הבר םייכ 'יג םעט 'רג ןכו ,אוה השק םדא רמולכ
 ףסונ ייטופדבו 'וכו ותשק ןתואב בשתו דיהה הרזחו תשקה החמתנ ז'פפ ןמקל שרדה ןיעכו תוגז ןושל תשק ושרד
 ינשה שרדבו ,הימא יתוושקב ל'צש רעש רעיודנאל ש"ר ירידיו ,גי'עצו 'כ ייפ חי'צפ 'יסופדה תחסונב ןכו ,ותוישק םש
 יבר ףולי הוהו 'א י"'רתבו ,תשק תויהל ,תשקב דמלתמ ועמשמכ תשקו רענ !ולכ הבור וא איבר ןושל הבר ושרד
 ,תשקב תוריל ליחתהש אוה תשק הבור לודגה שרדמבו ,תשק תויהל דמלתמו לודג הבור 55 רצ בוט לכשבו ,אתוישק
 הבר ןינע תויהל ןכתיש 466 דצ הנוי 'רל םישרשה 'סב בתכ םוגרתה הז י"פעו + תשק איבר הוהו םגרותמ א"תבו
 םש םירמוש םיבורה ןנתו רענ ייפ תשק הבר ןוחרפ המלש 'רל ךורעה תרבוחב שרופמ ןכו ,ש"ייעו תשק רענ תשק
 ב'ישרל סולקנוא ירואבב 'יעו תשק רענ תשק הבר םגרותמ ימורה םוגרתב םגו .הנוהכ יחרפ 'יפ (א"מ א"פ דימת
 ישולשהו ינשה שרד ינפלו ,תשקב םירומה לכ לע בר תשק בר הכר אבר ןושל הבר ושרד ישילשה שרדבו ,לעטפעש
 ייכ ריב ייפב שרפמ  .'וכו הירקיע לעו 7 :  םש י"מבו 846 רצ 'ועו תובר םימעפ ליעל ומכ א " ד ןמיסה רדענ
 יפל ו"פפ ףוס ןמקל םגו ,נ"חעו יתהגהו הירקוע אלו שבתשנ לייכבו , 'ןכו ורקיע לע דמועו ץראב ץעונ לפונ אוהשכ
 'תכש יפל ךכ םיאק אוה הרקע לעו הריואל הרטוח קורז קחצי ר"א ל"יכב רמאמה ןושל 'וכו ראת הפי פסוי יהיו
 יאק יירקיע לעו 'וכו קורז בוט לכשבו ,םיאק הירקיע לעו 'וכו ארטוח קורז קתעוה ט"קלבו ,'וכו התיה לחרו
 אריואל ארטוח קורז ישגיא ירמאד ונייה 'וכו החפש הלו רמאנש הילודג םוקממ םירצמ ץראמ שרפמ ת"הע י"שריפבו
 ליעל י"מב 'יעו לפונ ורקיעל ריואל הטמ קורז ק"הלב לשמה ןונגס םש ר"מבבו קלב ב"מ אמוחנתבו , יאק הירקיעא
 : לפוג ורקיעא ריואב הטמ קורז םש אמוחנתבו ,540 דצ

 בו םפדנה
 יבו - ו-י



 פזפ נכ אכ דנ תשרפ ארויו

 רנ השרפ

 םג שיא יכרד ייי תוצרכ וגו לכיפו ךלמיבא רמאיו איהה תעב יהיו (בכ אב
 ,(וז חכימ) ותיב ישנא שיא יביוא ותשא וז ויביוא רמא ןנחוי יר (ז וט ילשמ ותא םילשי ויביוא

 לאומש יר ,השאר תא זיתה ףא 'א שיו ושאר תא ויתהו ןוטלשל הלעב לע הלביקש השאב השעמ
 לאומש 'ר רמא ,םושה רחא טוהל הזה שחנה לואש רב אתפלח יבד אנת ,שחנה הז רמא ןמחנ רב
 אלו תיבב שחנו הכותב איקהו הלכאו םושלש הרעק אצמו תיבל דריש רחא שחנב השעמ ןמחנ רב
 גחונב ,ערה רצי הז רמא יול ןב עשוהי יר ,רפע התא אלימו ררי ול אציש ןויכו ול רומעל לוכי היה
 ותורענמ םדא םע לדג חזו ,הבהא ול רשוק אוה םינש שלש וא םיתש ורינח םע לדג םדא םלועבש 6

 /('5 ע"'ע) סלטב יסיו 'פ לסקיקפ ,'6 וע ח"פ םועוכס 'טוכי ,'מ 'יק "5 סילספ יכיכע 'קלי ,ד'כקפס יכ ילטע קני 1
 :'3 "כ ד/5 סילסס עכדמ ,ני'כטס 'כ סולקפ 'קלי , סע סוקל 6 :'ג "ק םלטב ג'יפ (סעוסנס

 ואבצ . . לכיפו . .רמאיו כְנְד ואבצ רש (כ לוכיפו) לכיפו . . רמאיו ,ןפ ךלמיבא רמאיו ['וגו -- רמאוו 1
 [מיתנאְד ותא -- םג* | 'א ₪ ה*שז ,כ"א -, 'תכ [תוצרב | ?א יוגו ,1א השוע התא רשא לכב ךמע םיהלא

 [השאב 8 | ן שיא לש יביוא | י'א הז | תופד יל ,ל ותוא [מיכנא ויביוא* 2 | ן יל ,ל 'וגו ,ם ותוא . .םג

 שיו | י הלעבב ןוטלשל ,ן ןוטלישל הלעב לע | ירתכגאפד הלבקש ,ן [הלביקש | *ךכנאופ תחא ₪

 /ם אנאת .ן הנח | תיאד יל ,י ינטחנ רב .כנ'אופ [ןטחנ רב 4 | אך אייו .תכויִד 'מוא שיו ,י'ְךַפ םירמוא

 | תד 'מוא .כנאפ לואש ןב ,ן [לואש רב | ן התפלח | תנוְד 'ר ,'א יגר .?א 'ר יבד ,כפ [יבד | ?א יל ,'א ינח
 (] רההמ) רחה ןמ רריש ,*ך תיבב רריש ,יָנ [תיבל דריש 5 | תִד השעמו ,יפ השעמ ,?ךכנא] [השעמ --- רמא

 ;רו וב [ול 6 | יפ אל | תכְד תיבבש שחנ הארו :ינופ [תיבב שחנו | כ רההט תיבל דריש .תואופְד תיבל
 אלימו | ךִד תיב לש שחנה אצי שחנה ותוא אציש .יכנאןפ [דרי ול אצש | יתד ןויכ :.כנאופ [ןויכו | א יל
 | ,(ילשמ) ינפ [שלש וא | ןמ (םילהת) י 'ב 7 | יא ותוא אלמו ,ן האלימו ,תכ1אפְד התוא ('א אלמו)
 ,םיכ!אפ [רשוק אוה | ןך ךיכב ₪ .מיתכנאפ [םינש | ך 'ג ,תכ שלש ,[מ (םילהת) גו 'גו .א שלשו ,ן שולש

 [מתכגאופד פדא * | מָא הז לבא | ןהביח | ל ל .מיכגא ומע [תופד ול * | *א רשקטו .תוד . . אוהו
 | (ילשמ) ו ויתורוענמ ל ןתרוענמ ,ןך וחרוענמ :5 ותורענב [מ (םילהת) יכנא ד ותורענמ * | ל יל ,* וטע

 םש ימלשוריב .'וכו תוצרב 1 :  החותפ השרפ ןאכ ארקמבו ,ג'נפ ןמסנ ר"פדבו ,אינפ 'א א'וכב ,דנ השרפ
 םילשי ויביוא םג 'וכו תוצרב ביתכ אתיא 'וכו איקמ אוהש שחנה ףא רמוא לאילמנ ןבר ןירוקינ אנח ןאמ איגוסב
 רב דח 'וכו איויח אתאו בלח ןובלה אייער ש חנ ה הז רמוא יול ןב עשו הי 'ר בלכה הז רמוא ריאמ 'ר ותא
 לכימ היתייב ינב ןותא היב לכתסמ תיבד יויח הוהו הינימ ליכאו רוטד איויח אתאו היתייב וג קיחש םות דבע שנ
 יהיו 'פ שיר אתקיספב החיתפה תלחתמ ןכו ,היווג הימרג קלקו ןנובתיא אלו רפע ןוהילע רתרתמ ירשימ הינימ
 'וכו תוצרב רמוא (יול ןב עשוהי 'רו) עשוהי 'רו 'וכו בלח ןובלח אייער בלכה הז רמוא ריאמ 'ר 'וכו תוצרב חלשב
 רמא ןמחג רב לאומ ש 'ר 'וכו ותשא הז 'וכו תוצרב רמא ןנחוי 'ר םש 'ג כ'חאו 'וכו שנ רב דחד שחנה הז
 ויביוא םג 'וכו לארשי ולא שיא יכרד 'ה תוצרב ירמא ןנברו םש הנורחאה הטישהו ,'וכו ער ה רצי הז 'וכו תוצרב
 תומשו 'וכו חלשב יהיו יפל החיתפה םש ב''מ אמוחנתב ןכו ,'וכו חלשב יהיו רמאנ ךכל 'וכו הערפ הז ותא םילשי
 'וכו ערה רציב רבדמ אוה ימב יול ןב עשוהי 'ר רמא 'וכו תוצרב ה'שז םש ורדסנש תוטישהב וניגפל ומכ םש םירמואה
 םדא לש ויכרדב הצור ה''בקהשכו 'וגו תישא הביאו וב בותכש שחנה הו םילשי ויביוא םג רמא ינמחנ רב לאומש יר
 : יוכו חלשב יהיו רמאנ ךכל 'וכו לארשו ולא 'ה תוצרב א"ד םש םייסמו ,'וכו דחא שחנב השעמו ול ותוא םילשמ אוה
 ייעו קעצ ייפ לבקו ,הלבקש 'יגה אפידעו ,ו"יכב םג אתיא לעיפב הלביקש ייגהו ,ני'חעו יתהגה ןכ .ותשא וז ןוביוא 2
 ישנא שיא יביוא היב בותכד ותשא הז םש אתקיספבו ,לכקי ירא (ויב ב'כ תומש) קעצי יכ םוגרת ןכו ,לבק 'ע ל"תמעב
 ןיידל חלעב לע הלבקש תחא השאב השעמו רבחכ רבח לש ותשאו סטסלכ םטסל לש ותשא ןנחוי ר''אד ותשא וז ותיבו ותיב
 'וכו .םירמוא שיו .רמאמה ףוסב אבוה ט''יכ ר''ב 'יפבו ,הגרהו אליע הילע אצמ ןמז רחאל ושאר תא זיתהל ובייחו
 פ"יכב ה''כו .'וכו יבד אנת 8 :הלעב לע הלמח אלש יפל .הגרהו הליע הילע אצמ ןמז רחאל אתקיספב שרופמו
 , לואש ןב אתפלח 'ר יבד 'ב א'יכבו ,(ייני תיבד 185 רצ ליעל 'יעו) לואש ןב אתפלח יבד (אנת) אנאת כ''יכו
 'שוריב הדגאו הכלה ירמאמב אצמנ ןכו ,לואש (ןב) רב 'תפלח יר (ינת ,הנת) אנת ייגה גייכו 'א א'יכו ו'יכבו
 'יס ו'כ םילהת שרדמ ,ג'כפ ףוס לאומש שרדמ) 'ד דס ביפ םירוכיב 'ד זמ י"פ תומורת 'ד 'ו ג''פ 'ג 'ג א'פ תוכרב
 עייעו 'ב 'ז תוחנמ יב .ג''צ םיחבז ייעו לואש (רב) ןב אתפלח 'ר (ינת) אנת 'ד 'פ א'פ ק'מ 'א 'ז דיפ תבש (ז
 םש םיחבזו ק"מ תוכרב סי'דבו שי'ב ח'ר 'ע ד"הסב 'יעו היה ארומא ש"ב אתפלח 'רו ,'א יי ק"מ 'א ט"כ תוכרב
 אתקיספבו תומורת 'שוריבו ,'וכו שחנה רמוא ח''ך אנת ושבישו לואש ןב וטימשה ט'וכ 'יסופדבו ,952 דצ בי'ח ת"'הגאבו
 רהה ןמ תיבל דריש .'וכו שחנב השעמ 4 :  םש ילשמ 'קליב קתעוה אלו 'וכו אנת רמאמה אתיל םש במ אמוחנתבו
 ול דומעל לוכי היה אלו תיבב היה 'ולכ תיבב שחנו 'וכו הרעק אצמו 'וכו רוטד איויח אתאו םש ימלשורוב אתיאדכ
 שחנ דחא שחנב השעמ שרפמ י'כ ר''ב 'יפבו ,נ''חעו 'וכו אלימו אוה דרי שחנה ותוא ול אציש ןויכו שחנה ותואל
 לוכי היה אלו 'וכו תיבבש שחנ הארו סרא הכותב איקהו בושיב דלונש ותואמ רתויב ער שחנ ותואש היה םירה לש
 ומכ (היה ףירח שבתשנ ספדנה ר'ב 'יפב) היה םירה שחנ הרעקב איקהש שחנ ותואש שחנ ותוא ינפמ וב דומעל
 והולכאי אלש ידכ רפע הרעקה תא אלימו תיבה שחנ דרי שחנ ותוא (ול אציש) ול דרוש ןויכו אתקיספב שרופמש
 וכו שרופמו) הכותל ומצע קרזו הרעקבש המ לוכאל וצרו תיב ינב ושיגרה אל כ'פעא אתקיספב שרופמו תיבה ינב
 וב ביתכד שחנ הז ותא םילשי ויביוא םג 'וכו תוצרב יוה והולכאי אלש ידכ ,(היוגל הימרג קרז ףוסל שיגרתיא אלו
 אמות קיחש שנ רב דחד אתקיספה ןושלו ,תומי אלש ול עייסמ שחנהש ותא םילשי ביואה ותוא םג תישא הביאו
 אלו ןוהילע ('ז רת 'ע ךורע 'יעו רפע ךילשמ) ארפע רתרתמ ירש אתיבד איוויח היתמח ליכאו ארוטד איויח אתא
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 יתומצע לכ רמא דורש אוה ,וליפמ םינומש ךותכ ,וליפמ אוה םיעבש ךותב אצמ םאו ותונקז רעו
 אחא 'ר רמא (י תל פילתת) ולזוגמ ןויבאו ינעו ינממ קוחמ ינע ליצמ ךומכ ימ ייי חנרמאת
 התמחלמ (אכ הכ ילשמ) 'ונ] פחל והליכאה ךאנש בער םא הסלש רמאו ,הוס לורג ןלוינ שי יכו
 הימימ (אכ הכ םש) םימ והקשה אמצ םאו , (ר ט פש) יםחלכ ומחל וכל 'מא תאר ךיה הרוחלש

 לכ תוברל ויביוא םג ויביוא היכרב 'ר רמא ,(א הג היעשי) םימל וכל אמצ לכ יוה הרוחלש
 איהה תעב יהיו יונו שיא יכרד י'י תוצוב איר ,םיכובזו םישוערפ) םישותי ןוגכ  ותיב יקיומ
 : וג ךלטיבא רמאיו

 : סט ילטט קלי ,ס*5 יכ פוקל 6 5':  גיכ סכוס 8

 ,מכנא ותוא =. אט | תד פא .םיכנאפ [סאו | ל ןתונקז [ותונקו ** | פד יע :מיתכנא |דעו \
 אוה (פ'ך 'פ .כנ םינמש) םינומש ךותב |וליפמ -- ךותב | א הנש 'ע , (םילהת) י תנש םיעבש ,[ 'ע | י וליפתל

 (ג ריורש) רורש ,י [רמא דודש | א 'ל , (םילחח) י וליפמ . . םינש םינומש ךותב ,(ילשמ) יתכנ פד וליפס
 שי 4 | םכנ'א יל ,ל יוגו ['א'ד ולזוגט -- ינעו ' | ל הכטכ [ךומכ ** 2 | 'א רוד .טאש .מתכנ'אפד רמוא
 [וגו | (ילשמ) יתכאפד ךאנוש ,נ [ךאנש | "ל 'מא המלשש אוה | מ םרא לש ותמשג לטונש |חזמ | ןלזג | מ ךל
 ןייב ותשו ... [ימחלב 4 | (פש) ית'אְך המחלמ ,כפ [התסחלט | (סש) יכאפ 'ל ,תְד םיט והקשה אמצ סאו
 !ך חימימטו ,(פש) | חיטיטמ ,ל המימימ [כאפ היטיט * | ד יל ,(םש) יכא[ [םיט -- סאו | [ך יתכסמ

 ןיבובז ןושותי : גפ ןיבובזו ןישוערפו ןישותי | 'א ומכ [ןוגכ 6 | יל לכ | ?א יל ויביוא | ל אוה [יוח ** 5 | ך הימיסימו

 שיא * | ד ןישותיו ןישוערפו םיבובז .?א ןישוערפו ןישותי ןיבובז ,(םש) י םיבובזו םישותי םישוערפ , 'א ןישוערפ
 הז שיא ,(סש) יא ךלמיכא הז ותא . . תז שיא ,' ותא םילשי ויביוא סג םתרבא חז שיא ,כ'אְל שיא [נו רגו
 --רטאו* 7 | תןך ךלמיבא הז ויביוא סג ותצע שיא ([ך הקוחר) קחרמ ץראמ תיב 'יתכד שיא ארקנש םתרבא
 | ל יוגו , (םש) ו ךלטיבא רפאיו .יתכ נא ואבצ רש (כ לוכיפו) לכיפו . . רמאיו ,ך לוכיפו ךלמיבא רמאיו (ן וגו

 וליפתל 'ולכ .אצמ םאו 1 = : ש"ייעו ב"מ אמוחנתב רופיסה ק"הלבו רחא ןונגסבו ,הווגל חימרג קרז ףוסל ןוננובתא
 רצ ליעלו ,לזג 'ע 'שה ךורָע 'עו ימלשוריב תונוש םימעפו 'ג 'יס הטמל ג'חב ה'כו ל"יכב ה"כ .ןלזוג 8 | : ג"חעו
 :םדא לש ותמשנ לטונש הזמ לודג ןלזג ךל שי יכו שרפמ י"כ ר'ב 'יפבו ,םש י"'מב 'ועו תינרקוס 168 דצו ןינתצור 8
 וארק הייבקה ר'הציל ןל שי תומש העבש יו ל ןב ע שו חי ' ר אמיתיאו אריוע 'ר שרד םש הכוסב .המלש רמאו
 שאר לע חתוח התא םילחג יכ םימ והקשה .אמצ םאו םחל והליכאה ךאנוש בער םא רמאנש אנוש וארק המלש 'וכו ער
 ביתכד הרות לש התמחלמב והחירטח םחל והליכאה םש י'שריפו ,ךל ונמילשי אלא ךל םלשי ארקת לא ךל םלשי 'הו
 יתהגהו ,הרוה לש התמחלמ םחל שרדה ןאכ ןכו ,'וכו אמצ לכ יוה הב ביתכד הרות םימ והקשה 'וכו ומחל וכל
 ןכו המחל ןמ המחלמ שרפל שי 'וכו (הימיממו) ,הימיממ 'וכו המחלמ 'יגה יפלו ,נ'חעו הרות לש הי מי מ םימ

 לע ךומסל שיש י"שריפו) דומלת ילעב ולא ם ח ל ןעשמ לכ ושרד 'א ד"י הגיגחבו ,םילהת שרדמב שרדה עמש
 ,'וכו הרות לש התמחלמב ןתילו אשיל עדויש הז המח למ שי או 'וכו ומחל וכל רמאנש (םחל תכימסכ ןתארוה
 ערה רצי הז ותא םילשי ויבוא םג בוטה רצי הז שיא יכרד 'ה תוצרב רמא ג'בשר רמאמה ןושל אתקיספבו
 רעו וירוענמ םדאה םע לדג הזו הביחו הבהא ול רשוק אוה כ'חא (ךרכב 'וכו םיתש) םינש שלש םיתש 'וכו גהונב
 םאו וליפהל הצור םויו םוי לכבו) 'פ ךותב וא 'ס ךותב וא 'מ ךותב ןכו וליפמ הנש 'כ ךותב ולופהל לוכי אוה או ותונק
 (וליפמ הנש םינומש ךותב וליפמ הנש םישש ךותב וליפהל אצמ הנש 'כ ךותב וליפמ םינש 'י ךותב וליפהל לוכי וניא
 לכ דוד רמֶאש אוהו יקורצ השענ ףוסבלו הנש םינומש הלודג הנוהכב שמישש ג''כ ןנחוי לע וילע ורמא ותומ וי דע
 רי'א םש גיילו) הזמ לודג ןלזג שי יכו ולזוגמ ןויבאו ינע\ ערה רצימ בוט רצי הז ןנממ קזחמ ינע ליצמ 'וכו יתומצע
 םאו (ביישר תורעהב שיייעו) הרות לש המחלמ הז םחל והליכאה 'וכו בער םא וילע ארוק היה היכרב 'ר (אחא
 ךותב ונינפלש רמאמל ריעה ריב 'ופבו) 'וכו םלשי ירקת לא ךל םלשי יוכו םילחג יכ חמ ינפמ הרות לש הימימ 'וכו אמצ
 ימב לבור רמא םש במ אמוחנתבו ,( וכו שמישש לודג ןהכ ןנחויל השעש ךרדכ אתקיספב שרופמו וליפמ םינומש
 ואגוש אוה וליפא תחא הנש ןריבח םע ךרכב רד אוהש םרא 'וכו גהונב הזמ לודג ביוא שיו ערה רציב רבדמ אוה
 ךותב וליפהל לוכי וניא םאו וליפהל הצור םויו םוי לכבו ותונקז דעו ותורענמ םדאה םע לדג ערה רצי ובהוא השענ
 יוגו םחל 'וכו בער םא וילע ארוק היכרב 'ר יקודצ השענ יוכו ןנחוו לע וילע ורמא םונש 'כ ךותב וליפמ םינש 'י
 ינפמ 'וכו אמצ םאו רמואש םשכ הרות לש הימיממ 'וכו אמצ םאו 'וכו ומחל וכל רמואש םשכ הרות לש התמחלמ
 ונטמ קזחמ ינע 'וכו דוד רמא ערה רצי הז 'וכו ויביוא םג בוט רצי חז שיא 'וכו תוצרב יוה 'וגו ושאר לע 'וכו המ
 רבדמ ינמחנ וב לאומ ש 'ר רמא וידבע שפכנ 'ה הדופ םילהת שרדמב רחא ןונגסבו ,ער רצימ בוט רצי
 רציו ובהוא השענ תחא העש ןריבח םע ךלהמ םדא ערה רצי הז 4 'וכו ךאנוש בער םא רמוא אוה וילע ערה רציב
 וליפהל אצמ םאו (890 רצ ליעל 'יעו) וירוענמ ער םדאה בל רצו יכ רמאנש וימי לכ ומע לדיגו םדאה םע דלונ ערה
 דמע םא ינמהנ רב לאומ ש 'ר רמא הזמ לודג אנוש ךל שי  וליפמ ירה םישש ןב םישמח ןב םיעברא ןב
 הרות לש המוממ והקשה אמצ םאו 'וכו ומחל וכל רמאנש הרות לש המח למ וָהליכאה ערה רצי ךילע
 קזחמ ינע ליצמ 'וכו יתומצע לכ יוח ךְל ונמילשי ךל םלשי 'הו המו 'וכו םילחג יכ המלו 'וכו אמצ לכ יוה רמאנש
 קידצה תא איטחמש וזמ הלודג הלוזג ךל שי ולזוגמ ןויבאו ינעו ערה רצי ןמ בוט רצי ליצמ א חא 'ר ר מ א ונממ
 79 רצ 88 רצ ליעל ייעו 'וכו םישותי ןוגכ 'וכו תוברל ויביוא ם ג 'תכו לייליה ויביוא .'וכו היכרב 'ר רמא 5 :'וכו
 ,בי'חעו ןישוערפו ןישותיו םיבובז ןוגכ ותיב יקיזמ תוברל ותא םילשי ויבווא םג היכרב ראו םש אתקיספבו ,192 דצו
 ןווכו ,םישוערפו םישותי חלש ב שר ג 'ו גו םש עטוק כ"חאו םדא םע לדג הזו דע ל"ביר רמאמ קתעוה וייכבו
 ו"יכב רוציקב רגוסה רמאמ ןכו .'נכו תוצרב א'ד 6 :  'וכו לגלג היידב 89 רצ ליעל י"'מב 'יעו חלשב יהיו 'פ אתקיספל
 "יפבו ,'וכו תעב יהיו 'פל החיתפה ףוסב ךלמיבאו םהרבאב 'וכו תוצרב ושרדו ,(פייכב טמשנו) כ"יכו .ג"יכו 'א א"יבו
 ותצע שיא .קהרמ ץראמ היב ביתכד שיא ארקנש םהרכא הז שיא יכרד 'וכו תוצרב א"ד" שרפמ איוכו ט"יכ ר"ב
 :484 רצ לועל יימבו ני'חעו תייכו 'יסופדבו טוקליב תופסוחה ואב םשמש 'רנו ,'וכו ךלמיבא הז ויביוא םג (יתצע)
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 ב ויתואבצ לכש הפ רמא הימחנ יר ,ומש היה לכיפ 'א הדוהי 'ר הימחנ 'רו הדוהי 'ר [לכיפו]
 : ויפ לע ול ןיקשונ

 אל קידצ היה וליא יא םלועה תומוא ויהש יפל השע התא רשא לכב ךמע םיהלא
 היה קירצ היה וליאו ,השע התא רשא לכב ךמע םיהלא ול ורמא רילוהש ןויכו  ,רילומ היה
 (בי אכ תישאוב) הלוקב עמש הרש ךילא רמאת רשא לכ ול רמאנש ןויכו ,ותשא לוקל עמוש
 וארש ןויכו ,ורוכב ונב החוד היה קירצ היה וליא ,השע התא רשא לכב ךמע םיהלא ול ורמא
 ןירליק רסח אלו םיבשהו םירכועה וקספו םורפלש המוקמ ברחש יפל ,'וגו ךמע םיהלא ורמא וישעמ
 :יוג רשא לכב ךמע םיהלא ךניפל םולכ ולש

 כאה ימחר ןאכ דע ידכנלו ינינלו יל רקשת םא הנה םיהלאב יל העבשה התעו (גכ
 םייה יביוא אנינח 'רב יפוי 'ר רמא ,ןיפתושה םיחאל ןאכ דע אנהכ רב אבא יר רמא ,ןבה לע

 : םיי "יפ ס"מ סילספ יכיכע 'קלי ,סש םוקז 9 | : 542 75 ליעל 7 :שע עוקל 5 | :ר"ספ ןעקל , ספ יל וקלי 1
 :'ש זי ס"פ סכפכ סנכ 'םוכי 0

 ייתאחופ רטוא | ן הדי | תפד 'ל ,ן הימחנ 'רו הדוי 'ר .?א אימחנ . . 'ר ,5נ1א [הימחנ --יר

 | 'א ןמחנ ,?א איטחנ | גיא 'רו | תפד 'ל .יכנאחו |היה | תג'אד לוכיפ .יכ'אחופ [לכיפ | כד רמא
 | תד ל :יכנאחופ השע . . לכב [השע --לכב 8 | חף יל ל 5 | כ'אוד רמא ,יתלאחפ רמוא [א*
 היה /י'אח דילומ היה ,ָך אהמתא רילוט . . אל ,כנ?אופ [דילוט היה אל | 5 תורטוא ,חְד ןיד ,ןך םירמוא
 ,יכגו השוע . . לכב [השע -- לכב | א 'ל ול ומטא | תיאחד ןויכ ,יכג!אופ [ןויכו 4 | [ך אהמתא דילומ
 שרגל < [ותשא לוקל 5 | רתא עמוש היה אל ,ייכנחופ [עמוש היה | יא ולא ,'אח וליא | תאפד יל
 | י םיתלא היל רמאש ,ןך היינקה ול ימאש | (א יל ורוכב -- ןויכו) | תח ןויכ ] ו ונב תא תוחדל ,'א רגה
 . . לכב ,) [השע --לכב | ָך ךיהלא [םיהלא" | י רמא [ול וומא 6 | ל וג [יתכנד הלוקב עמש*
 היה אל [:יכנחופ החוד היה* | תן ולאו ים וליאו ,יכ ולא :נחו ולא | תחפד ל ,יִבְו השוע
 /תנ'אחופד ול ורטא ,כ [ורמא | ך ₪ תא [וישעמ ל 7 | כנאופ ןויכו | ת:ופד = תא .יכ [ונב [ ךִד החוד

 ,סגאו [יפל | תאפ 'ל ,כִד השוע התא רשא לכב ,יָנ [וגו | ך ךיהלא [םיהלא 5 | י רמא ,!א םירמוא ויה
 | 1ך םיבשו םירכוע ,א םיבשו םירבועה | ךְד תוטוקמ ,'ך יטוקמ ,רךעכנאופ [הטוקמ | ד יפל איד ,ם יפלו

 ךותט) יתיבמ הקדצ קסופ ינא המ ימא .. [סולכ 8 | 'רע''אד ןירוליק ,כ ןיראלק .פ ןיראליק ,*רג?אְו [ןירליק
 ורטא ,א ךכל [ךכיפל | "ל ררגב להא ול הטנו ד'ע ילוכ :א ררגב להא ול (א הטנו) עטנו ךלה (א יתיב
 /ך [העבשה התעו 9 | אופ יל ,נ וגו .תןכְד השוע התא רשא לכב [יוגו -- לכב | [ך ול ורמא ךכיפל ,פ ול
 / נופך העבשה התעו (נְ] השוע התא רשא לכב ךמע ,פ 'וכו ךמע) ךמע םיהלאו (ן ליאוה) ליאוהו ,2כ העבשה
 (1א התע) התעו ןכו ליאוה ,[ןְד העבשה התעו ךטע םיהלאהו ליאוהו ,ו העבשה ךטע םיהלאו ליאוח
 . רוקשת םא ,ן הנה םיהלאב ,ת'אְָד ידכנלו . . רוקשת . . םיהלאב [כנפ ידכנלו -- םיהלאב * | א העבשה
 | יחתד 'ל .מלרכנאופ [אנהכ רב | םא ןינא | ל 'טאד [רסא ** 10 | ל דעו [דע ** | ל יוגו ,מי ידכנלו
 ייתכ ,1י יביואו ,ם] [ינוא | מ*רכנא 'ל .תד אנינח רב ,ןפ'ְד הנינח (ם רב ,ן ןב) 'רב [אנינח ירב

 | ם*רתאד יביואו

 הפ ןוקירטונ לכיפ שרוד ג'רו 'וכו לכופו והערמ תזוחאו 'פל ד"ספ ןמקל םג רדסנ רמאמה  .'וכו הדוהי 'ר 1
 ,ימע לכ קשי ךיפ לעו כ"הלכו ויפ לע ןיקשונ ויתואבצ לכש ל"יכב םש ןמקלו ,'וכו ול ןיקשונ ויתואבצ לכש לכ
 ארקמב .'וכו ויהש יפל 8 :  םיאבו םיאצוי ויה ויפ לעו ול םיקשונ ויה ךלמיבא לש תולייחה לכש הפ שרפמ ט'קלבו
 םלועה תומוא ויהש יפל ןינוש םינינעב ושרדו השוע התא רשא לכב ךמע םיהלא ול ורמאש המ םעטה שרפמ וניא
 הימתב ותשא לוקל עמוש היה קידצ היה וליא 'וכו דילוהש ןויכו היטתב דילומ היה אל  קידצ היה וליא םירמוא
 יוכו דילומ היה 'יגה אתוחינבו) 'וכו וארש ןויכ הימתב ורוכב ונב החוד היה קידצ היה וליא 'וכו ול רמאנש ןויכו
 הנבו רגה שרגש ותשא לוקל עמוש היה אל שרפמ יייכ רייב 'יפבו ,(נ"חעו 'וכו החוד היה אל 'וכו עמוש היה אל
 טוקליב ףסונ ןכו ונב תא תוחדל ותשא לוקל עמוש חיה אל ספדנה ר"ב 'יפבו ,רגה שרגל 'א א"יכב ףסונ ןכו
 רשא לכ ול רמאנש ירחא הנב תאו רגה תא חלש םהרבאש רועו ישילשה ןינעה הזש השק ןכא ,ונב תא תוחדל
 הנעתו הדיב הרסמו רגה לע הלבקשכ ותשא לוקל עמוש היה אל שרפמ ת'יפיבו ,הלוקב עמש הרש ךילא רמאת
 ותשא לוקל עמוש היה אל םש 'יגהו םינינעה ינש ובכרוה 'בו 'א א'יכבו ,ן'זרהמ 'יפבו ל'דרה ייחב םג 'יעו 'וכו ירש
 וירחא םיננרמ ויה לאעמשו תאו רגה תא שריגו הרש לוקל עמששכו ט"קלב ןכו ,'וכו וישעמ וארש ןויכו (רגה שרגל)
 םטסלמו תשק הבורו בשוי היהו םירצמ ץראט השא אשנש וישעמ הארש ןויכ ונב תא שריגו ותשא לוקל עטש המל
 ,'וכו םהרבא תיב הדב 570 דצ ליעל י'מבו בוט לכשב םג 'יעו 'וכו התא רשא לכב ךמע םיהלא ול רמא תוירבה תא
 רמא ךכיפל םולכ ולש רצוא ןירליק רפח אלו 'וכו המוקמ ברחש יפל א'ד ןמיס ילב רחא שרד ברחש יפל 7
 רמא םולכ 'וכו רסח אלו 545 רצ ליעל ומכ זאכ 'יגה 'בו 'א א"יכו ס"יכבו ,'וכו רשא לכב ךמע םיהלא ךלמיבא
 המוקמ ברחש אתיא ר'פדבו , מ"דיבו ג'חעו רמאמה םילשהל יטיש יניב ל"יכב הגוה ןכו 'וכו הקדצ קסופ ינא המ
 ךמסנ םירפסה בורבו ,וברחש 'ברחש ושבישו והיגה םירחא 'יסופדבו ,תומוקמ ברחש שב-שנ תיייכו ו"דבו םורס לש
 שוחי אלש ןבה לע באה ימחר ודכנ דע .ןאכ דע 9  :'וכו יל העבשה התעו 'וכו (ליאוה) ליאוהו וירחאלש 'פל שרדה
 המ לכו תיבה תסופתמ ןיסניפתמש ןיפתושה םיחאל ןידה תורוד 'ג דע .'וכו םיחאל ןאכ דע 10 :ונב ןבו ונב לע קר
 ,השמ ינפב שייייעו תורוד 'ג דע ןיפתוש ןיחא םתס רמא הבור הייח 'ר םש ימלשוריב אתיאדכו עצמאל ולגיס ולגיסש
 םחג אל ךומסבו .'וכו יביוא = : דם טיפ ב'ב טיי 'סותב ע"עו רמאמה הזל ן"במרהו ד''בארה 'יפ איבה םש םינפה חארמבו
 םייח םה יביואו שרודו ,'וכו יתיאר הירב 129 רצ ליעל י"מב ייעו 'וכו םחנ אלו 'וכו םייח יב יי או בותכ ארקמבו ,'וכו
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 הנ גנ אכ רנ השרס אריו 18

 םחנ אל המל ,השלשל ךלמיכאל ןהינ תורור העבשל סהרבאל ןחינש המ (: חל םילהח) וסצע
 : םייק ורכנ היה ןיירעש \וי גי תוסש) םיתש לפ ץרא ךרר םיהלא

 ךינפל יצרא הנה ול רמאש אלא ,ומע השע רסח המ יונו ךםע יתישע רשא רסהכ
 : וילע לביק אלו , (וט כ תישארב

 הבהא יריל האיבמ תחכותה הגינח 'רב יסוי יר רמא ךלמיבא תא םהרבא חיכוהו (הכ
 המע ןיאש הכהא לכ רמאר הניגח ירב יסוי ירד היתער איה ,(ח 6 ילשמ) ךבהאיו םכחל חכוה
 היחעד איה , ונו םהרבא חיכוהו סולש יריל האיבמ תחכוח שיקל שיר רטא ,הכהא הגיא תחכות
 : םולש וניא תחכות וטע ןיאש םולש לכ רמאר שיקל שירר

 ךיה איסהרפכ לוונש הז ארפק רב רועל יר ,ןלוג והז יא ולזג רשא םימה ראב תודוא לא
 ןלונ ףא איסהרפ ךרד המ (הכ ט םיטפש) ךרדב םהילע רבעי רשא לכ תא ולזניו רמא תאר \

 םומ חפפ המ !גי א יכאלט) 'וג\ חספה תא לוזג םתאבהו אכהס הל יתיימ יחוי ןב ןועמש יר ,איסהרפ
 טיכ ןמק5 :סש פוקני 8 :'5 "ם ס3סנ סעוסנפ ,('5 ס'פ) י*פ 6סקיקפ ,סט י"נטכד ספליכת ,סלטנ םיכ 6סניכמ |

 :'נ "פ סט יכזס 1 :'נ "5 ןיככע | ,'5 "פ סיכנד יכפפ "ע :סט םפוקל* 6 :ב" "כ '6 סינקס טכרפ ,ס"קפ
 :ו"ק 'כ סיפפוט 'קל 11 3':  פ"ע סעק סכנ ,'6 '5 ייפ 'נ ו"כ ם"פ ןיכלסנק 'םוכי , סט םוקני

 | 'א הסלו | י'א תורוד (י ינל) תשלשל | י ןתנ ,ל ונתינ [םיכנאופד ןחינ * | יא יול | י ןחנש 1

 ו יל .יתפד רטע .כגאח ירטע השעת ךשע [יוגו ךטע 8 | םיתאד 'ל .כנחופ [היה | 'י'אד ןייעש 2 | 'אפ אל
 י יכגחופ [אלו 4 | גזחפ בש ךיניעב בוטנ .ן 'וגו =. [ךינפל | יתגד ול .ןופיע .כאחפ [וטע | ל ושע [השע **
 ךלטיבא תא [יתכנאופ ךלטיבא תא * 5 | י יל וילע | תאד אל (א כיעפאו ,ןך ןכ פ'עאו) ןכ י"פעאו

 | ח יי חד | ל ל .ח איה .כ אה [תגאופד איה * 6 | ת'אפד רכ .ו ןג .כנ'א [רג | ל יו ,ך רג
 י א חיב . . ר"אד , ] ינינח 'רב . .'ר 'אד ,] הנינח ןב יסוי 'ר רמד [רסאד | ד רב /ן ןב .כנ'איְד [רב

 | נא ליבשו ,ן שיקל ןב ןועטש 'ר | יתפְד החכות ,'ך יחכות .כגאהו [תחכות 7 | יכא הב [השע | כ יל
 שירד 8 | ןך תעד | זך אוחו ,כ אוה | ךלטיבא תא [ווגו | ן ירי לע | יא תחכוה , ך 'חכות .?אהו פד [תחכוה
 ןב ןועמש 'ר רמד [רמאד | תד יל .ןר לאילטג ןב ןועטש ןבר ,א לי'בשרד ,] שיקל ןב ןועמש 'רד ,כפ [שיקל
 ,כג'אופ [םיטח ראב | ןפ תודא 9 | יח הניא | יפ תחכוה | א הב ,'א וב ,י המע | כ יל ,ן שיקל

 יאו ,ר) וחזיא א [וחז יא | ל 'וגו | תכגאד ךלטיבא ידבע . . רשא [יחפ ולזג רשא * | י םימח ,ןךְד ראבח

 רזעלא 'ר ,ן םשב רזעל יר ,ץ רזעלא יר [רזעל יר | 1 ןלזוג | ] אוה תויאו ,[ךו אוה הזיא .ם ותויאו ,ָך והז
 .יתכנאחוד לזוג אוחש ,ע [לווגש | 'אפ והז [חו | עכאפד רמא - [איפק רג | תד ל ,כ;גאפ םשב
 ןכו) יעתכגאופד איסהרפב ,זך [איסהרפ | ל ןחילע [פחילע ** | (!תאפךְ רובעי ,עכנו [רכעי 10 | פ לזוגה
 | ת הסיפח | תד תאו .יכ'אופ'ד [תא | ) הכה ןמ ,ןפ אכה ןמ | י היל | 11 | יכא לזג , גו ןלזוג | (ךוטסב
 הלוחו (]ך חסיפ) חספ ,(םיטפוש) יע [םומ הספ | ץע 'ל ,ן יוגו הלוחה תאו ,יתכנאהפ ד הלוהח תאו [וגו
 | כ םטומ .. חספ ,גְוְד ןמוס הלוחו ('ד הסיפ) חספ .יתוא הפ ןיסומ

 יוכו ץראה תא ןתא ךערול סהרבאל םייקתנש המ 'וכו ןתינש המ םיקידצה ןמ רתוי םלועב םימי םיכיראמש ומצע
 םורצמ יאצויש תורוד השלשל 'וכו עבשא יכנא םהרבא רמאיו 'וכו יל העבשה התעו ךלמובאל ןתינ תורוד העב

 ךלמיבאל ישילשה רודה היה רודה ותואו השמ םרמע תהק יול בקעי קחצי םחרבא םהרבאל יעיבשה רודה ויה
 יכ םיתשלפ ץרא ךרד 'וכ םחנ אלו םש אתליכמב שרדה ןכו ,םייק ודכנ היה ןיידעש 'וכו םחנ אל המל שירדדכו
 ינינלו יל רוקשת םא 'וכו יל העבשה ךלמיבאל םהרבא עבשנש העובשה הבורק אוה בורק יכ א"ד 'וכו אוה בורק
 וניבא םהרבאל ךלמיבא עיבשהש העובשה איה הבורק אוה בורק יכ א"ד םש אתקיספבו ,םייק ודכנ ןיידעו ידכנלו
 :ירב רבלו ירבלו יל ידכנלו ינינלו יל רוקשת םא תורוד השלש דע ועיבשה תורוד המכ דע םיהלאב יל העבשה ד"הה
 רמאש ךלמיבא הז בשי אָל םיצל בשומבו 'וכו םהרבא הז שיאה ירשא שרדה א"ספ שיר ןמקל ןכו .וילע לביק אלו 4
 לבק אלו 'וכו הנה םהרבאל רטאש ךלמיבא והז םיצל בשומבו םש םילהח שרדמבו ,וולע לביק אלו ךינפל יצרא הנה ול
 היחו ךלמיבא בשומב ררגב ראשנ אל םהרבאש עמשכ שרדה םעטו ,וילע לביק אלו ןושלה ןונגס השקו ,וילע
 ,ת''פיבו כ"'מב ייעו עבש ראב אוהה םוקמל ארק ןכ לעו םהינש ועבשנ םשו ןאכ רפוסמש ערואמה ,םוקמב איהה תעב
 יתישע רשא דסחכ ול רטא איהה תעבו 'וכו ךינפל י צ ר א הנה ןושארה ערואמב םהרבאל רמא ךלמיבאש השק ןכא
 םהרבא םשמ עסיו ביתכדכ םודס הכפהנש ירחא ןוובחמ עסנשמ םש רג םהרבאו הב התרג רשא ץראה םעו ךמע
 ןורבחב ןורבחב השעש ןתואמ םיבר םימי םיתשלפ ץראב םהרבא רגיו השרפה ףוסב ושרדש וטכו ררגב רגיו חכו
 לא ובושיו ן"במרה ייפש ומכו םיתשלפ ץרא .לובגב זא חתיה עבש ראב םגו ,הנש וכ השע ןאכ הנש ה'כ השע
 תנידמ איהש ררגב םיבשוי םה לבא ויה םיתשלפ ץראב יכ םיתשלפ ץראב רשא םריע לא ובושיו ונינע םיתשלפ ץרא
 קתעוה אל לודגה שרדטבו ט"קלבו ,קידרב םג 'יעו ררג לחנב םיתשלפ ץראב איהש עבש ראבב בשוי אוהו ךלמה
 ול ןתנשו ךינפל יצרא הנה ול רמאש ךמע יתישע רשא רסחכ שרפמ בישר 'צוה הדגא שרדמבו ,וילע לביק אלו
 םיתשלפ ץראב בשי .פהרבאו רשיה 'סב הדגאו ,ונממ םחקל אל הרש ול ריזחהשכו תירב ןיתרוכ ויהו רקבו ןאצ
 הנטמ וקיחריו םיתשלפ ץראמ ואציו ול רשא לכו וידבע םע םהרבא ךליו ןכ ירחא יהיו םינש ו"כ 'וכו םיבר םימי
 יוכו ךלמיבא עמשיו 'וכו ךלמיבא ידכע ועמשיו 'וכו םהרבא ידבע םש ורפחיו םש ובשיו ןורבחל בורק דע ואביו דאמ
 החכותהש 'וכו אלא םדאה תא םיחיכומ ןיא םירבד 'ד ינפמו םש ירפסב .םולש ידיל 7 = : ע'צו "וכו לוכיפו אוה אביו
 ותרכיו רמוא והמו 'וכו ךלמיבא תא םהרבא חיכוהו רמאנש םהרבאב אצומ התא ןכו םולש יריל (האיבמ) ואיבמ
 רב רזעלא 'ר ןלזג והזיא לזג 'ע ךורעב היכו .'וכו רזעל 'ר 9 :  ת"ת 'ר םירבד 'קליב 'יעו 'וכו תירב םהינש
 'יעו (רזעל) רזעלא 'ר היה ארפק רב לש ומשו ,'וכו לזוגש הז רמוא א"ר בוט לכשבו .'וכו לגש הז רטא ארפק
 תספה תא 11  :'וכו הימרי 'ר חי'דב 58 רצ ליעל י"מב ייעו ר מ'א תלמ הרדענ ל"יכבו ,502 דצו 800 דצ ב"ח ת"הגא
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 ינפל .שיקל ןב ןועמש יר םשב והבא 'ר היקוח 'ר והכא יר םשכ יסוי יר  ,יולנב ןלזנ ףא יולנבש

 'נש ורי תחתמ ונלזגיש רע ןלזנ וניא םלועל אנוה יר םשב 'מוחנת יר  ,ןלזנ הרשע ינפל בנג העשח
 : (אכ גכ ביש) ירצמה דימ תינחה תא לזגיו

 : [ךאלמ ירי לע יל תדגה אל התא םגו] יוגו יתקדי אל ךלמיבא רמאוו (וכ
 5 ךייח תשככ עבש ול התתנ התא היבקה ול רמא 'וגו תשבכ עבש תא םהרבא בציו (חכ

 ,((5 ס'פ) סלטכ יסיו יפ ססקיקפ ,ד''ע 'ופ ס''ע סילסמ יכיכמ קלי ,ב*ק יכ לפוטס 'קלי ,סט פוקלי 5  :ס*5 'כ וקלי 4

 :(45 75) ז"פ סנכ וסיכפ כדק ייעו ,'5 ייק כ"יפ ללועט שכדפ

 יו םשב --'ר | | יולג ,'א יולבש | יא לזג .ן ןלוג | 1 יולג .תכנד יולגב :יעאזחפ [יולגבש 1

 | תד יל :פ תיקח .א תיקזח 'רו .כנו [חיקזח 'ר | יִתְד 'ל ;ן והבא יר םשב יעטש יר ,(םש) יכנאם [והבא

 ,] הנוח | ד ןלזוג | ופד ינפלו .יתכגא [ינפל | אד 'ט ,יתכנאופ [חעשת 2 | אפ יל .א . .ירו [ותבא 'ר

 ין [לזגיו 8 | תד ודיס .ירכנאופ [ודי תחחט | ד הלזגיש .*א ולזגיש .ירכנ!אפ ןונלזגיש | ן ןלזוג | א אכא

 | ?א יל יתעדי אל -- רמאוו 4 | ל יוגו .כנופ ותינחב והגרהיו . . דימ [יתאד יוצמה דיס * | יתכנאפך לוזגיו

 -פג* | ?אד יל ,יתכנ'!א הזה (ו רבדה השע) רבדה תא השע ימ ,ן 'וג השע ימ , השע ימ [וגו

 יל התדגה אל ,1 םויה . . ךאלמ . .תתא 2 סויה יתלב יתעמש אל יכנא םגו ךאלט . . התא סגו [אם ךאלמ
 / ך סויה יתלב ךאלט די לע יתעמש אל יכנא םגו ךידי לע יל תדגה אל .. תתא םגו ,ן יתעמש אל . . ךאלמ . .
 /?א ןאצה תושבכ . . בציו [יוגו -- בצו 5 | + ךאלט ידי לע יתעמש אל יכנא םגו ךידי לע יל תדגה אל המל
 ךלמיבא רטאיו 'וגו עבש תא . . בציו ךלמיבאל ןתיו רקבו ןאצ םחרבא חקיו + 'א ןחדבל ןאצה תושבכ . . כצי
 . . רטאיו ןהרבל ןאצה תושבכ עבש . . בציו (כ ךלמיבאל ןחיו רקבו) 'גו רקבו . . חקיו ,ן וגו הנה המ םהרבאל
 עבש הנה המ עבש תא . . בציו רקבו . . חקיו ,2] הלאה ןאצה תושככ עבש הנח המ ( םהרבא לא) 'רבאל
 חקת תושככ עבש תא יכ ,ךִד תושככ עבש . . המ םהרבאל . . רמאיו ךלטיבאל ןתיו רקבו . . חקיו , תושבכ
 | א ל תורוד -- התא | (לאוטש) ו םהרבאל -. [ה"כקה | כ = יול 'ר םשב ןינכסד הדוהי 'ר 'מא [רמא | ו ידימ

 | ח * :םיתכנפד תושנכ :ן [תשככ | ד ל :ו פתל .מיתכגחפ [יל | םיכנחפד תתנ .ךו [התתג
 ןלזג ףא יולגבש םומ חספ המ הספה תא לוזג םתאבהו אכהמ הל יתיימ יחוי ןב ש*ר םש ךורעב היכו .'וכו
 לכשבו 'וכו יולגבש םומ חספ המ םיטפוש 'קליב ןכו ,איה הנוכנ 'יגו 'וכו הלוחו חספ המ הלוחה תאו גילו "וכו
 י'כבו תומוקמה ינשב טוקליבו ר'פד שרדמב םג אתיא חספה ת א 'יגהו ,'וכו יולגב םומ לעב אוהש חספ המ בוט
 רמואו הגוי 'ר לש ורבח אוה .'וכו יסוי 'ר 1 = : גרובצניג 'צוה ךינתב 'יעו חספה ת א ו בותכ ארקמבו ,יתנויצש
 א'הגאבו 'ב 'ק 'א א'פ 'א טיינ י"הבמב 'יעו ל"בשר םשב רמאש והבא 'ר םשב רמוא היקזח 'רו והבא 'ר םשב
 (ינפל רמוא) ינפל והבא 'ר םשב יסוי 'ר קתעוה בוט לכשבו םש טוקליבו ,690 רצו 288 דצ ג'חו 89 רצ בי"ח
 ר''א ןלזג וניד יהו בנג וניד יה םש ח'פ ןירדהנס 'שוריבו ,נ"חעו םירמואה תומש ועטק 'יסופדב םגו ,'וכו העשת
 יהו ןלזוג הז ןיא הילעבלו הלזגל ןווכתנ 'יפא התעמ יעב הריעז 'ר ןלזג םילעבח ינפב בגג םידע ינפב בגג אליה
 תא לוזגיו ןלוכבש בא ןיינב םדא ינב 'רשע ינפב ונלזגיש דע והבא יבר םשב 'טרסוס רב לאומש 'ר 'וכו ןלזוג וניד
 ןב והינב ןוגכ והבא 'ר רמא ימד יכיה ןלזג םש ק"בבו ,םש א'יפ םג 'יעו ותינחב והגרהיו ירצמה דימ תינחה
 לע םיבראמ םכש ילעב ול ומישיו רמאנש םכש ילעב ןוגכ רמא ןנחוי יר 'וכו דימ תינחה תא לזגיו רמאנש עדיוהי
 הרשע אלו אקוד העשת ינתק אל ןלזג הרשע ינפל בנג חעשת ינפל שרפמ י'כ ר''ב 'יפבו ,'וכו ולזגיו םירהה ישאר
 : ת"'פיב ע"יעו 'וכו אוח ןלזג םיבר ינפב חקל םִאו אוה .בנג דיחי ינפב חקל םא ןניעומשאל אתא אלא אקוד
 םש שרפמו ריב 'יפב םג אבוה שררהו ,נ'חעו ךאלמ ידי לע שרדה יתפסוהו קוספה יתמלשה ןכ .'וכו התא םגו 4
 תדגה אל התא םגו ימצעמ יתעדי אל וטושפכ שרפמ ט''קלבו ,ךאלמ ידי לע ןתוחילש תושעל ןיליגר תובאה ויה ןכש
 ןכו ךאלמ ידי לע יתעמש אל יכנא ךידי לע יל תדגה אל א"נ .יקינולאש 'ד שרדמב ריעה גיירו ,חילש י"ע יל
 אנעמש אל .אנא ףואו םגרותמ 'א י"'רתבו ,יוכו ךידי לע יל תדנה אל המל 'יגה טוקליבו ,תיייכב ייגח ןכו א"אב הגוה
 אתיאדכו ךלמיבא םע תירב תרכש לע שנענ אהיש הי'בקה ול זמר זמר .עבש ול התתנ התא 5 :'וכו ןינרוח ןמ
 וניבא סהרבאב ונאצמ ןכש תירב ומע תרכי אלו יוגה םע תופתוש השעי אלש ובלב םירבד םדא רמשי םש ר''אסב
 סע תירב תרכ םהרבא  'וגו רקבו ןאצ םהרבא חקיו רמאנש תירב ומע (תרכש) ושעש םירבד ףוסו תופתוש השעש
 םימלועה לכ ןובר וינפל ורמא (ה"בקה ינפל ,תרשה יכאלמ) תרשה יכאלמ וצבקתנ (תירב ןמע תרכשכו) ךלמיבא
 םימעפ 'ד ופיסוה אנליוו 'דבו ,ש'ייעו ובו םלועה תומוא םע תירב תרכ תונושל םיעבשמ ךל התרחבש דיחי םדא
 ,'א 'יס ו'צ םש םג 'יעו דע 'יס ח'ע םילהת יריכמ 'קליב בישר היגה ןכו ינוצר י ל ב תושבכ 'וכו תתנ התא
 ביתכ םש 'יגה ונינפלו ,('א 'ו א'ש) םישדח העבש םיתשלפ הדשב 'ה ןורא יהיו 'פל רמאמה רדסנ לאומש שרדמבו
 ול תתנ התא רחא רבד 'וכו ההשמ ינאש ךייח תושבכ עבש ול תתנ התא הי'בקה ול רמא 'וגו תושבכ עבש תא יכ
 'וכו ול תתנ התא רחא רבד 'וכו לואש סחנפו ינפח ןושמש ןה ולא ךינבמ םיקידצ העבש םיגרוה וינבש ךייח 'וכו
 התא רחא רבד ןיירת םימלועה תיבו 'וכו בוגו לגלגו דעומ להא ןה ולא ךינבמ תונכשמ עבש ןיבירחמ וונבש ךויח
 , םישדח העבש םיתשלפ הדשב 'ה ןורא יהיו ד'הה םישדח העבש םיתשלפ הדשב רזחמ ינוראש דויח 'וכו ול תתנ
 התא 'קה ול רמא ידימ חקת תושבכ עבש תא 'תכ 'וכו ןורא יהיו ש"ממ קתעוה 'א בי'כ תישארב םי'בשר 'יפבו
 ךייח א'ד ןתוא ןיחצונו ךיגב םע תומחלמ עבש םישוע וינבש ךייח תושבכ עבש ול התתנ
 ןה ולאו תונכשמ עבש םיבירחמ וינבש ךייח אד וינב השלשו לואשו 'וגו ינפח ןושמש ןה וליאו 'וכו םיגרוה וינבש
 ךינבש ךייח ןאכ םג 'יגה כיכבו , םישדח העבש םיתשלפ הדשב (רזחמ ינוראש) ריזחמ ןוראש א"ד 'וכו דעומ להא
 ,םיחצוגו ךינב םע המחלמ םישוע וינבש ךייח בי'שר 'צוה הדגא שרדמב קתעוה ןכו 'וכו תומחלמ עבש םמע ןושוע
 רחא רדסבו ,(יבו 'א א'ייכב ג'ל ןכו) 'וכו ינאש ךייח 'וכו ה"בקה ל"א הגושארה הטישה אתיל םש אתקיספבו
 התא ה'בקה ל"א יול 'ר םשב ןינכ ספד עשוהי 'ר ןהדבל ןאצה תושבכ עבש תא םהרכא בציו םש םירמאמה
 יהיו 'אנש תירבה ןורא הז וזוע יבשל ןתיו ד"הה םישדח העבש ולצא השו ע ןוראש ךייח תושבכ עבש ול תחנ
 ןרהאל שדק ידגב תישעו א'דמכ ה לוו ד ג הנוהכ ידגב ולא רצ דיב ותראפתו םישדח העבש םיתשלפ הדשב 'ה ןורא



 הנ אכ רנ השרפ אריו 0)

 העבש ךינכמ םינרוה וינב ןרגנכ תשככ עבש ול התתנ התא ,תורור העבש ךינב תחמשב אהשמ ינאש
 ןרגנכ תושככ עבש ול התתנ התא ,וינב תשלשו לואשו סחניסו ינפת ןושמש ןה | וליאו  םיקירצ

 יז ול התתנ תא ,ןיירת םימלועה תיכו הלישו ןועבנו כנ לגלגו דעומ להא תונכשמ 'ו ךינכמ ן
 וחלגנרת וליא קחצי בר רכ לאומש יר םשב היסרי 'ר ,םיתשלפ הרשב םישרח 'ו השוע ינורא תשבכ
 40םכניאו םישרח 'ו םיתשלפ הרשכ ינוראו האיבהל םיחתפ המכ רוחמ היה אל הרבא סהמ רחאלש

 סט לפועט םכדמ ,'6 ייפ ו"5 סט יכיכע 'קל 4 = : ('כ '6) קכנמ סכנ 'פ נ"מ יתנכ קכיס , ('6 ל"ק) ו"פ חסקיקפ ייפ /
 ; סט לסומס 'קני ₪ :'נ "יס

 [התא | ל ענש :מ יז [יתכנחפד העבש * | ו תחטשמ | ל וחשמ ,(םש) יג ההשט ['יכפְך אהשמ * 1

 ןכו) ח יל .םיתכנאפד תושכנ [תשככ | 'א יל ול | .(ךוטפכ ןכו) םיכג'אחפד תתי .ת [התחג | מכ איר
 ךייח תרד ןכ דננכ ךייח ,י ןכ רגנכ ,(פש) יז וינב ןכ דגנכ ,] וינב ןה דגגכ ,[ם [וינב ןדגנכ | (ךומסב

 רדגנכ תושבכ עבש ול תתנ התא א'ד ןתוא ןיחצוגו תוטחלס עבש ססע ןישוע ךינבש ךייח ,"א ןהש . . ,מ'א םהש
 [ןושמש | מא יל ,(סש) י ןה ולא [ןה וליאו | מא 'ל סיקידצ 2 | א ךינבמ ('א 'ז) העבש ,ו יז ךינכמ | כ וינב ןכ
 איו [התא | ך 'גו .ת השלשו .םיכנאחפ [תשלשו | מ לואש | תכגהפה ינפחו :מיא [ינפח | מ ילע

 י כנפ וינג (כנ ןכ דננכ) ןדגנכ ךייח ,(סש) יתד וינכ ןכ דגנכ | [ןדגנכ | 'א עבש ולא ,י ה | מא

 , (פש) יכנפד ענש .ית'א העבש .מ'א ['ז | ם'אפ ךינכל 8 | 'א ןחש . . ,מ'א םהש ךייח ,י ןכ דגנכ ךייח
 | ם (פש) יתכ נאם גונו ,יִד גונ | מד להוא .יתכגאפ [להא | יתכד ןה ולאו .נפ ןה וליאו < .מא [תונכשמ

 ,תו [התתנ | מכא חתא איד | (םש) י יל :מא ןיתות .יגחפ םינש .תכד ןיות [ןיירח | םיתכאזהפ םימלוע
 | ח 'ל .םיתכאפד הושבכ .ן [תשככ 4 | מ (סש) יתכגאחופד עגש .י [ז | ן פהל | מיכגנאהפה תת
 -- | רזוח [השוע | א ינורא ןדגנכ ךייח ,מ ינוואש ךיח ,פ = ךייח .יתכגחוד = ןכ דגנכ | [ינורא

 ר*תה םישרח (םא 'ז) העבש םיתשלפ הרשב ,ן 'דה 'תשלפ הרשב ,)₪ םישרה העבש םיתשלפ הדשב [םיתשלפ
 ,'א יחיו 'ותכו תירבח . . זוע . . א"ר ,*א יהיו 'יתכו תירבח . . ד"הה) יהיו 'יתכו תירב ןורא הז וזוע יבשל ןתיו

 ןורא (ןך יחיו 'תכו וזע . . דיהה ,כ יהיו תירבה . . וזוע . . ד"חה , מ יהיו ביתכו תירבה . . וזע . . ד"הח

 (5 הלודג תנוחכ) הגוהכ ידגב ולא רצ ריב ותראפתו םישדח (מ'א 'ז) חעבש םיתשלפ (*א הנחמב) הדשב יי
 אטיתד אמכה .מ'א דובכל ךיחא ןרהאל שרק ידגב תישעו א*דכ) 'וגו ןרהאל שדק ידגב תישעו 'מא תאר 'טכ
 = יכגו [קחצי | מתכאד תראפתלו (?א רוככל א''רכ ,ןך דובכל . . תושעו 'תכד ,כ דובכל . . תישעו
 | תד ןוראב (ר םיזילמ) ןיזילמ ויהש ידי לע שמש תיב ישנא וקל (ןך הטל 'םא) המל אבא 'ר םשב ,מאפ רמא
 --אל 5 | מאןפ ותלוגנות | מכ'א -. ה"בקה םהל רטא ,ףד - היבקח רמא , ג"אופ [(תכ?א ולא) וליא
 | א ןירוזחט פתייה . מא םיריזחט םתייה ,ןְך הירחא . . היח ,ך הילע רזחמ היה :ם ריזחמ . .אל ,52] [רזחמ

 | םתא ןיאו | מאם 'ל .כנְוְד םישדח העבש ,ןך [םישדח 'ז | מ?א הריזחהל [האיבחל

 ןיריתע ןהש ךייח 'וכו ול תחנ התא היבקה ל"א יִוָל ר"*שב ןינכס ד ע שו הי 'ר  תראפתלו דובכל ךיחא
 'ר ילע אלו ןושמש ירמאד תיאו סחנפו ינפתו ילעו וינב תשלשו לואש ןה ולאו םיקידצ 'ז ךינבמ גורהל
 ולאו תומלוע עבש ךינבמ בירחהל ןידיתע םהש ךייח 'וכו ול תתנ התא ה''בקה ל"א יול ר"שב ןינכסד ץשוהי
 הטושה שארב כי'ג 'יגה כיכבו ,(לודגח שרדמב םג 'יעו) םינש םימלוע תיבו ןועבגו בונו הלישו לגלגו דעומ להא ןה
 אהשמ ינאש ךייח 'וכו ול תתנ התא הי'בקה ול ימא יול יר םשב ןינכסד (עשוהי ל"'צו) הדוהי 'ר 'מא הנושארה

 (תירב) תירבה ןורא הז וזוע יבשל ןתיו ד'הה יתנייצש י'כבו יריכמ 'קליבו 'יסופדב ףסונ אתקיספה ןונגסמו ,'וכ
 שרדמ יז 'יס ט'פ ר'ומש 'א ביי הליגמ 'יעו 'וכו (הלודג הנוהכ כ'"יכבו) הנוהכ ידגב ולא רצ דיב ות

 התא הי'בקה ול 'מא עטיק וייכבו) לאומש שרדמבו ג'וכו ו"יכו פ'יכב םג אתיל וז הפסוהו ,ח"י
 ןכ חגנכ תשבכ עבש םהל תתנ התא 'וגו 'לפ 'שב יי ןורא יהו ח לש ב שר ג  ךייח תושבכ עבש םהל התתנ
 ל"וכבו ,(576 רצ ליעל יימב 'יעו חלשב יהיו 'פ אתקיספל ןווכו ,'וכו הימרי 'ר 'דח 'תשלפ הדשב רזוח ינורא
 תורוד העבש ךינב תחמשב אהשמ ינא םעטו ,אהשו 101 דצ ליעל ןכו אהש מ יתהגהו והשמ ינאש שבתשנ
 ויחהיש םיקידצ העבש ךותבו ,'וכו יביוא ה"דב 578 רצ ליעל י"מב 'יעו םהרבאל יעיבשה רודה היה םירצמ יאצויש
 ילע ינב רמואה לכ 'א 'ט אמויו 'ב ה"נ תבשב אתיאדכ סחניפו ינפח םג ונמטנ םהרבא לש וינבמ םיגרוה םיתשלפה

 ומידקה םירחא םיסופדבו ,סחניפו יגפהו ןושמש ו'דו ר"פרב םג  תומשה ןוכנ רדסבו ,'וכו העוט אלא וניא ואט
 וז םעט היהוו ,סחנפו ינפח י ל ע דע 'יפ ח'ע םילהת יריכמ 'קליב 'יגה אתקיספה ןונגסכו , ןושמשו
 ..חחקלנ םיהלאח ןוראו 'וכו םיתשלפ ינפל לארשי סנ ול רמא רשבמהו הקעצה לוק תא עמששכ תמו לפנ

 הוהש ןכשמה דעומ להא ת"פיב שרפמ תונכשמ 'ז ןינעו  ,'וכו . ןושמש ירמאד תיאו אתקיספה רדסמ
 הלישב והועבק ץראה וקלחש רחאו קולחו שובכ לש הנש דיי לגלגב עבקוה ,ןדריה תא ו
 תיב המלש הנבש דע  ןועבגל ואב .לואש ימיב \ בונ הברחשכו בונל ואבו הליש הברח היח]

 שדקמו ןושאר שדקמ ונויה ןירת םימלועה תיבו םלוע תשודק ותשודקש םימלוע תיב ארקנ שרקמה תיבו
 םיתשלפ י"ע .הליש ברחשכש אמית וליפאד תונכשמ 'ז  ךינבמ ןיבירחמ .וונב יאמ השקה 'יסופרה יג
 אלא ברחנ אל ןועבג ןכו םוקמל םוקממ והוקיתעהש אלא ןברח וב היה אל לגלגו דעומ לה ור

 שדקמו םינהכה ריע בונ תא גרהש לואש י'ע אלא םיתשלפ י"'ע ברח אל ימנ בונו ןכשו
 אייכב וינב גיל ןכו ,ןיבירחמ ןדגנכ קר ,'יגה ונינפלו ,שיייעו 'וכו םוימור י"'ע ינש שדק
 סג 'יעו ולטבי ראשהו וברחי ןירת םימלועה תיבו הלישו בונ אלא .אקוד ואל ימנ ןיב

 ה"בקה רמא .'וכו ותלגנרת וליא :םש י"מב 'יעו ושע אלו 564 רצ ליעל ןכו החוש -
 ,וכו אפולחת ר"א ח'רב 680 דצ ליעל י"מבו ג'חעו 'וכו ינוראו הימתב האיבהל 'וכ

 יוכו המכ ריזחמ היה הדבאנ 'וכו תלוגנרת וליא ה'בקה רמא קחצי ריב לאומש 'ר םשב הימרי ר"א ק
 רמוא ינמחנ רב 'וכו םשב הימרי 'ר בוט לכשבו , תורפה הנרשיו ד"הה רברב שוחא ינא

 לאומש 'ר רמא 'יגה םש לאומש שרדמבו ,'וכו הילע רזחמ היה הדבא םכמ דחא לש תלוגנרת ו
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 הנרשיו ריהה (א חצ םילה) ושדק עורזו ונימי ול העישוה וילע חינשא ימצעב ינא ,םיחינשמ
 הריש וז יא ,הריש ורמאו ןורא יפלכ םהינפ וכפה תורשיב תוכלהמ (גי ו איש) ךררב תורפה
 יכ ןלהל רמאנו (סשפש) העגו ךולה וכלה ןאכ רמאנ ,ורמא םיה תריש רמא ריאמ 'ר ,ורמא
 י*יל ודוה רמא רזעל 'ר, (א חצ םילהת) שדח ריש יייל וריש ןנחוי 'ר  ,(אוט תומש) האנ האנ

 ריש יייל וריש תלת רמא הימרי 'ר , (א וצ םש) ץראה לגת ךלמ יי 'מא ןינבר ,ומשב וארק
 ימור ימור והילא ינת ,(א טצ סש) םימע וזגרי ךלמ יי ,(א וצ םש) ץראה לכ יייל וריש ,שרח

 : (58 ר5) ס"יפ סבכ וסימל לדק 6 = : 'ז ייפ לסקיו פוסנס ,'3 ד"כ סכז סדונע 1

 . םיכנאו [(י ינאו) ינא | תד וב (תך ןיחיגשמ) םיחיגשמ ,ינאם וילע ןיחיגשמ , כן וילע םיחיגשמ ,₪ ןיחיגשמ 1
 | םן הנושיו | מםיכנא|פ חיגשמ | 'ל ימצעב | ך ₪ וילע םיחיגשמ םתא ןיא םא : ם = ןיחיגשמ [םתא] ןיא סא

 הריש ורטא הגרשינ ([ך 'תכד וגייהו) 'יתכד וניהו ₪ :מיכנאופ [הריש | נא ןהינפ | ף וכפהו | י ןיכלהמ ויהש 2

 | םיתכנופד רטוא 5 | מ הזיאו ,ןך חזיא .ןלא וזיאו , א וז יאו ,ל איה וז יא /ופ וזיא [יִד וז יא * | ד האנ

 | ם ₪ אמתי ארוטזמ [ורוש 4 | יכנְו -, ייילוריש [יכ | מו ואגו .תפד ועגו .יכנא [העגו | נ'אפ ךלה | ך ןכ

 | תכנוא רסוא | 'א רזעילא .מיתכנ!אפד רזעלא ,ן רזעל | ל ידק יזו 'טי ול 'שוה 'שע 'אלפנ יכ =. [שדח
 ₪ [ינת 6 | םיתנאוד קחצי (ך 'ר רב) בר רב לאומש 'ר םשב ,2 לאומש 'יר םשב ₪ ,פ [היטרי 5
 | םילרת?א ינר ינו ,"ע ינו .כנפ ינור ינו ,ך ימור ,ל ימוד ימור ['רע'או יטור יטור * | מ יבד

 דע תואובמ המכ ירחא רזחמ היה אל הדבא םכמ דחא לש ותלגנרת וליא לארשול ה"'בקה םהל רמא .קחצי בר רב
 'ִר יוגה תי'יכו '!סופדבו = , 'וכו העישוה אוה ףא ויְלע ןידיפקמ םתא ןיאו םיתשלפ הרשב רזחמ יגוראו האיבמ היהש
 יקליב שובישב הגוה ןכו 'וכו שמש תיב ישנא וקל המל םש ףסונו אב א 'ר םש ב 'וכו לאומש 'ר םשב הימרי
 גייבו ו'יכבו ו'דו ר"פדב םג אתיא רז ח מ ייגהו , איייפ ר'אסו 'ט ייס היפ רמבו 'א ח"ל הטוס 'יעו םש ירוכמ
 / תורשי 'ע ל'תמעב 'יעו הריש ורמאו ןורא יפלכ םהינפ וכפה תורשי תדמב .תורשיב תוכלהמ 2 = :תיייכו ביוכו
 ןושל הנרשיו ושרדו ,(ביכ 'ח לאינד) הנדמעי (ש"מב שייעו חיל 'ל תישארב) הנמחיו ומכ םוניגורדנא הנרשיו תלמו
 ברו הריש ורמאש מ"ר םושמ ןגחוי ר"א הנרשוו יאמ 'וכו תורפה הנרשיו םש ז''עבו ,הריש ןושלו תורשו
 ןורא יפלכ םהינפ ומקעש רמא ברו 'יגה םש ס'דבו) הריש ורמאו ןורא דגנכ םהינפ ורשיש בר רמא היבומ רב ארטוז
 דימ וריזחהל ושקבו ןוראה תא םיתשלפ ובשש העשבש םש אמוחנתבו ,(לאננח וניבר 'יפב םג 'יעו  'וכו ורמאו
 םהינפ ומקעו םהילע ןותנ היה המ דימ תורפה וניבהו ועדיו ןוראל ןהירוחא גהנמכ ןתוא ורשקו תורפה תא ואיבה
 ,הריש ורמאו ןהיפ וחתפש תורפה הנרשיו והמ ךרדב תורפה הנרשיו רמאנש םהינפל ןוראה תא ןיגיהנמ ןיהו ןוראה יפלכ
 ייסופדבו ,הריש תורמואו הטש יפלכ םהינפ תוכפוה ויה יפויב ןיכלהמ ןלזאו ןרש תורפה הנרשיו םש לאומש שרדמבו
 םיסופדבו 'א אקארק 'דבו) האנ הרי ש ורמא הנרשיו ('תכד ונייהו) 'יתכד ונייהו שוריפ ןאכ ףסונ ת"ייכו
 זא ם'ר םושמ ןנחוי ר"א ורמא הריש יאמו םש ז"עב .'וכו הריש וז יא :(הפב הריש ורמא םירחא
 (יד ביי היעשי) ומשב וארק 'הל ודוה או הה םוי ב םתר מ או רמא הידיד ןנ חוי 'רו לארשי ינבו השמ רושי
 העישוה השע תואלפנ יכ שדח ריש 'הל ויש רומזמ אמתיד ארומזמ רמא שיקל ןב ש"רו
 וגמהנ רב לאומ ש 'ר םימע וזגרי ךלמ 'ה רמא רזע לא 'ר ('א חי'צ םילהת) ושדק עורזוונימיול
 אוהו שדח ריש ייל וריש א מ תי ארו מז מ ןנחוי 'ר ירבדב ןאכ 'יגה שכב  ,שבל תואג ךלמ 'ה רמא
 ,ידק זו 'מי ול 'שוה ישע 'אלפנ יכ יטוש יגיב ל"יכב ףסונ ןכו יוכו ארומזמ הידב םש ז'ע 'פותב 'יעו חי'צ רומזמ
 ריש ליחתמה ו'צ רומזמ אוה ץראה לכ ייל ורישו הז רומזמ אוה שדח ריש ייייל וריש כ"ג 'רנ הימרי 'ר ירבדבו
 םולהתל וא 'וכו ודוה 'וכו םתרמאו םש היעשיל ןווכ. 'וכו ודוה רמאש רזעל 'רו ,ץראה לכ ייל וריש שדח ריש ייל
 !וכו ועגו 'ובו ד'הה 'וכו ורמא םיה תריש רמוא .ריאמ 'ר ורמא הריש וז יא 'יגה םש לאומש שרדמבו ,הי'ק רומזמ
 וזגרי ךלמ 'ה רמא רז ע לא 'ר ומשב וארק 'הל ודוה רמא שי ק ל ןב ן וע מ ש 'ר שדח ריש 'הל וריש רמא ןנחוי 'ר
 ימור 6 | : היל ז"ט א'הדל לז יישרל סחוימה שוריפב ע'יעו םיידב 'יעו ץראה לגת ךלמ 'ה ןירמא ןונברו םימע
 ומור וב לפכנו הרישל האנ הצילמ ןושלב רמאמה לכ ןונגסו ,נ"חעו יתהגהו הטישוה ימוד ימוד שבתשנ לי'יכב .ףכו
 אוה הטישו ,ודי ףפוני ט"לבו ,ףונ ןמ יפפונתהו ימוק ומכ םור ןמ יוויצ ימורו ,'וכו יפפונתה יפפונתה 'וכו ימור
 םר 'ע ךורעבו ,םיטש יצעמ יושע אוהש רמאנ ןוראה דגנכ הטשה ימור י מור טייכ ריב 'יפב שרפמדכו ןוראה
 בורב יפפונתה הטישה (ימור ע'פדשבו ,י"כ השלשב היכ) ימו ר י'מו ר שרפמו ןאכ רי'במו םש ז"עמ קתעוה
 הגר ןושל ינור א'ס ההבגה ןשל יפפונתה ההבגה ןושל ימור םיטש יצעמ היהש ןורא הז 'ּפ ךירדה
 ןומרא ריבדב (ה'כ ח'ל תומש) םתוא קשחו ןינעכ בהז לש ןירויצב הפוצמ התיהש בהז ימקרב הקשוחמה
 השקו ,םש קתעוה אֶל רמאמה ףוסו (ןומראו ריבדב ז"עמ קתעוה ריבד 'עבו) םקר 'ע ךורעב םג 'יעו לכיהב
 םעט ןכו 'א ףלע 'ע  ל"תמעב 'יעו םיבורכה ינש ןיב הסוכמה ושוריפ 'רנו 'נכו ןיבמ ת פלו עמה הצילמה
 (דיי חל תישארב) ףלעתתו ןושל םיריפסב תנקותמו תטשוקמ שרפמ םש יש'ריפבו ,(דיי 'ה ש"הש) םירופס תפלעמ
 היה ןוראש ונינעו :'וכו ןגימגרתמד ףלעתתו ןושלמ תנקותמו תטשוקמ ןאכ תייפיב ייפ ןכו תנקתיאו ןניטגרתמד
 וושל ר'במ קיתעהש לאומש שרדמבו ,ע''צו תפפוחמ ייגהו תראופמה ייגה גי'חב 'יעו םיבורכה ינש ןיב הפיו ןקותמ
 ל'צו) ופפונתה ופפונתה הטישה (יגור ינור 'יגה אמראפ י'כ שי'מבו) ימור ימור והילא ינאת ב'שר 'צוהב רמאמה
 הראופמה ןומראו דיברב הללוהמה בהז (ימקרב לי'צו) ימורב הקשוחמה ךירדה בורב (יפפונתה יפפונתה
 הגוה  אנליוו 'רבו ,םירחא םיסופרו ו'דו ריפדבו יתנויצש י"כב ןאכ םג אתיא ריברב "גהו) םיבורכ ינשב
 הטישה ינור ינור ורמא ךכו ןלוקב הרישה תורפ ואשנ ךרדב ןיכלהמ ןהשכו אתיא שייאמר 'צוה ר?אסבו , (ריבדב
 הנרשיו רמאנש םיבורכה ינש ןי ב תד פו א מ ה ןומרא רובדב הללוהמה 'וכו הקשוחמה ךיירדה בורב יפפו נת ה
 אתיל םשו יוכו רמאנש ןומראנ ריבדב ללוהמה 'וכו ךרדה בורב יפפונתה יפפונתה וכו ינר ינר 'ינה ודב םשו ,'וכו
 תליחתבו .ןאכ ר?במ םש וקתעוהש םירמאמה ךותב 'וכו וגר רמאמה קתעוה ג'ק 'ר לאומש 'קליבו) 'וכו תדפואמה
 וכו תורשיב ןיכלהמ ויהש ךרדב תורפה הגרשיו רמאמה ינפלו ריב ןויצה רפסה ףוגב ריפד טוקליב ןמסנ םירמאמה
 יבד אנאת לע סג זמרל ןויצה תגווכש לי'גו , והילא יבד אנאת ןויצה 'וכו יגר רטאמה ינפלו ןידימעמ ןיא 'פו ר"'ב ןויצה
 ,89 דצ דע ,57 רצ ר'פב 'יעו .והילא יבד אנת ןויצב ךורא רמאמ עוטיקב קתעוה םש ג'ק זמר ךשמהבו ,'וכו
 ינש ןיבמ תפלועמה םש ןושלהמ חכומש ומכ ר"במ רבכ .קתעוהש יוכו יִנר םעפה רוע קתעוה אל ןינעה ותואבו
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 ןיכמ תפלועמה ןוטרא ריכרכ הללוחמה הז יטקירב הקשוחמה ךייררה כורב יפפונתה יפפונתה השישה
 ,םיולל הריש רטיל אלש רע םרמע ןב וכ עני הסכ קחצי בר רב לאומש 'ר רמא ,םיבורכה ינש
 : ןכיליח רשיי ,ןכיליאס הריש תורסוא םתא

 ,םהרכא יעור סע ןיניירס ויה ךלטיכא יעור 'סא ןינבר יונו תשבכ עבש תא יכ רמאוו ול
 םיסהש ימ לכ סחרכא יעור םהל ורמא , [ראכה איה ונלש ורמא וליאו] ראכה איח ונלש ורמא וליא
 ול רסא ,ולע רימ םהרבא וניכאלש ונאצ םיסה וארש ןויכ ,ראכה איה ולש םילועו ונאצ תא ןיאור

 : כ'פ ןפקל 6 :פ"3 'כ סוקלי 4

 .םיע ת'אוד יפ פונתה . 2)*א [יפפונתה יפפונתה | מ'רתתאד הטשח ל תטישוה [י*ךעכ ג'אומ הטישה * 1
 | 'אופד ריגיג .םיעתכנג'א [ריברב | ן הקשחטה | יתכאד ךרדה .מענופ ךיודה | כ'א גרג | ם ופפוגתה

 וא תפפוחט .מ*א הראופטה [הפלועסה | 'א ןסגראו ןטנרא .ןמ ןטגראו ןוטראו ,כ ןטגראו ןוטרא ,י) ןומראו
 ווא ינמחנ רב ,] 'טחנ רב .מתופְד ןטחנ רב ,כ ןמחנ בר רב [קחצי בר רב 2 | םא ןיב | כ תרפוחסה

 אש | ל 5 [ונ * | םישכנאופ ל וג | תכפ -- תש = /גוד עגי .םיש עני | ן ל הסכ | 'א ל
 ,4 [סתא 8 | ש יל .מ'א םייולל [םיולל | ןךנ חרוח [חריש | כ רטליש .ם'יש אם רטלש , ד רטילש ,ן [רטיל
 ('ִד יירטוא) םירטוא :כ'א 'ירטוא :[ך ןירטוא .םינ?אופ [תורטוא | ם ןתואו :מ ןתאו .יתכנאְ םתאו

 [ישייא | ת'א ןחילאס .ָך םהיליאס ,י סכילאס ,ן םכיליאס , מ ןכילאס :כנ'אפ [ןכיליאמ | ד תורטוא
 ןוכיליח . א ןכוליח תורפה הנרשיו ,ןְֶ סכליח ,ןך םכיליח ,ן ןכלייח ,כ ןכליח .םי [ןכיליח | א 'ל ,ןפ רשיא
 ןינבר | זך וגו ידיט חקת . . ,'א ידימ חקת . . . תכנ'א תושבכ ,ן תשבכ ,ך 'וגו תושבכ 4 | [ף הנרשיו 'תכד
 ים ןינבר אלולה ןב . . 'רו ןינבר .א ןינבר ('א האלקה) אלוקח ןב . . ירו ןינבר ,] 'גבר חרוקח ןב קחצי יברו
 ויעוו .ית [יעו | ן ןנבו קחצי 'וו ןנגר ,תכְד ןנגוו וכ הלוקח רב ,!ך חרוקח ןב) הרוקה ןב . . ירו ןנבר

 | תחד לש ויער .ל יעו [יכאופ יעוי * | ?א ןיגיוט | תד פהרגא ,יכגאחופ [ךלטיגא | כאחופְך לש
 :ם 'טוא .יכנחו [ורטא | תֶד סהרבא יעור .יכאחל ולא [נופ וליא * 5 | תד ךלטינא .יכנאחופ [פהרבא
 -- וליאו * | תד וגל ,י ונלש .'א אוה ונלש ,כנ'אחופ [איה ונלש | ןך ןירטוא ויח .'א םירטוא ."אְָד ןירטוא
 ונלש ורטא ולאו , איח ונלש 'םוא וליאו .א ראבה (*א אוה) איח ונלש (*א ןירטוא) 'ירמוא ולאו [נ] ראבה
 תא ןיאור 6 | ץֶד לש ויעור | י יל סהל | כחל יל :תד ראנה ונל (ת ןירטוא ,יָד 'ירטוא) םירטוא ולאו .+ ראבה
 (ַת ותאיקל םילוע) םילע | .בָו םילועו ונאצ םיאור .'ךנאזחפ ןילועו . . תא ('ךנא ןיאור) םיאור ,'י 'ילועו וגאצ
 ל ונינא [1 פהובא ונינא* | תכנאחופד ןויכו [ןויכ | ו 'ל ראגה | כאפ אוה | ד ונאצ תא תוקשהל

 | 'א היל | יכאפ פהינא :תחוְד וגיבא סחרבא

 יפפונתה הטישה ינור ינור רמא אהפנ קחצי 'ר יתקתעהש םירמאמה ירחא 'ג םש ז"עבו , (םיבורכז
 ירד הל ינתמ ישא בר םיירע ידעב הראופמו ןומרא ריבדב הללוהמה בהז יטקירב תק שוח מה ךרדה בורב

 ח"ר 'יפכו ,הטישה יגור ינור קחצי 'ר רמא ורמא יאמ לארשי 'ה המוק חשמ רמאיו ןוראה עוסנב יהיו אהא קח
 ריבדב הללוהמה "וכו הק שוח מה וכו בורב יפפונתה םיטש יצע אוהש ןוראה הטיש ימור י מו ר שרפמו סרוג
 הטיש ימור ימור אחפנ קחצי 'ר רמא רומא יאמ לארשיו 'וכו ןומראבש ריבדב ןותנ היה ןוראה יכ ןומ ראו
 "וכו הראופמו ורזיפ 'ד ז"עבו םש םג אתילו ןומראו ריבדב מ"יכ סי'שב ה"כו , םיידע ידעב הראופמו םש גילו ,'וכו
 םש י"שרבו ,ם''דב ייעו ורזיפ 'דב םג אתיא הקשוחמה 'יגהו ,יפפונתה יפפונתה ייגה מ"יכבו ,י"שרמ ו"דב והופיפוהו
 בהז הפוצמ בהז יטקירב ףסכ םהיקושחו ומכ הרושק תקשוחמה יממורתה יפפוגתה םיטש יצע ןורא הטישה שרפמ
 םיידע ידעב וכותבש המב ראופמו ללוהמ ןוראו וכותב השמ לש ח"יסש ןומרא ריבדב הללוהמה ץוחמו תיבמ  רוהט
 אכהמ ריבד ארפסל יאסרפ ורק ןאמכ םש םרמאמ י"פע ןכ שרפמו ,יסרפ ןושלב רפס אוה ריבד הזמ לודג ידע ךל ןיאו
 תונורא ינש רמא שיקל ןב הדוי 'ר ינת 'ג טיימ ו"פ םילקש 'שוריבו (א"י 'א םיטפוש) רפס תירק םינפל ריבד םשו
 ןנברו יוכו וכותב ןינותנ תוחולה ירבש ויהש דחאו וכותב הנותנ הרותה התיהש דחא רבדמב לארשי םע ןיכלהמ ויה
 לעב םג ררגנ וירחאו חי"ר 'יפ רווחמו ,ת"פיב ייעו 'וכו הבשנו ילע ימיב אצי תחא סעפו היה דחא ןורא ירמא
 הנוכי שדקמו םישדק שדק אוה ריבדו ןומרא לש ריבדב 'ולכ ןומר א ריב דב 'יגה תקייודמו ,םר 'ע ךורעה

 תילד אתינגרמ איה 'וכו ימור הצילמהו ,אשדקמ תיבו (ח'י 'ל היטרי) בשי וטפשמ לע ןומראו םגרותמ ןכו
 לוגר הוה ןנע בר 'א ו"ק תובותכב וילע ורמאו םוארומאה ימיב רבכ םסרופמ היהש םודקה וחילא רדסמ ימיט ;
 והילאד רדס ירמאד ונויהו הירדיס היל קיפאד דע הימק ביתיו 'וכו והילאד רדס הול ינתמ הוהד היבג יתאד והיל
 ,ירמאדו בתכ םשו 'ב רדס 'ע ךורעבו שיויעו 'וכו הבר והילא רדס 'יגה םש 'סותו י"שרבו ,אטוז ותילא רדס הבר
 אהפנ קחצי 'ר םגו ,והילא ינת ןושלב םשמ רמאמה קיתעה ר''בה רדסמו .והייווגב ןוהלוכ והילא יבד אנת ארמגב
 יצוהבו ח"נש ודב ונינפלש רחואמה שרדמה דסונ וילעו ,והילא רדסמ כ"ג קפס ילב וחקל םש ו*עב רמאמה לעב
 עדונה שרדמהו) והילא יבד אנח םשב טוקליב וקתעוהש םיכוראו םיבר םירמאמבו םינוש ייכ י"פע וספדנש ש"אמר
 גארפ 'צוהב הנשיה אחסונה םע הסיפדהו ארוגד ןיקוקז לעב ול השעש השדחה אחסונה ליכט א"בדת םשב לכל
 זמ קלחו 950 דצו 880 רצ ד"מ קלח חימב שיימ ייעו ונינפלש והילא רדסה תומדקב ש"אמר תטיש הרזו , (וילת
 ועו 'וכו אלש דע םדוק 185 רצ ליעל ןושלה ןונגס ןכו .'וכו אלש דע 2 = : 288 רצ ג"ח ריודדב ע"ויעו 70 דצ
 יוחבו תי'פיב 'יעו םיולל הריש השמ דמילש בותכב הז אצמנ אלש השק םיולל הריש שיימו ,582 דצ ליעל י"מב םג
 !תאו הריש דמלש דע םרמע ןב < עגו המכ ספדנה ריב 'יפב ינשה 'יפבו .לארשיל הריש היגהל דדצ םשו ל"דרה
 לאומש שרדמבו ,ע"צו םיולל הרות (דמליש) דמולש דע 'יגה כ"וכו גייכבו ,םיולל גילו וכו 'כיסצעמ םירמוא
 סתאו הריש םיולל דמל אלש דע םרמע ןב עגי המכ (ןמחנ רב לאומש 'ִר םש י"כבו) לאומש 'ר רמא םש
 85 דצ ליעל נימב ייעו עגי עגי המכ 'יגה ג"יכו ו"דו ר"פדבו ,םכוליח רשיי ןכמצעמ הריש תורמוא
 לגרומו ,ךליח רשיי םיוגב יתבר '5 ר"כיאב ןכו ,ךכו הנרשיו ןושל לע לפונ ןושל ןכיליח רשיי םייסמו ,103 דצו
 ליעלו ת"הע י"שריפב ייעו ןיבירמ .ןינידמ 4 : אליח 'עו רשיא 'ע 'שה ךורעב 'יעו ךחוכ רשיי ילבבה ןונגסב
 :ונאַצ דגנכ םימה ןילועו ונאצ תא ןיאור שרפמו ט"יכ ר"ב "יפב ה"כו  .'וכו ןיאור 6 :218 דצ גיחבו 22 דצ



 8 נל ל אכ רנ חשרפ אריו

 קחצי 'ר רמא |, (וי אכ רכרמב) הל ונע ראב ילע ריהה ןהל הלוע ראבה אהתש ךינבל ןמיס היכקה
 :הדעל יל היהת אלא 'תכ ןיא הדעל יל התיה רוכעב הרסח איה תיל הרתא ןמ רוע הרוקח רב

 'ר ,םינומירו םיבנעו םינאת לאשת המ לאש סדרפ לשא רמא הדיי 'ר יונו לשא עטיו (גל
 ןירדהנפ ל ש א הדוי יר םשב הירוע יר = ,ןיעיב רמח רפוק לאשת המ לאש קודנופ ל ש א 'א הימחנ
 הימחנ ירד היתעד לע ,(ו בכ איש הסרב לשאה תחת העבנב בשוי לואשו רמא תאר ךיה

 :'6 "ק י"ק '5 'יפ ן"5 סילספ םכדע ,ו'פ "וכ כ"כדל ,'5 "* סעופ ,סט פוקלי 4

 תא םימח וארש (ן ןויכ ,א] ןויכ התא המ) ןויכ תא תמ ךינבל ןטיס (כנפ תא) חתא [ןהל --- ןטיס 1

 :גחו'ְך אהת דיט) אהי דימ (1א[פ םתוא) ןתוא (?א ראבה האורש) האור ראבחש ןויכ ךינב ףא ולע דיט ךנאצ

 האור ראבהש . . ךנאצ םימה וארש ןויכ התא המט . . ןמיפ התא ,תכנאחופד חלע (כאפ דיט ,ןך איה דימ

 תאזה ..זא :[ףכ'א חל . .ילע תאזח הרישה תא לארשי רישי זא [הל -- ילע | ' הילאמ חלוע אהת דימ ןתוא
 רטא :יכנאו [רטא | ] 'גו 'רשי ..זא .ןְד 'וגו תאזה הרישה .. זא ,' ראב ילע לארשי ..זא ,ם ראב ילע
 ןב .ן הרוקה ןב ,1 חריקח ןב ,'א אלוקח ןב .*אָו הלוקח (%א ןכ) רב [הווקח רג 2 | פ 'ל .תֶד ול
 ,?ךֶויְד הריסח .ך אוסה .כנאפ [הוסח | 'ךכנ!א ארתא ,₪ הירתא | ם 'סוא אלוקה ןב ,כ ארוקה

 ,כג'אפ [היהת | יתכנאפד ןאכ (תככגפ 'תכ) ביתכ ןיא .ן'ִד ןכ (ן 'תכ) ביתכ ןיא | + יל הדעל | *ךְד אריסח
 [הדוי יר | עכאופ יל .ד יוגו עבש ראבב ,תןגזח עבש ראבב [וגו 8 | ₪ 'ל הדעל יל | ית*אָוְד היהת רובעב
 ,כ'א ןנברו) ןינברו (*א איטחנ) הימחנ 'רו . . 'ר , ןךְד הדוהי 'ר הימחנ 'רו הדוהי 'ר .ע ןדוי 'ר ,ם הדוחי 'ר

 םיננע :עכ'אפ םיבנע םינאת | עח יל לשא | יתא[חםפ רטוא | ן ןנברו היטחנ 'רו . .'ר כא הדוהי 'ר ( ינברו

 | עיא יל לשא | תכ רמוא ,יענאוד רטא | ?א איטחנ 4 | י םינומר ,) ןינומירו | ןְזָ םיניאת . . ,י םינאת

 ,'ך דפוק אלוגיע ירכא רפוק :עגחו [רפוק | יי = ל"א [לאש | ך קידנופ .ירעתכאז קדנופ . 1 [קודנופ

 (] הדוי) תדוחי יר םשב (י הריעז) הירזע 'ר ,ץ הדוהי יר םשב חירזע 'ר | חח ןיעבו ,'ךכ ןיעב | ת רפוק . -

 | ?א - ולא /ת ₪ וז .ינ'א ₪ הז [ןירדהנפ | ח ןנבר .?א ןינבר ,יתכנ!אוד ןוטיפ (ת ריב ,י'א רב) ירב

 | *א איטחנ | ח 'ר תעד לעו | תִד לשא .יעכנא [לשאה 5

 דרתו שרדב ל"'יכב םג ספ ןמקל ,אתיא םירפסה ראשב רמאמה ןונגסבו ,ל"יכב רצק ןושלה ןאכ  .יוכו ךינבל ןמיס 1
 ךיינבל ןמיס תגמיס תא ה"בקה הל רמא ולע דימ םימה התוא וארש ןויכ וזו 'וכו תואלממו תודרוי םישנה לכ הניעה
 רב 2  :'וכו התאש ךינבל ןמיס תא 482 דצ ליעל 'יעו 'וכו ךיינב ףא ולע דימ םימ ךתוא וארש ןויכ תא המ
 כ"יכו יבו 'א א"יכו ו"יכבו ,(ארוקה הרוקה הריקח שבתשנו) םימעפ 'ב ר"פדב הרוקח (ןב) רב י"ר ה"כו .הרוקח
 קר שרדמב רכזנ יול ןב עשוהי לש ורוד ןב היהש ארומאה הזו ,(אלוקה האלקח שבתשנו ,אלוקח) הלוקח (ןב) רב 'יגה
 קחצי 'ר אוה ללכה 'ב .ג'יק םיחספבו , 'א ז'ק י"הבמב 'יע ימלשוריב אלוקח (ןב) רב קחצי 'ר לש םירמאמו , ןאכ
 אחא ןב י"ר אוה (רזעלא) אעלא ןב י"ר אוה (אלוקח) אלקח ןב י"ר אוה (אחפנ י"ר אוה יאלבט רב) אלבט ןב
 ןושלח ןונגס ןכו .'וכו הרתא ןמ :906 דצ בח א'הגאבו ס"דב 'יעו 'וכו אתדגאד סחנפ ןב י"ר אוה אתעמשד
 המוקממ 'יפאו אוה הרות רבד ה''כ 'יס אשנ אמוחנתו במ אמוחנתבו ,םולכ הרסח אל הרתא ןמ 'ב 'ט ז"'פ תבש 'שוריב
 תיל (הרתא) ארתא ןמ םהרבא ימיב תישעש ומכ הל ונע ראב ילע שרפמ א'יכו ט"'יכ ר''ב 'יפבו ,םולכ הרפח הניא
 היהת רובעב א"'דכ ומוקממ םא יכ רחא םוקממ היאר איבהל ךירצ ןיאש היאר איבהלמ םולכ רסח ןיא ומוקממ רמולכ 'וכו
 לשא עטיו 8 :םפדנה 'יפב ייעו רבדמב ןכ ומכ תושעל ראבה (הנתמ לארשי תדעל הדעל) לע הנתמ הדעל הדעל יל
 נ"רו 'וכו םינאת לאשת המ לאש וב םירמואש סדרפ רמא י'ר | תויתואה ךופיהב לאש לשא ישרד "רו י'ר .יוכו
 ןיי רמח (508 דצו 170 רצ ליעל 'יעו) רשב דפוק לאשת המ לאש וב םירמואש ןולמ תיב (! קודנופ לשא רמא
 א''פ מ"ב 'שוריב ומכ לשא םעטו 'וכו בשוי לואשו א'דה ןירדהנפ לשא רמא הדוי 'ר םשב הירזע 'רו םיציב ןיעיב
 ,לשא 'ע ךורעב 'יעו םילודג םימכחב 'יפש יברבר ילשאב אילתד שי'נבו 'א ז"כ הציבבו תוילגבש ןינייד ילשא 'א יח
 יוכו לואשו א'יפ הטוס אתפסותב אתיאדכו ןירדהנס לשא כ'ג המרה לשאה תחת העבגב בשוי לואשו 'פב שרודו
 ,'ב 'ה תינעת 'יעו המרב בשויה לאומש לש וניד תיב העבגב לואש ילגר דימעמ ימ אלא העבגב ךיח המרב םא
 ,שיייעו 'וכו לשא עטיו רמאנש םהרבא לש ותיב ךותב יוצמ לאוש הפהש לכו םש נ"רדאב אתיא לאש לשא שרדהכו
 הירזע 'ר 'וכו דפוק 'וכו לאש קדנופ רמא הימחנ 'ר 'וכו לאש סדרפ רמא ן דוי 'ר לשא עטיו קיתעה םש ךורעבו
 רמוא הימחנ 'ר 'וכו סדרפ רמוא הדוהי 'ר לודגה שרדמבו ,'וכו לואשו ד"הה ןירדהנס לשא רמא הדוהי 'ר םשב
 'נכו סדרפ לשא רמוא הדוהי 'ר ו''פק 'יס מ"הונמבו ,'וכו ןירדהנס הז לשא הדוי 'ר םשב הירזע 'ר 'וכו דפוק 'וכו קדנופ
 'וכו ןירדהנס וז לשא רמוא ןומ יפ יבר ב הדוהי יבר םשב הירזע יבר ןיעיב רפו ק רמח 'וכו קדנופ רמוא הימחנ 'ר
 סדרפ רמא הדוהי 'ר שרפמ ט"קלבו ,(428 דצ סיורק לצא פעל םג 'יעו "וו ינשב ונינפל קודנופ תביתכו) נ''חעו
 תופוע רשב הצרת המ לאש יקדנופ רמא הימחנ 'ר 'וכו םינאת םיעטמ וב לאוש היה םדאש המ לכ לאש לשא יאמ
 הכופה הבית סדרפ רמוא ןדוי 'ר בוט לכשבו ,היול היתש הליכא ירמ>א ןנבר םש ףיסומו ,ןיי םיגד
 לאש קדנופ רמוא אימחנ 'ר לכאמ ינימ לכ וב עטנש דמלמ םינומירו םינ א ת םי בג ע לאשת המו לאש לשא
 אל אמוי אתכסמב ןנבר ירמא אכהו 'וכו בשוי לואשו ביתכדכ ןירדהנס הז לשא רמא ןדוי 'ר םיציבו רשב ןיי 'וכו
 הליכא לשא ורמא ןנבר (יב ח'יכ אמוי 'יעו) 'וכו היה הבישוב בשוי ןקז םהרבא םלועמ וניתובאמ הבישי תקספ
 הייתש הליכא לשא א"ד ג'המבו , היול היתש הליכא ת"ר לשא בשר 'צוה הדגא שרדמב אתיא ןכו ,יוכו היתש
 םילהת שרדמב אתיאו ,םירפסה לכב ונינפל אתיל שרדה הזו , יטאנקרו ייחב וניבר 'יפבו ק"דרב םג 'יעו  הייול
 םיחתפ ול חתפו קרנופ ול השע םהרבא השע דציכו 'וכו קדצ חרזממ ריעה ימ שרדב י"ק .רומזמ רבכמ ספדנה
 הייול הייתש הליכא ל'שא והמ הי רז ע ר"א עבש ראבב לשא עטיו 'נש םיבשהו םירבועה לבקמ היהו חור לכל
 םשו ,'א ייפ םש ב'מ םילהת 'מב 'יעו (רזעלא רי'א 'יגה יג ייפ י'ק םש יריכמ 'קליבו טיסתת 'ר  םילהת 'קליבו)
 שור רטא  'וכו לשא עטינ אתיא םש הטוסבו  ,'וכו היתש הליכא עבש ראבב לשא עטנ ימחס שרדה 'א ייפ זיל
 אמלשב קדנופ רמא רו סדרפ רמא ד ח הימחנ 'רו הדוהי 'ר םידגמ ינימ לכ וב עטנו סדרפ השעש דמלמ שיקל

 -- 1) ה0ע0000
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 שי
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 ,וכירב ןוחל רמא ןיתושו ןילכוא ויהשמו םיכשה תאו םירכועה תא לכקס חיה םהרבא קורגופ רמאר
 י*י םשב םש ארקיו ריהה ולשמ ונלכאש םלוע לא ךווכ ןול רומא ,רמאנ המ היל 'מא ןווהו
 ;םלוע לא

 השע ןווכחנ .ןווג;חנ השעש ןתואמ םיבר םימי םיתשלפ ץראב םהרכא רגיו (דל
 :הנש ויכ השע ןאכ ,הנש היכ

 הנ השרפ

 סנ ךיאיריל התתנ יונו םהרבא תא הסג םיהלאהו הלאה םירבדה רחא יהיו (א בכ א
 || :6*פ סנוע כדס ,סט עוקלי 4 :צ" "כ סט סעוסנס ,ו"ס "ק ך) ךל כ*מ לעוסנס ,802 דל 421 ד5 ליעל |

 :נ"פ 'יכ סכיו נ"ע סעומנס ,'\ "ק 'כ ספ יכיכפ 'קני ,ז"עטס 'כ סילסס 'קלי , ס*3 כ סוקלי 6

 םירבועח .*א םיבשו םירבועה תא | יתכ' א קדנופ . . / )| קורנופ לשא ,*א קדנופ | יכנזרו רסא אוחר 1

 ,נחו [ןווחו ל | תכאו וכיג | ת ןחל .כגא פהל .ד ןול :חו [ןוחל | תכג'א רסוא | ג ןחשסו | ןך סיכשה
 .תגא [יפונ | תאד יל .'א ול .ןהל .כנח [היל \ ת ןירטוא .א סירטוא | תר ןחו + א סתו ,ד ןוהו .ָכ הח
 .תכגיאחו [ךורג | ת ןהל .'א סחל .'א והל .כנוד ןוחל | גד רפאו / תאחו [יטא | חוד רסינ
 .תנוד ןתואט (ן םיבוו ,1 ןיבר) םיבר :?אפ [ןתואט | ל חגו [םיתשלפ ץראב ** 4 | 'א וכרב ,ָך ךירב

 | ירכנ'אחוְ שטחו םירשע ,יְך שטחו 'כ .ית"אָפ [ה"כ 5 | י ןורבחכש | י םינש ןתואס ,'א םיטי ןחואמ

 י תכג'אחוד ששו (ח ןירשע) סירשע [י*אפ ו'כ * | אפ 'ל השע | י ררגגו .תכאחפד ןאכו .גו ןכ | תֶא םינש
 | ₪ תאד תתנ (ת 'תכ) 'יתכ .יכגפ תתנ .ן [התתנ | יתכגאד ל יוגו 6 | תאד פינש ,יכגחופ [הנש | ל ריכ

 ךלה 542 רצ ליעל 'יעו) ונרפא ילהא עטיו ביתכדכ עטיו יאמ קדגופ ד"םל אלא עטיו ביתכד ונייה סדרפ ר"מל
 היול היתש הליכא אוה ןוקירטונ ל"שא ןושלו םיחרוא םש ןולל קדנופ שיפמ םש י"שריפכו ,('וכו לחא ול עטנו
 איקשמו אלכימ היוגב ןיקתאו 'וכו אסידרפ ביצנו םגרותמ 'א י"רתבו ,ןתוא הולמ כ"חאו ןקשמו ןליכאמ היהש
 ,םש הדגאה לכ 'עו .'וכו הקשמו לכאמ היוגב ןיקתאו 'וכו סדרפ סהרכא ביצנו 'ב י"רתבו ,'וכו איבואתלו אירובע
 ץוקל ךלה ךלה ןכיהל עבש הראב אביו ול רשא לכו לאישי עסיו ושרד (ב'' 'א) ובסמב ךלמהש דע 'פ ר"שהשב
 יוסופרה תחסונב יד 'יס ר'צפ ןמקל םג 'יעו עבש ראבב לשא עטיו 'נש עבש ראבב וניבא םהרבא עטנש םיזר א
 םש מ"הונמבו ,502 דצו 491 דצ ליעל 'יע .לכקמ היה םהרבא 1 :ח"כ "כ תומש 'א י"יתב הדגאה ע"יעו
 ד"הה 'וכו םלוע לא ךורב והל רמא רמאנ המ םירטוא םהו וכרב םהל רמא 'וכו ויהשמו 'וכו היה םהרבא קתעוה
 וניבא םהרבא אירקהש דמלמ אירקיו אלא ארקיו ירקת לא שיקלשיר רמא 'וכו םש ארקיו םש הטוסבו ,ג"'חעו ארקיו
 םלוע יהלא לשמ םתלכא ילשמ יכו סהל רמא וכרבל ודמע ותשו ולכאש רחאל רציכ בשו רבוע לכ הפב ה"בקה לש ומשל
 ערוזו םש ךל ךל אמוחנתבו , (ולצ הירב 881 דצ ליעל י"מב 'יעו) םלועה היהו רמאש ימל וחבשו ודוה םתלכא
 היהש רחאל םש ארקיו 'וכו לשא עטיו רמאנש םיבשו םירבוע ליכאמ היהו הקדצ ערזש םהרבא הז תמא רכש הקדצ
 הקשמו לכוא תוירבה לכל ןתונש תיבה לעבל וכרב םיכרבמ םתֶא יל םהל רמאו ותוא ןיכרבמ ויה ןקשמו ןליכאמ
 ןילאוש ויה ךכ ןיעמוש ויהש ןויכו  'וכו ץראבו םימשב טילש םהל רמא אוה ןכיה ול םירמוא ויהו חור םהב ןתונו
 לכל ןוזמו םחל ןתונ ךורב דעו םלועל ךרובמה 'ה ךורב ורמא םהל רמוא היה הבוט ול ןיקיזחטו ותוא ךרבג דציכ
 השעש ןתואמ 4 = : ש"ייעו רמאמה תליחת קר אתיא םש ב'ט אמוחנתבו ,'וכו תוקדצו תוכרב םדמלמ היהו רשב
 ןורבח לש לע ןיבורמ וללה םימי םיבר םימי םיתשלפ ץראב 'וכו םהרבא רגיו (סכראמ 'צוה) םש ע"'סב ןכו .'וכו
 ןורבחב ןורבח לש לע .םיבורמ םיבר םימי ל'זו תייהע י'שריפב שרפמ ןובשחהו ,םינש "כ וללהו הנש ה"כ ןורבח לשו
 וניצמ אלש ארממ ינולאב בשיו אביו הנש התוא ןרחמ ותאצב היה הנש ה"'ע ןב ירהש ו'כ ןאכו הנש ה'כ השע
 'ועַו) טול לש השוב ינפמ סהרבא םשמ עסיו דימ םודס הכפהנש דע בשי םש 'וכו םש אלא בשייתנש ןכל םדוק
 לועל י"מב 'יעו) םיכאלמה ולצא ואב ותלימל ישילשב ירהש היה הנש ט'צ ןבו םיתשלפ ץראל אבו (548 רצ ליעל
 שרפל אלא םותסל בותכה אב אלו םינושארה לע םיבורמ םיבר םימי ביתכ ןאכו הנש ה"כ ירה (490 רצו 474 דצ
 דימ הנש ו"כ ירה הנשמ רתוי םירתי םניא ךחרכ לעו םשרפמ היה רתוי וא םינש יתש םהילע םיבורמ ויה םאו
 ןב ירהש ןמ שוריפה לכו ,םלוע רדסב םינש ביי קחצי לש ותדיקע ינפל המדק הנש התואו ןורבחל רזחו םשמ אצי
 העשב היה וניבא קחצי םש ע"סב דוע אתיאש המל ןווכ 'וכו המדק הנש התואו שימו י"שר ירבדמ אוה 'וכו הע
 ירה התמשכ ז"כק תבו קחצי דלונשכ התיה 'צ תב 'ולכ) הרש התמ קרפב וב םינש זיל ןב חבזמה יבג לע דקענש
 התואו ('ה ייס חיינפ ןמקלו 'ח יוס וינפו יד ייפ היינפ ןמקל י"מב ע"יעו 'כ הייכ תישארב יישריפב ייעו זיל קחציל
 רזחו םשמ אצי דימ ש"מו 'וכו ותדיקע ינפל המדק כ"או הנש ה"כ ןב קחצי היה םיתשלפ ץראמ םהרבא אציש הנש
 הלאה םירבדה רחא יהיו שרפמ בוט לכשב םגו ,(ט'י ב"ַכ) עבש ראבב םהרבא בשיו 'פל י"שריפב םג 'יע ןורבחל
 'וכו םהרבא תא הסנ םיהלאהו הנש ב'י ףוסבו הנש הרשע םיתש ןורבחב השעו ןורבחל םיתשלפ ץראמ ואב ירחא
 ינורא 580 רצ ליעל ומכ 'וכו השע ןורבחב 'וכו השעש ןתואמ ןושלהו ,('ב ג"'כ) םהרבא אביו 'פל ן'במרב 'יעו
 :9 דצ ע"ס תקתעהב סכראמ איר תורעהב עיייעו םש י"מב 'יעו 'וכו םישדח 'ז השוע

 סנ ושרד .וכו התתנ 6 :החותפ השרפ ןאכ ארקמבו ,ר'נפ ןמסנ ר'פדבו ,בינפ 'א א"יכב ,הנ השרפ :
 לש סנכ 'וכו ןלדגל ליבשבו 'וכו םתוסנל ליבשב ססוג תה ל ןכו ההבגהו לודיג 'ולכ ןולדיג ןושלו ןויסינ ןושל
 תא הסנ םיהלאהו שרפל ונווכו 'וכו םלועב ןידה תדימ תמאתתש טשקתתש ליבשב הלס טשוק ינפמ  'וכו הניפס
 יועו) הדיקעה ןויסנ אוה ירישעה ןויסנו .תונויסנ הרשעב ןויסנ רחא ןויסנ הי'בקה והסנש תוארוה יתש 'וכו סהרבא
 תאמ ןב היה םהרבא 'וכו ןב םהרבאו ונויסנב דמעש יפל ךלמ ואשעו רישע ואשעש ותוא לדיגו (איי ייס ו"גפ ןמקל
 (לס הנש האמ ןב תשבושמ 'יגו) הנש 'ק ןב היהשכ קר קחצי ול דלונש הזה רעצה רָהאו 'וכו ול דלוהב הנש
 ייעו ולדיגו והסנש 'וכו הסנ םיהלאהו ירה סכונתהל סנ ךיאיריל התתנ רמאנ וילעו כיע אלו 'וכו אנ חק ול רמאנ
 רצ עיזעאפ 'גאניז ץנוצ 'יעו ןולעפ לקשמב ןולדיגו ,ג'תעו ןולדי ג רחא ןו ל די ג ייגה הנוכנו ,'ו 'יס הטמל םג
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 ליבשב םלועב םתוסנל ליכשב ןולריג רחא ןולריג ןויסינ רחא ןויסינ  (ו ס םילהת) 'ונו ססונתהל
 ןידה תדימ טשקתתש ליבשכ (פש םש) הלס טשוק ינפמ המל ךכ לכו , הניפסלש סנכ םלועב ןלדנל
 השוע אוה הצורש ימלו ינעמ הצור אוהש ימלו רישעמ הצור אוהש ימל םדא רמאי םאש םלועב
 תושעל תא לוכי ול רמאלו ובישהל תא לוכי ,ךלמ ואשע הצרשכ רישע ואשע הצרשכ םהרבא ,ךלמ
 רחא (ה אכ תישארב) ןנב קחצי תא ול דלוהב הנש תאמ ןב םהרבאו ,םהרבא השעש המ
 םיהלאהו] ,פפונתהל סנ ךיאיריל התתנ בכיע אלו יוגו ךנכ תא אנ חק ול רמאנ הזה רעצה
 ₪ :[םהרבא תא הסנ
 םיערעורמ םינקנק קדוב וניא הזה רצויה ןחנוי יר רמא (ה אי סילהת) 'וגו ןחבי קידצ יי 8

 שיקמ אוה וליפאש םירורב םינקנק קרוב המו םרכוש אוהש רע תחא ןהילע שיקהל קיפסמ וניאש

 :'כ וכ סכיו סעוסנפ , 314 75 ליעל ,כ"שו 290 75 ליעל ,ס5 'כ פוקלי 8

 או [ןויסנ | | (םילהת) יפ 'ל .מישתכנאד הל (משתאא טשק) טשוק ינפמ , ן [יוגו 1
 /מו [ןולדיג | תד ןילודיגו ,ו הלודג .(םש) ישכנאפ ןולדג /מו [ןולדיג | (ךוטסב ןכו) מיש תכג?אפד ןויסג
 ססונתהל ,₪ ססונתהל | יש סנ (י ךיאריל) ךיאיריל תתנ םעט המ (י הלודג) ןולדג + ךְד ןילודיג ,(סש) יכנאם ןולדג
 ,כגופ וזה סנכ ,מיתַאְד הזה סנכ | י 'ל ,(םש) י אבה םלועל [םלועב 5 | ו אייד [ליבשב | (םש) י ז"חעב | 1ו 'תוסנל
 | ת ידכ [לינשב | תד יל /מיכגאופ [הלספ | מא טשק | י ליבשב [ינפמ | כ 'ל ךכ לכו | (םש) י וסנכ
 | תפד רישעהל ₪ / מיכנ?או [הצור | ן ןדא | מיתכגאד ךל - :ןפ [רמאי | 5 הזה םלועב ,(םש) י ךמלועב 8
 ינעהל הצור אוהש (ןך ימל) ילו ,י ינעמ אוה .. ימל ,ך ינעמ . . ימל ,בָג |ינעמ --ימלו | 5ו רישעמ אוה
 השוע* אוה | הצוו אוהש | (םש) יפ ימו .יאְו ימל | מאו יל ,(םש) יי טעסמ הצור . .ימל ,תךפ ינעט
 | 5 ךילממ ךילמהל .ש ךילממ ,ןְל ךלמ אוה ,(םש)י ךלט ותוא השע .א ךלמ השש [יתכנד ךלט
 | תאד ךלמ .י!רכנופ [רישע | ו'ך ותוא השע | 2 הארשכ ל תצרישכ [מי תכ"נאופ ך הצרשכ 4

 ;ירכגופ [ךלמ | יִר ותוא השע | ?ךַָנ הארשכ יל הצרישכ (םש) י הצרשכו [מיתכ"נאופְד הצרשכ *

 | טתכאפד ומכ .ן המכ ,י [המ5 | י ל מפ רטולו .תנאְד ול רמולו ,ן [ול רמאלו | מאד רישע
 רמוא אוהו ,י ןב םהרבא [ןב םהרבאו | (םש) י יל ,מכְו םהרבא וניבא ,תנאָד וניבא םהרבא ,י'אפ [םחרכא

 אותו .תכנפְך ןב סהרבאו (כ ול רומא ,ןך רמוא) ול רמוא תאו השע (ם המו) חמ (1] ול 'וא .כפ ךל רטוא)

 (ן ול רמתו ,מ ל"א חתאו ,'א ול יוטא התאו) ול 'טוא התאו (מ ךל השע) השע המ ךל (] 'מא אוה) רמוא
 תאט [יתכ] ונב -- תאט* | (םש) י ןב םהרבאו ול רוטא התאו השע הט ךל רמוא אוחו רשפא יא ,מא] ןב
 / ₪ [וגו 6 | רעצה לכ רחאו | מא לט הנש האמ ,ל הנש תאמ ,ן 'וגו דלוהב . .תאמ ,ך ול ..תאט ,פ קחצי . .

 ומ (םש) יכאפ תתנ יוה ,ן תתנ ,ן [התתנ | יו 'ל .מתכ קחצי תא תבהא רשא .. תא ,(םש) יִנָאָד ךדיחי תא

 :יתכנחד ושפנ האנש סמח (ן] בהא ,2 בהאו) בהואו עשרו .ף סמח בהוא עשרו [וגו 8 | [ןְד תהנ ירח

 ,בגפ [סינקנק | תד ולש ןשבכה תא קדוב אוהשכ ₪ , יכנזחופ [הזה | (י"מב ייעו) 1 ןדוי .כָאְו ןנחוי | או יל

 ינפט :חופ [וגיאש 9 | ךִד םיעעורסה ,יפ ןיעעורמ :כְזַח םיעעורמ .נְו [םיערעווט | תד םילכה תא ,ן םיניקניק

 / ין ןרבוש | יפ יל ,זך דחא [תחא | ח לע .כגופד וילע .י [ןחילע | ח שיקל | תֶד וניאש חמל ,יִכָנ וניאש
 ,יכגח [םינקנק | ן יל ,י קדוב והמ אלא .כחפ . .והטו ,ָנְד . .אוה המו [קדוב המו | תכחפְד ורבוש
 | ינופ יל אוח | ן וליפא | ו םיפיה ,:2 םיאירב [םירורב | ן םינקנקהו : ד םינקנקב :פ ןיד

 ,902 רצו 457 דצ א''ג קלח ח''מב ע"יעו 87 דצו 86 דצ 80 דצ ליעל גיחב םג ייע ויכב ןדא תביתכלו ,0
 ךרע ןב רזעלא 'ר ירבד תא ינא האור אוה הנשמ ןושלו שרפמו ךלמ ותוא השע ה א ר ש כ סרוג א"'יכ רי'ב 'יפבו
 םימעפה 'בב הגוהו ךלמ ואשע הא רש כ  רישע ואשע ה א ר ש כ רפסה ףוגב 'יגה ג'יכב םגו ,(ט"'מ ביפ תובא)
 ךותב סנ) ולצונש סונמ ססונתהל סנ ךיאריל תתנ ה'שז 'וכו הסנ םיהלאהו םש ב"מ אמוחנתב רחא שרדו ,הצרשכ
 ןיב המ הארו אב סנ ךיאריל (תתנ א'ד) .תתנ 'וכו םנהיג לש הנידמ לארשי (ןלצניש ידכ סונמ ססונתהל סנ
 םינורחאה לבא 'וכו םהרבא תא הסנ םיהלאהו רמאנש היבקה י'ע םיסנתמ ויה םינושארהש םינורחאל םינושארה
 וכו ירה) תוגויסנב דמעו הסנתנ ימ הלפ טשוק ינפמ יאמ הלס טשוק ינפמ ססונתהל סנ ךואריל תתנ ירה יוכו
 וילע וניבא םהרבא ונויסנב דמעו הסנתנ ימ הלס טשוק ינפמ רמאנש תמאב ךנוצר השוע ימ עדיל המל םסונתהל
 לע סנכו ךמאנש המכ םתוא תלדיג סנ והמ 'וכו תתנ יוה םש םייסמו , 'וכו ויריבחו לאינדב אצומ התא ןכו (םולשה
 אל אוהו ןלדגמ אוה רמול םלועה תומואל הפ ןוחתפ ןתיל אלש ידכ םלדגל ליבשב ה'בקה םתוא הסג המלו העבגה
 לכ .'וכו ןחבי קידצ י" 8  :םהרבא תא הסנ םיהלאהו הלאה םירבדה רחא ךכיפל ןנויסנב ודמעו ןתוא הסנ
 ש"ייעו 'וכו הבתה ןמ אצ 'וכו רבדיו 'פל דילפבו יוכו התא אב חנל י"ו רמאיו 'פל ב"לפ ליעל הרדסנ החיתפה
 ,'וכו םהרבא הז ןחבי קידצ יי א'ד רגוסה רמאמ ןאכו 'וכו חנ הז ןחבי קידצ יי א'ד םייפמ םשו = ,י?מו נ"חב
 ח'ייכו ו"יכבו ,290 דצ ליעל ומכ יתמלשהו הנינח ןב יסוי 'ר 'מא ותלחתה קר ינשה רמאממ ןאכ אתיא לי'יכבו
 קידצ יי א"ד 'ו גו ינתשפה יסוי ר"א עטיק םיייכבו ,'וכו הער אוהש העשבו רמאמה הזב רסח טוקליו .גיוכו כיייכו
 הז ןחבי קידצ יי א'ד ליעל בי תכדכ 'וכו הזה רצה ןנחוי 'ר רמא 'א אייכבו ,יוכו םהרבא הז ןחבי
 םיניקניק יוכו רצויה בותכ ו/'יכבו ,'וכו הז ןחבי קידצ יי א"ד ב * ל 5ב ' כו הזה רצויה ןנחוי רא 'ב אייכבו ,'וכו
 םש רדסנ הז רמאמו 'וכו ינתשפה (ןנחוי) ןת גו י 'ר רמא שבתשנ ת"יכו 'יסופדבו ,885 דצ ליעל י"'מב 'יעו 'וכו
 יל ידוד 'פ רישהשב 'יעו 'וכו קדוב וניא ול ש ןשב כ ה תא קדוב או הש כ הזה רצויה ןתנוי ריא רמאמה ינפל
 יהיו 'וכו םיכ םיעשיהו 'ותכד דומעל ןילוכי ןיאש המל 'וכו הזה ינתשפה רמאמב תי'יכו .ייסופדב ףסונש המו ,(ז/'ט 'ב)
 ןושל םש אמוחנתבו ,שייייעו 'וכו תיבה לעבל רזעלא 'ר רמאמב םש רישהשב אצמנ 'וכו חלאה םירבדה רחא
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 ,ןחבי קירצ ייי םיקירצה תא אלא [םיעשרה תא הסגס] היכקה ןיא ךכ ,םרבוש וגיא הסכ ןהילע
 איה השתוכ אוהש לכ ,הפי ולש ןחשפהש ערויש העשב הוה ינתשיסה] הניגח ןב יסוי 'ר רמא
 היכקה ןיא ךכ ,תעקפנש רע [תחא הילע] שיקל קיפסמ וניא הער איהש העשבו ,תנמתשמו תחכשמ
 היהש תיבה לעבל רזעל 'ר רמא ,[ןחבי קירצ י*י 'נש םיקירצה תא אלא םיעשרה תא הסנמ
 ךכ ,הפי החוכש התוא לע ,לועה ןתונ ימ לע ,ער החוכ תחאו הפי החוכ תחא תורס 'ב ול
 םיהלאהו סהרכא הו ןחבי קירצ ייי איר ,ןחבי קידצ י'י םיקירצה אלא הסנמ וניא היכקה
 : םהרבא תא הסנ

 רמא (ו ה תלחק) השעת הס ול וטאיימו ןוטלש ךלס ובד ושאכנ התפ ןיבא 'ר
 התא יר ול רמא ,תיבירב הולס אוה היהו ,תיבירב הוולח לא ול או ודימלתל הווצסש בול ןיבא יר
 לכא לארשיל תיבירכ הולת לא ךל 'סא ינא ול רמא  ,תיבירב הולמ תאו תיבירב הולח לא יל יא
 םימלועה לכ ןובר היכקה ינפל לארשי ורמא ךכ , (אכ גכ סירבר) 'וג) ךישת ירכנל גש הוולה תומואל
 וירצ ל ייי םקונ המיח לעבו י'י םקונ התאו (חי םי ארקו) רשת אלו םקת אל הרותב תבחכ

 :('ד 'ס) כטלנ 'פ םל:ק םכופ ,'נ '5 סוסנ יכיכמ 'קלי .סט םוקלי 8

 תסנמ * | תכנחופד ווגוש ,י ןונש | יתכחד סיטעפ  .גופ [הסכ | תכגחופד וילע ,י [ןהילע 1
 ..'ר .ופ הנינח (ן ןב) רב יסוי יר 2 | 1 ןיקירצה | יכזדפ יל תא | ל יל .יכנחופ הסנט [ןךְד םיעשרה --

 (כנזח ינתשפה) ינתשיפה [ןהבי -- ינתשפה * | ןך ןנחוי ,ך ןחנוי ,ן 'נינח רב .. יר .כח אנינח (ֶכ 'רב) ןב

 (ן תשבוכ) תשתוכ אותש (כ1 ןמז לכ) לכ תפי (ן ולש ינתשפתש) ונתשפש (ִכ עדויש) עדוי אוהש העשב הזח
 ךנ תנטמתשמ איה הילע שיקמ אותש !כ] ןטז לכו) לכו (2 הל תחבשמ אוה ,ןֶד תחבתשט איה) תחבשמ איה
 אוהש . . ינתשפה .כגחו ןחבי !כנח ייי 'נש) יי (ן ןיקידצה) םיקידצה (כ אלא) הא אלא הסנמ ה"בקה ןיא

 תזה ינתשפה ,' םיקידצח אלא הסנט . . ךכ תנמתשמ . . אוהש ןמז לכו תחבושמ . . ןמז לכ . .ונתשפש ערדוי
 איהש המל רתויב וילע שיקט אוה הפי ינתשפשכו תעקופ איהש יפל רתויב וילע שיקס וגיא הקול וגתשפשכ
 םיעשרה תא הסנמ וניא ה"בקה ךכ תכלוהו ([ְך תרעסתט איהש עדוי אוהש המל רתויב וילע שיקמ וניא) תחבתשמ
 םירבדה רחא יהיו ןחבי קירצ יי ינש םיקירצה תא הסנמ יט תאו שרגנ םיכ םיעשרהו 'יתכד דוטעל ןילוכי ןיאש המל
 | תכנחד רזעלא .ן [רזועל 4 | ךִד הלאה םירבדה רחא יהיו ףסוי ([ך לא היניע תא) לא וינודא תשא אשתו חלאה
 | כ הפי [ער | יכ החכ | כ ער [הפי | יכ החכ | יתש 5 | יתכנ ויחש | ל תיב [תיבה ** | ד .-. לשמ [לעבל
 | היבקה ןיא 6 | יכ תחנש | תכגחוד = אל .י |ע | יכגוד לעה תא .ת לש | תכגד - אוה .יו [ןחונ
 וחא יתיו .כגאפ [םיהלאהו | חו ל .ל קידצ [תכנאפד ןחבי -- א'ד * | תכגו םיקידצח תא ,י םיקידצ
 | םיתאוד ישאג .כנפ [רשאכ | (ךוטסב ןכו) םא אבא /תוד ןוגא .כנפ [ןיבא 5 | תִוְד -- הלאח םירבדה

 לשס [ביל9 | א יל /םופל וגו .ו השעת . .יט [תכגְד השעת --יטו * | תד ךלסה .מיכגאופ [ךלס
 | יכנָו ודימלת תא | ימ'אופד הוצמ . . ,[ך'א הווצמ היהש ,1 חוצט . . ,כ הווצמ אוהש | "אפ ₪

 אוהו) טפשמ תטמ אוהו טפשמ הטת אל ,יִנְוַמ הולת לא | םא] רמוא היהו ,ב רטוא אוהו , תג פד רסטואו
 אל .םתאד הולת אל רחוש חקול אוהו רחוש חקת אל (!א ריכט אוהו) םינפ ריכמ אוהו םינפ ריכת אל ('א הטס

 | מתכאפד אוהו +1 אוה ירהו + '] [אוה היהו | כ הולת לא דחוש חקול . . חקת אל םינפ ריכת אלו טפשמ הטח
 |! ת < תמ ינפט [התא | [ך וידימלת ול ורומא ,ך ודימלת ול רומא ,םיכנ'אופ [ול רמא | .כפ 'ל תיבירב
 ךל ייגופ [רטא | יפ 'ל תיבירב | י התא ירהו [תאו | מתאד אל .יכנופ [לא | ו תרטא .מתכג?אפד רטוא 0
 אלא | א 'ל תיבירב | או אל | רטוא | כ יניא | תכ -. רוסא . . ךל 2. אריסא . . ךל .אך -. ריסא ילו ירש
 . . תוטואל , 1 תיבירב הולמ תא . . תוטואל .?א הולט התא . . תומואל ,ם הולט םלועה תומואל 11 | כ לארשיל
 ,1 הולה) הולת ,ן תוטואל תיברב תא הולט ,) תיברב התא הולמ ירש םלועה תומואל ,מ1א תיברב . . התא
 אל ךיחאלו ['וגו | ןך םשה ישיחכמל תיברב הולמס החא ,'יָד םלועה תומואל תיברב (ו הולמ התא
 ןובו ,םִד םימלועה ןובר .מ [םימלועה -- ןובר | ו ה*בקהל | ל יטא חטא ** | יו ל .מתכנאפד ךישת
 התא ד תבתכה .םכאפ תבתכ התא ,י [תבתכ 1? | י ל .א ע"שבר ,ןךנפ םלוע לש ונובר ,ן 'לועה
 ןנו) .םיתכאד םוקת .] [םקת | ד ךיתוותב .מיתאפ ךתרותב ,2] [הרותב | 1 וגל תבתכה ךכ ,ן התבתכ

 תאו ,ן רטונו םקונ תאו 'מא ךב (מ ביתכ) בותכ התאו [התאו | (ךוטסב ןכו) מיתכאְד רוטת ,ן [רטת | (ךוטסב

 | תד אה .םכנאפ [י'"י | ל סקונו [סקונ ** | יתאופד המח ,כנ [הטיח | יתכנפד ינש . . סקונ (יתּכ התאו)

 אוהשכ יתמיא תחבתשמ וילע שתוכ התאש ןמז לכ הזה ןתשפה הנוי יבד רמא ןחבי קידצ י'' כ"השז החיתפה
 םולש רב הֶדוהי ר"א םיקידצל אלא הסנמ ה"'בקה ןיא ךכ עקפתמ אוהו וילע שתוכ התא ער אוהשכ לבא הפי

 דועו 'וכו חקת אל יוכו ריכת אל 'וכו הטת אל דוע הז ינפל ףסונ םש יריכמ יקליו םירמאמה י"כבו 'יסופדבו ,ןאכ
 ךלט רבד רש א כ ו'דו ר'פדב ייגה םשו ,תלהק שרדמב רמאמה ןונגסכ הז לכו 'וכו ירש ךל תיברב הולטמ תאו םש
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 לארשיל רטת אלו םקח אל הרותב יתכתכ ינא היבקה סהל רמא ,(ב א סוחנ) ויביואל אוה רטונו
 הסנ םיהלאהו ,(וט ו םירבד) ופנת אל] ,(ב אל רבדמב) לארשי ינב תמקנ םקנ תומואב לבא
 : [םהרבא תא

 ך יתחמשו יתחמש רמא ,םהרכא ,רהריה ימ ,םש ויה םירבד ירוהרהה הלאה םירבדה רחא
 יל בירקתש ךל רמאנש תגמ לע היכקה ול רמא ,רחא ליא אלו רפ אל היכקהל יתשרפה אלו לכה
 ורמא תרש יכאלמ וניד תיבו אוה םיה לאהו םיהלא רמאד רזעל 'רד היתעד לע ,בכעת אלו ךנב תא
 תנמ לע היכקה סהל רמא ,ליא אלו רפ אל היכקהל שירפה אלו לכה תא חמישו חמש הז םהרבא
 ביבח יגא רמא הז  ,הז םע הז ןיניידמ ויה לאעמשיו קחצי  ,ככעי אלו ונב תא יל בירקיש ול רמאנש

 שו

 לעוסנס ,'ו 'ו סכיע יכיכמ 'קל 8 | :כ*שםו 888 75 ליעל 6 | :'3 ע"פ ןיכדסנפ ,כ"טו 428 75 ליעל ,סט עוקלי 4
 :ס"* ''כ סע לעוסנפ ,נ'ע ייפ לכיו נ"מ

 םקונ) םקונ [תוטואב | ךמע ינב תא [לארשיל | ן םכל ,יַפ יתרותב | ן יתרמא ,] יתבתכה | כ יל ינא 1
 סקונ .'א ה"א תא ינא רטונו ה"א תא ינא פקונ .מיכנ'אופְ םלועה תומואל (ן רטונו) ינא רטונו (מ ינא
 ,ן יוגו םהרבא . . אל [2נ םהרבא -- אל * ל | [ףכף םינידמה תאמ - [לארשי | [ך םשה ישיחכטל רטונו התא
 .ירגאפ [ירוהוה 4 | ןרְד םהרבא . . םיהלאהו (][ְר םכיהלא ייי) יי תא וסנת אל 'יתכו ,א םהרבא . . ןוסנת אל
 | יתאופד רהרה ,ן [רהריה | ?א יפו | תד ויהש .כופ היה .ינאח [ויה | ףִד ירוהרה ירחא ,כזך) ירוהריה

 / כא [לכה 5 | יו ינב קחצי דלונ רמא ,ןֶד רמאו :תנאפ [רטא | ג רהריה .י'אןפ ד רהרה - /[ך*א [םהרבא

 י נאחפה רזעלא ,ן [רועל 6 | י?א יל יל | כ חוצמ יניולה ,יזןא רטואש תנמ לע | דחא רפ | ינְופְד לכה תא
 םיהלא [תכנאפְד םיהלאהו םיהלא * | ?א יל .תִד רמא ,כנופ רמא אוהד ,י'אז [רמאד | ית רזעילא
 פא .תחְו ך ורמא תרשה יכאלט | י םיהלאהו וניד תיבו אוה י"יו ,ץֶד םיהלאהו ,] םיהלא םיהלא ,ְ םיחלאו
 | אם 'ל תא | י'א 'ל .'א היה [הז 7 | א ה"כקה ינפל תרשה . . ורמא ,וכ תרשה . .ורמא ,] תרש יכאלמ

 תא | יתכגפד 5 :אחו [ל | י יטאיש .תא 'מואש 8 | רחא ליא | יתכגאחוד דחא = :פ [רפ
 םחרבא) חמש הז םהרבא (] 'ועה 'מוא ורמא) ורמא םלועה תומוא - [ככעי | א ודיחי = [ונב | :ַא יל

 (1 ןהל) םהל רמא דחא ליא אלו דחא רפ אל ה"בקהל שירפה אלו (1א לכה חמשו) לכה תא חמישו (כ'א חמש
 יל בירקיש ,כ ונב תא בירקיש) ונב תא יל בירקיש (2 תנמ לע ,1א ול ימואש םייע) ול ינש תנט לע הייבקה
 סהרבא םלועה תוטוא ורמא ,ף 'וכ ו חמש הז םהרבא 'טוא םלועה תוטוא :כנ1א] בכעי אלו ('א ודיחי וגב תא

 ן ופל יל ,ם לאעטשי [יתכנאחד הז * | כפ הז תא [הז סע | ת ₪ א'ד [קחצי | י 'וכו חמשו חמש הז

 | גז לודג [ביבח | רמוא

 ברל ינ ל יר רמא 'ה םקונו אונק לא ביתכו רוטת אלו םוקת אל הסנ םיהלאהו וסנת אל ביתכ ןוב רי'א ןוטלש
 שוש 'רנו) םינפ ריכמ אוהו םינפ ריכת אל טפשמ הטמ אוהו טפשמ הטת אל ול רמואו ודימלת תא הוצמ היהש
 הולה לבא תיברב לארשיל הולת אלש אלא ךל רמוא יניא ול רמא ריסא ילו ירש ךל יבר דימלתה ול רמא (ןורסח םש
 תומואל תא םקונ לבא םש םייסמו (םש םירבד תפסוהו) 'וכו לארשי ורמא ךכ 'וכו ירכנל רמאנש םלועה תומואל
 החיתפה םויכ רסח ליייכבו ,ןוטלש ךלמ רבד רש א כ רמאנש המ םייקל לארשי ינב תמקנ םקנ רטאנש םלועה
 ירוהרה 4 :  החיתפה שארב שרדה הז סרוסמ טוקליבו ,שרופמ וניא 'וכו וסנת אל שרדהש ק"קו ,נ"חעו יתמלשהו
 םירבדה רחא ושרד ןאכו ,י"'מב שיויעו 'וכו היה הלאה םירבדה רחא 'פל 428 רצ ליעל שרדה ןכו  .'וכו םירבד
 טוקליבו י'כ השמחבו) תרש יכאלמ ורמאש םירבדה רחא 'וכו רמאד רזעל 'רד דעו יוכו םהרבא רהרה ימ יוכו
 ןונגסה םלוכבו , ןיניידמ לאעמשיו קחצי ויהש םירבדו ןיד רחא דועו (םלועה תומוא ורמאש םירבדה רחא הטישה םג
 רמא שרפמו םרוג טיייכ רייב 'יפבו ,ןכ תנמ לע ול רמא 'ד ייפ וינפ ןמקל ןכו ,'וכו תנמ לע ה"בקה (םהל) ןל רמא
 ,'וכו םירבדה רחא יהיו דימ בכעי אל ונב בירקיש ול רמוא ינא םאש ינפל יולג רמולכ רמוא ינא ןכ תנמ לע 'וכו
 וניד תיבו אוה י"יו רמאנש םוקמ לכ רזעל 'ר תעדל ונווכו 'וכו םיהלאהו םיהלֶא רמאד רזעל 'רד היתעד לע יתהגהו
 ו"דו ר'פדב דיכפ ריייוב ןכו (םירפסה בור 'יגכ םש יתהגהו) יו יייי וייכו ל"יכב 'יגה םשו ,588 דצ ליעל ייעו
 'ר םושמ ןנחוי ר"א יאמ רחא 'וכו הלאה םירבדה רחא יהיו םש ןירדהנסבו ,'וכו יו י* אצומ התאש םוקמ לכב
 ותננה הז ןקז ע'שבר היבקה ינפל ןטש רמא 'וגו למגיו דליה .לדגיו ביתכד ןטש לש וירבד רחא ארמיז ןב יסוי
 אלא השע םולכ ול רמא ךינפל בירקהל דחא לזוג וא דחא רות ול היה אל השעש הדועס לכמ ןטב ירפ חנש האמל
 לש וירבד רחא רמא יול 'ר 'וכו הסנ םיהלאהו דימ וחבוז דימ ינפל ךנב תא חבז .ול רמוא ינא םא ונב ליבשב
 הנש הרשע שלש ןב ינאָו םימי תנמש ןב תלמ התאש תוצמב ךממ לודג ינא קחציל לאעמשי ל"א קחציל לאעמשי
 אמוחנתבו ,'וכו הסנ םיהלאהו דימ חבוז ינא ינפל ךמצע חבז ה"בקה יל רמוא םא יב הֶרגמ התא דחא רבאבו ל"א
 ןב יתלמ ינאש ךממ לודג ינא .קחציל רמוא לאעמשו היהש םש ויה םירבד המו 'וכו הלאה םירבדה .רחא יהיו םש
 ולא עדוי תייה אל .ךטחוש היה ךיבא וליפא רעצב תעדי אלו םימי 'ח ןב תלמ התאו רעצה תא יתלבסו הנש גיי
 ךנב קחצי תא טוחש יבאל הי'בקה רמוא היה ולא רבד הז ןיא קחצי ל"א רעצה לבקמ תייה אל הנש גיי ןב תייה
 תופסוהמ אוה םש רמאמהו) 'וכו הסנ םיהלאהו הלאה םירבדה רחא יהיו רמאנש רבדה וילע ץפק דימ בכעמ תייה אל
 לאעמשי םע ןד היהש רהרהמ קחצי םש היה רוהרה המ 'וכו רחא יהיו א"ד םש בימ אמוחנתבו ,(הבוטנאמ 'דבש
 םיילפכ שרוי רוכבה םלועלו יבאל רוכב ינאש םלועה תא שרוי ינא ךממ לודג ינא .רמול םערתמ לאעמשי היהש
 המואמ יתישע אל ילוליא יתישע המ ךל רמוא ינא לאעמשי ל"א ךממ הי'בקהל ול שי המ יל רומא קחצי ול רמא
 ילע יתלבקו ישפנ יתתנ אלא לומיל ישפא יא ול רמול לוכי יתייה אבא ינלמו הנש הרשע שלש ןב יתייהש אלא
 ןב ינאו וישכע טוחשל יתוא ה'בקה שקב יכ ערוי ינאו םד יפיט השלש היבקהל התיולש המ לכ ירה קחצי לייא
 לע ץפק דימ העשה ירה םיכאלמל ה'בקה רמא בכעמ יניאו ינבירקיש אבאל רמוא ה"בקהו םינש עבשו םישלש
 ןיעכו ,ספדנה ר''ב ייפב םג 'יעו םש ויה םירבד ירוהרהש דמל התא ןאכמ הלאה םירבדה רחא יהיו רמאנש םהרבא
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 ביכח ינא לאעמשי ול רסא ,םימי 'חל יתלטש ךסמ ביבח יגא 'א הזו הגש גייל יתלסש ךסמ
 ךיתחנש יל רטאיו היכקה ילע הלני יוולה קחצי רמא העש התואב ,יתיחמ אלו תוחמל לוכי יתייהש
 םשב עשוהי 'ר : ככעת אלו ךמצע יל בירקתש תגט לע היכקה ול רמא ,בככעא אלו יירביאמ רחא
 י". םרקא המב 'נש קחציב אלא רכדס וניא באומ ךלס עשימב 'מא םירבדהש יפלעפא יול 'ר

 :(ז ו ותכימ) 'שפנ תאטהח ינטב ירש יעשפ ירוכב ןתאה יונו םורמ יהלאל ףכא +
 ותא הסנ יא הביקע 'ר ,הניפסלש סנכ ולרנ רמא ילילגה יסי יר םהרבא תא הסנ םיהלאהו

 :5 יכ טוקלי 6 |: סיכקס 'כ סכימ קני 8

 שלשל :א'ך [ג"יל | | 'א יתלומיש .מתְֶד יתלטנש .כג'אחופ'ד [יתלטש | א ךממ רתוי 1
 | יג לודג ינא ,ך ינא ביגח ,תכאחופ [ביגח ינא | רמוא .מ קחציו | כ 'ל .*א םינש [הנש | מ תכנְו ך הרשע

 | ג תנטשל ,ן תנומשל ,םכ הנמשל ,תן'אפ הגוטשל | 'א יתלמינש ,מְד יחלסנש .יכנ'אחופ [יחלסש
 י 'א יל היהש [לוכי יתייחש 2 | 'א ךסמ רתוי .םת"אחופד ךסט ₪ ,וכג [ביגח | י יל ול | ם'ָך ל סיסי
 היתש המל :ןוכחוד יריב (חו הקיפס) קפס (כזְדְו החיהש) היתש הטל ,י ידיב היהש הסל ,מ*א ידיב היהש

 ,*א הלגנ + ןל הלגה ,ג הלגיי [םיכ'אחפ הלגי * | םיתכ'אחפד יאולה ,ג) [יוולה | | העשה | גַמ הקיפס יריב
 ,ן ךתחנש ,ם [ךיתחנש | תאד רטואו .מיכג'אחופ [וטאיו | כ'א ה"גקה ,מ ילע הי'בח | ְך חלגנ היה

 ,1 [יירביאט | ן 'א רבא 8 | 'ך ךותחיש ,י יל . . ,ך ול ךוהחאש , ן ול ךותחנש , כא ךותהאש ,מןְרְד ךתהאש
 ,1 תא יל ברקתש) תא יל בירקתש . . רטא ,מ  [בכעת -- רמא | ן בכענ | ם'יכםירכאמ ,ן יירבאס , תאְד ירביאמ

 אלו ךטצע תא בירקתש ךל (ןך רטאנש) ינש תנמ לע . . רטא .יכ נאש בכעת אלו ךטצע (' בירקתש ,כ תא בירקחש
 הושע שלשל יתלמנש ךממ ביבח ינא לאעמשי ול רמא ([ך א'ד) א*נ םהרבא תא הסנ םיהלאהו דיט ,[ְךְו בכעת
 ה"כקתל תיולחש המ לכ קחצי ול רמא תוחמל (][ך רשפא) ישפא יאו ךנטקב תלמנ התא לבא הנש ('ך גייל)
 טחשהל ה*בקה יל שקבמ (][ך ולא) וליא הנש זיל ןב וישכע ינירה אלא םה םד (][ך יפיט) םיפיט (' 'ג) השלש
 הפנג ,םכגא|פ ןינכסד עשוהי 'ו | [ןך םהובא תא הסנ םיהלאהו דימ העשה ירה ה"בקה רומא בכעמ יגיא

 .מתכגארה פיעא .ו [יפלעפא 4 | תד ןינכסד ([ך עושוהי) עשוהי 'ר סורט יהלאל ףכא י'י םדקא (]ך הסב 'תכ)

 + םירכנאפ [גאומ | 'א םירטוא , ן יפוא :7 ןירד .?א "ירד .םירתכ]נ םירומא | ם וללה םירברש | ם י"פעא

 יפלאב י*' הצריה |ישפנ -- ןתאה 5 | וניא לבא | ןךְד הלועל ונב תא הלעהו השעמ השעש ,ן רבדמ אוה ₪
 תצויה ,בכ יוגו ןטש ילחנ תובברב םילא . . הצריה ,] יוגו םיליא . . הצריה ,א םילא יפלאב . . הצריה , ם יוגו

 ישפנ . . ירוכב . . תובברב םילא . . תצריה ,] ישפנ תאטח ינטב ירפ יעשפ 'וכב ןתאה ןמש . . 'בבירב םילא . .
 ירו ילילגה יפוי יר [יפוי יר 6 | ןךְד וינפל לבקתנ אל עשימבו השעמ רטוגכ ולבק השעמ השענ אלש פיעא קחציב

 ןנ 'א* | .כגאופ וזח פנכ ,יתְד הזה סנכ | ופ ולדיג | יכנאופד רפוא | בגא ג 'ביקע) אביקע
 | יא והסנ ,י?אופ ותוא הסינ ,רתכגְד ותוא הסנ | ל יל .ירתכאופְד רפוא

 הזו ,'וכו הגש זי'ל וישכע ינירה 'וכו הי'בקהל תיולהש המ לכ קחצי .ל"'א 'יסופרב א"'נ םשב ףסונש רמאמב ןושלה הז
 יא י*רתב הדגאה רחא ןונגס תצקבו , םש הכימ יריכמ 'קליבו ןאכ טוקליבו (תיייכמ ץוח) י"'כ ראשבו ל"יכב אתיל רמאמה
 ר*כיאב ה"כו 'וכו ןתואמ הדב 984 דצ ליעל י"'מב ייעו ע"סה תטישכ אוה הנש זל ןב הדיקעה תעשב קחצי היהשו , ש"ייעו
 'א ייס א'פ ריומשבו 'א 'יס תומש אמוחנתבו ג''כ ייס םש אמוחנתבו ו"'מ ייס אריו בי'מ אמוחנתבו (די"'כ) ה''כ 'חיתפ
 ביתמ אתיא םש 'א י"רתבו ,אריו 'פ רשיה רפסבו עשויו שרדמבו (174 דצ) ב"פ ז"אסו (188 דצ) ז"כפ ר"אסבו א"לפ א"רדפבו
 םדא לוכי םולכ יח ייס זיינפ ןמקל (תיייכו) 'יסופדב ףסונש רמאמבו ,'וכו ןינש ת י ש ו ןתלת רב אימוי אנ אה רמאו קחצי
 השע ןאכ םש ליעל שרדנש ומכ הנש וכ ןובשחהו) 'וכו הנש םירש עו שש ןב א "נ עבשו םישלש ןב תופכל
 םיתשלפ ץראמ םהרבא אצישכ הנש ה"כ ןב היה ירה קחצי דלוג תרחאה הנשלו םודס הכפהנשמ 'ולכ הנש ו"כ
 ליס אלו םינש ביי גלפומ אלו ךומס רחא 'וכו הלאה םירבדה רחא יהיו םעט וז הטיש יפלו , ןויסנה היה הז רחאו
 הנש רי": םש םייסמדמ הנש ויכ ןב םש ע"סב היגה א"רגה םגו ,'ה 'יפ ח"נפ ןמקל 'יעו קרפב וב הרש התמש
 א"רדפל ליידרב ועו הדיקעב הדלונ הקברו הקבר תא ותחקב הנש םיעברא ןב קחציו קחצי האשנשכ הקבר התיה
 ןב היה קחצוש אתיא (176 דצ אשראוו 'ד ןיסחויב םג אבוהש) םלוע דוסיבו , ('א ייס ז"נפ ןמקל י"מב ע"יעו םש
 יב ייס ג"יפ 'א רפס תוינומדקבו ,(א"'פ ע'יפל סכראמ אייר תורעהב ייעו םש םייטש ירנו) חבזמה לע דקענשכ הנש זיכ
 וניצמ ןכו ךכב םיבותכה ךרד לבא רענ והרוק בותכהו היה הנש זיל ןב בתכ ייחב וניברו ,הנש ה"כ ןב היהש רפוסמ
 : ושולשה םויב 'פל עי'בארב .םג 'יעו הנש וינ ןב היה אוהו שימי אל רענ ןונ ןכ עשוהי ותרשמו בותכ עשוהיב
 םעט 'רנו , הכומ יריכמ יקליו טוקליבו (תיייכמ ץוח) י"כ ראשב הרצק ןושלב רמאמה ןונגס ןכו .'וכו יפלעפא 4
 רוכבה ונב תא חקלש באומ ךלמ עשימ דגנ םירומא: םיארנ 'וכו ירוכב ןתאה ןינעה ותואב םירבדהש י"פעא רמאמה
 ןויסנ קרו 'וגו םורמ יהלאל ףכא יי םדקא המב 'נש קחציב אלא רבדמ וניא בותכה לבא המוחה לע הלוע והלעיו
 (המב 'תכ) המב רמאמה שארב וגיצה ת"יכו 'יסופדבו ,כ"מב םג ייעו ה"בקה ינפל ןוצרל היה קחצי לש ותריקע
 : ניחעו 'וכו השעמ השענ אלש פיעא קחציב 'וכו השעמ השעש באומ ךלמ עשימב םישוריפה ופיסוהו 'וכו םדקא
 שרפמדכו ועמשמכ רמולכ יידווב הסנ שרוד ע"רו (584 דצ ליעל ייעו) סנ ןושל הס ג שרוד גיהיר .'וכו סגכ ולדג 6

 והלעהו ךנב תא אנ חק ול רמוא היה םאש ובברע וממה םירמוא והי א לש יא דו ותוא הסנ טייכ ריב 'יפב
 ע השוע היהש המ םהרבא עדוי היה אלו םוקמה ול רמא םואתפ עתפב ובברע וממה םירמוא םלועה ויה הלועל דימ
 ףרוטמ אהי אלש ותוסנל ידכ םימי תשלש ךלהט הירומה ץרא לא ךל ךלו 'וכו אנ הק סוקמה ול רמא ךכל וטחשש
 ןושארה םויב אלו ישילשה סויב המלו םש ביימ אמוחנתב ןכו | ,ונב [תא] םהרבא בירקה תעדה .בושיב אלא ותעְדב
 בירקהל ול עמוש היה אל ותעדב היה וליאש ונב תא טחשו ךלהו וממה םלועה תומוא ורמאי אלש ינשה םויב אלו
 תומוא ורמאי אלש ידכ .היבקה רמא אלא דימ אלו ישילשה םויב המלו םש ב םש אמוחגתב 'יעו 'וכו ונב
 וליאש ונב תא בירקתו ךלהו ונמיה ותעד לטנ ותארימ ול הי'בקה הלגנשכ ונב תא םהרבא בירקה הארי יגפמ םלועה

 ו
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 רמאיו םהרבא וילא רמאיו ,תושעל המ עדוי היה אלו ובבריע וממה ורמאי אלש יידווב
 ינפ ל רדהתת לא היבקה ול רמא ,םהרבאל ומצע השמ המיד תומוקמ ינשב עשוהי 'ר רמא ינגה
 ,תוכלמל ינגה הנוהכל יננה ינגה רמא םהרכא ,(ו הנ ילשמ) דומעת לא םילודנ םוקמבו ךלמ
 הכז ,(ד יק םילהת) קדצ יכלמ יתרבד לע םלועל ןהכ התא םחני אלו י*י עבשנ הנוהכל הכז
 הנוהכל יננה (ד ג תומש) יננה רמא השמ , (ה גכ תישארב) ונכותב התא םיהלא אישנ תוכלמל
 תאד ךיה הנוהכל אלא ברק ןיא ברק (ח םש םש) םלה ברקת לא היבקה ול רמא ,תוכלמל יננה
 ינתואיבה יכ רמא תאד ךיה תוכלמ אלא םלה ןיא םל ה ,(אנ א רבדטב) תמוי ברקה רזהו רמא ל

 :(חי ז בייש) םלה דע

 יעינטס טדסצ 'פ יסנכ ססקיקפ ,': "ס 6"לפ םיטלכנ םדנפ ,כ"כ " סט לעוסנס ,ו"מ "ק 6כי) 3"פ סעוסנס 1

 ןנספלו כדס סנכ סיכנד ,'ו יס 3'פ סנכ סועמ ,ע"י "ק םועט לעוסנמ ,ז"'פ "ק סופט 3"ע סמוסנס 2 | :(5 ע"ק)
 : 419 דל 410 75 ליעפ :469 דפו 420 75 ליעכ 4 :דיע "כ סכי ב"פ סעוסנס 8 | :'פ ב"ק סיסנז | ,('ז ייפ בי"פ)
 : 487 ד5 ליענ 1

 /1ף'א םירמוא והי ,ןְד ןורטוא ויהי ,?א [ורטאי | כפ וארוב ,יִר יאדו ,] יאדוו ,ן] יידוו /תןאדד יאדוב 1

 [םהרבא --רטאו * | ךָנ ובבועו | ו יל וממה | 'י ימוא ןינימה ויה ,1 יוא והי ,םֶו 'טוא והי ,םפ יירמוא והי

 רמאו* | ך 'ל ,?א 'וגו םהרבא . .'אנש ,יתכנ'אפ םהרבא וילא רמאיו 'נש יל טהרבא ול רמאיו

 ל ונימצע [יתוְד ומצע * | כ אהרק ןב ,יתגאופד החוק ןב < [עשוהי 5 | ל יל [יתכנאפדיל יננה

 תוכלטל (ינא הכז) הכזו הנוהכל הכז [הז 4 | .כ'א יל ,ן'אוְד ינגה ינגנה ,יפ [ינה 8 | כגאפ יל
 ! תד ל .יכגאופ ונכותב 5 | פד ל :יתנאו [הכו | יל קרצ -- לע | ם תוכלמלו הנוהכל הכז ,יתנאוןד הכז
 /] [הנוהכל | ן ןיאו | יל ברק | יתכאד פולה ,נופ [פלה 6 | כ 'ל .תגאופְד יגנה יננה ,י [יננה
 יתכגאד םולה ינפ [םלה | ית'אד ןיאו ,כג'אופ [ןיא | יתגד יל וכ םולה ופ [םלה | יתכגפד הנוהכ
 | תגופ :ינהאיבה 7 | (ךומסב ןכו)

 לכה ועדיש ידכ םוקמה תא שקבמו רעטצמ םימי השלש השעי ה"בקה רמא ךכיפל וב רזוח היה תחא העש רחיא
 לוהב םירמוא םלועה תומוא והי אלש ידכ ןושארה םויב האר אל המלו םש ר''יספבו , 'וכו ובירקה הבהאבו ותעדבש
 ןימוי אתלת הל ךרוא הותתא והותתמד ןורמאנ ןיד ,אלד ירוסה םרפא בתכ ןכו ,'וכו ךלוה ןכיהל עדוי היה אלו היה
 םכתא תוסנ רובעבל יכ ט'5 שדחבד 'פמ ורתי אתליכמב ושרד ולדג הסנ שרדהכו ,580 דצ גימ קלח ח"מב ייעו
 לש הזה סנכ תומואה ןיב םכתא לדגל ליבשב 'יגה א/ש 'ר ורתי טוקלובו) 'וכו םכתא לדגל ליבשב (יכ 'כ תומש)
 ךדורמ ליוא אשנ 'נש ןינעכ םלועה יאב לכ לע םכלדגל םכתא תוסנ רובעבל םש תומש י"בשרד אתליכמבו ,(הניפס
 סנ ךאיריל תתנ רמואו ותמדא לע תוססונתמ רזנ ינבא יכ 'נש ןינעכ תווצמב םכלדגל םכתא תוסנ רובעבל יכ א'ד
 תומש) והסנ םשו א'פ 'ד אתכסמ חלשב אתליכמב דועו , 'וכו רבעשל יאדוב םכתא תוסנ רובעבל יכ איר ססונתהל
 ול רמא ןושרג ינב שאר תא אשנ רמואו 'וגו ךדורמ ליוא אשנ רמאנש עשוהי יבר ירבד הלודג ול אשנ (ה'כ ויט
 הסג םשו והסנ םשו ל/ת המ אה ךמסב אלא ביתכ אל ןאכו ןישב אלא היולת הניא הלודג אלהו יעדומה רזעלא יר
 28 רצ ליעל י"מבו) הסנ םיהלאהו 'פל עי'בארב ע"יעו והסנ םשו יפל י"בשרד אתליכמב 'יעו לארשי תא םוקמה
 תארוהו ,כ''חעו י א דו הסנ רמוא אביקע 'ר הנופס לש םנכ ולדיג רמוא נ'היר קתעוה טיקלבו ,(הרעסה ןמ הידב
 ל"יכבו ,הירתתמ רפסב םג ועו יידו ישוכ 408 רצו (יאדו יאדוו) יודיו בהז 142 דצ ליעל ומכ (יאדו יאדוב) יידווב
 'פל .ןי'במרב קתעוה ןכו תושעל המ עדוי היה אלו םייסמ רמאמהש 'רגו ,תונוש םימעפ ליעל ומכ ו ת א הסנ בותכ
 טוקליב 'יגה 'יפלו , תושעל המ 'וכו אלו ובברעו וממה ןירמוא והי אלש יאדווב ותוא הסנ רמוא ע''ר 'וכו אנ חק
 םגו ,תוליהבב אלש תבשוימ תעדב הצרתהש יננה רמאיו ש"יממ קיידמ 'וכו םהרבא וילא רמאיו 'ג ש י"כ הששבו
 ,חנוכנה 'יגה ןכ .יננה רמא םהרבא 8 :ע''צו 'וגו םהרבא וילא רמאיו רמאנש םייפמ ת''פי םע אדרויפ 'ד שרדמב
 שרדה םעט ןכא ,'וכו ךאלמ וילא רמאיו 'יפבו ןאכ ינגה בותכ םימעפ יתשש ושריפ יננה ינגה רמא םהרבא 'יגהו
 בותכ םשו 'וכו יננה רמא השמ ךומסב ומכו תוכלמל יגנה הנוהכל יננה 'וכו םהרבא וילא רמאיו 'פב בותכש ינג ה
 יוגה תשבושמו ,יוכו תוכלמל ינגה הנהכל יננה יננה רמאיו םש אריו בימ אמוחנתב םג ןוכנלו ,תחא םעפ קר יננה
 ומכ השמו 'וכו יננה תומוקמ ינשב רמא םהרבא שרפמ בוט לכשב םגש המיתו ,'וכו יננה יננה רמא השמ ךומסב
 462 דצו 420 דצ ייעו קדצ יכלמ לש ורוביד לע .קדצ יכלמ יתרבד לע 4 =: (יוכו יננה תומוקמ ינשב רמא ןכ
 הרמא יכ שרדה 457 דצ ליעל ןכו .תוכלמ אלא 7 :419 דצו 410 דצ ליעל ייע .יוכו תוכלמל הכז :םש י"מבו
 רמאמה ןושל םש ר''בדבו ,םלה דע ינתואיכה יכ א"דה תוכלמל אלא 'וכו יתקקזנש ייד אל הרמא 'וכו םלה םגה
 סהרבא דציכ םולכ ול ליעוה אלו םהרבאל (ו'דו ריפדב םש הי'כ) השמ המיד תומוקמ ינשב החרק ןב עשוהי 'ַר רמא
 הכז הגוהכל הכזו תוכלמל יננה הנוהכל יננה יננה והמ יננה רמאיו 'וכו רמאיו 'גש ינ ג ה רמאו ה'בקה ול ארק
 הוש קמע לא ינש תוכלמל הכזו קדצ יכלט יתרבד לע םלועל ןהכ התא 'וכו עבשנ ינש ןינמ הגוהכב הכז תוכלמל
 רמא תוכלמל ינגה הנוהכל ינגה י ג ג ה רמאיו השמ השמ דמאיו 'נש ןכ תושעל שקב השמ ףאו ךלמה קמע אוה

 ברקה רזהו ינש הנוהכב קפע ךל ןיא םולה ברקת לא רמאיו דומעת לא םילודג םוקמבו 'וכו רדהתת לא הייבקה ו
 יננה רמאיו השמ השט רמאיו םש תומש אמוחנתבו ,םולה דע ינתואיבה יכ 'נש ןינעכ תוכלמב קסע ךל ןיא תמוי
 דמוע התא םלוע לש ודומע םוקמב הי'בקה ל"א  תוכלמל יננה הנוהכל יננה החרק ןב עשוהי 'ר רמא ינגה והמ
 יכ יתיב ימו םיהלא 'ה יכנא ימ רמאנש תוכלמ אלא םולה ןיא םולה ברקת לא יננח רמוא התאו ינגה רמוא םהרבא
 .םש ר'ומשבו תומש במ אמוחנתב ייעו וכו (ב'כ 'י א'ש) שוא םולה דוע אבה רמוא אוה ןכו םולה דע ינתאבה
 תוחמש שמח יביתמ 'א בייק םשו ,!וכו היה םימש ישדקב קלוחו לודג ןהכ וניבר השמ בר רמא 'ב א"ק םיחבזבו
 יאנתכ ךלמ ףא אמיא אל ג'כ ןיא ךלמ המבי 'וכו לודג ןהכ השא ךלמ המבי לארשי תונב לע הריתי עבשילא התיה
 שיר םשור וב רמאנ אל הזו םשור וב רמאג הרותבש ףא ןורח לכ רמוא החרק ןב עשוהי 'ר השמב יה ףא רחיו
 אוה וישכע יול אוהו ןהכ התא יתרמא ינא 'וכו יולה ךיחא ןרהא אלה רמאנש םשור וב רמאנ רז ףא רמוא יחוי ןב
 אלא הנוהכ הקספ אל םירמוא שיו דבלב םיאולימה ימי תעבש אלא השמ ןהכתנ אל םירמוא םימכחו יול התאו ןהכ



 ג בכ הנ השרפ אריו 0

 ,ןכ הו יא ול רמא ךנב תא :ךמט השקבכ אנ חק ול רסא :וגו ךנב תא אנ חק רמאיו (ב
 ןיטוחת תיא ול רמא ,תכהא רשא ול רמא ,ומאל ריחי הוו ומאל ריחי הז ול רסא ,ךריחי תא ול ורסא
 רוביד לכ לע רכש ול ןחילו ויניעב ובכחל ירכ ,ול הלינ אל הסלו ,קחצי תא ול רמא ,היעיסב
 ךחולופסו ,ךלש הייכרפיא וז (א בי תישארב) ךצראס ךל ךל רמאר ןגתוי 'רד היחער איה ,רוכידו
 המלו (םשפש) ךארא רשא ץראה לא ,  ךיכא חיכ הו (סש סש) ךיבא תיבמו ,ךתנוכש וז (םש סש)
 החיח רב יול 'ר רמא ,העיספו העיספ לכ לע רכש ול ןתילו ויניעב הבכחל ירכ ,ול הליג אל
 יתכד הס ןמ ,הנושארה םא היינשה םא הביכח וז יא ונא ןיערוי ץיאו ךל ך ל י'תכ םימעפ יתש
 היירוומה ץוא לא ךל ךל הנושארה ןמ הביכח היינש יוה הייוומה ץוא לא ךל ךלו

 ,סט 6מוסנמ ,סט נ''פ לעופנס ,סט ןיכדסנפ ,872 75 ליעל : ני'כ "ים כיו סעותנמ ,'כ פ''פ ןיכדסנפ ,"5 'כ פוקל 1
 1 871 75 לועפ 6 :  פ"לפ "כדפ ,'5 "פ עיכ סילקמ שכדפ ('נ ס"סק) ,סס יסנכ ססקיספ

 ךטמ השקנב , ןזךְ] השקבב . . חק ,'אפ [ךסט --חק | י יל ול רסא | תנפ ל .כ'א ךריחי תא ['וגו 1
 ןינב ןירת זה תויאל .ינופ הויא .א [הז יא | ו השקבב אלא אנ ןיא ,כ השקבב ,?א ךסס השקכנ ,ןךְד אוג חק

 | רתנאפר איעטב .ן הייעטב , כ איעיטב 8 | תיא ןיטוחת , כא אטוחת תיא 2 | [ך הזיא . . ןירת , ְך הז יא יל חיא

 | פל יה [תכגאוד איה + * | ל יל .תד ריס ול [כנאופ ול * | (ךוטסכ ןכו) תד הלג .כנ'אופ [הלינ
 תיבסו ךתרלוטסו) ךתדלוטמו ךצראט ,*א ךתדלוטטו ךצואמ ;חופ [ךציאט | תכג'אופד ןנחוי 'ר = .*א [רטאר

 :תחו הינופיא | ל הז [וז ** | תד יל :כג'א ךצראס ('א ךארא רשא ץראה לא ךיכא . . ךתדלוטטו ,כ ךיבא
 תיב הז * | ל הז וז ** ₪ | כו יל .ל ךתרלפסו [תנאחפד ךתדלוטפו * | כאפ איה /תד היכרפא ,ג איז

 .כנחופ |ל | 'א תחא סעפב .תד ריט -. .כגחופ [ול 6 | ת ועטשמכ .כפדל ךיכא . . יז [ג'אחו ךיגא
 שו גותכ 7 | שתנ יתש | ןךג אחייח ,] החייח .ש פיד אתיח | ך'אד לעו ('ַא רובידו רוביד) רובדו רובד לכ

 , ת הזיא ,] איה וזיא ,ןפ וזיא | א ונערי אלו ,תוד םיעדוי . . (ן ןיא) ןיאו .כנם ןיעדוי ונא ןיאו | ן'אְד ביחכ
 ,'כ'א [הנושאוה | שנפ וא | שתנ'אפְה הנושאוה ,'א הביבה היינשה ,ן הינשה , [היינשה | כ והז יא

 -- [מו) לא הטמו .ש'אשפ הטס ,כנ המ ןמו | ך חנווחאה ,)57 הינשה ,ש?א היישה ,] הנשאוה

 ו: הינש ,תכג'א [היינש | כ5פ 'טוא יוה | הירומה 8 | ך*אְ ביתכד ,ל 'כד [2נ'א 'תכר* | (ן 'ל הנושארה

 , 2 [היירומה -- ךל | 'א ל .ל הנשאוח [תכג?אפ ך הנושארה * | 'א יל ןט | ל 'ל [הביבח ** | 'אפ הינשה
 | 'א יל .?אפ הירומה ץרא לא ,ָך הירוטח . . ךלו .ינחו הירומה . . ךל

 תוכלמ אלא םולה ןיאו םולה ברקת לא ביתכד ול ונתנ אלו תוכלמ השמ שקב אלוע רמא 'וכו השמ לש וערזמ
 ןועמש ר*א 'וכו אנ חק רמאיו םש ןירדהנסב .ךממ השקבב 1  :'וכו םולה דע ינתאיבה יכ 'וכו יכנא ימ רמאנש
 תדמעו תונויסנ המכב ךיתיסינ םהרבאל רמא הי'בקה ףא 'וכו דיוב ךלמל לשמ השקב ןושל אלא אנ ןיא אבא רב
 ,(ב"כ ייפ שור אריו אמוחנתב רמאמה עבונ םשמו) םינושארב שממ ןיא ורמאי אלש הז ןויסנב יל דומע וישכע ןלכב
 טוקליבו יוכו ןושל אלא אנ ןיא אנ חק י"כ רי'ב 'יפב שרפמ ןכו ,שיינב ייעו השקב ןושל אלא אנ ןיא ללכה לגרומו
 ייגה ןינעה יפכו 'וכו ךל ךל יפל טי"ילפ ליעל רדסנ רמאמה לכ .'וכו ךנב תא :השקבב אלא אנ ןיא אנ חק רמאיו
 הז יא ךנב תא אנ חק רמאיו י'ר רמאד י"רד היתעד איה 'וכו ךלש הייכרפיא וז ךצראמ ךל ךל ןנחוי 'ר רמא םש
 ינא ןאכ דע רמאל ימצעב ןימוחת שי רמולכ איעמב ןימוחת תיא ןאכ שרפמ י"כ ר"'ב 'יפבו ,י"מב ש"ויעו 'וכו ןב
 ןימוחת יכו ל"א בוט לכשבו ,יחבהאב םיוש םלוכש םה יכרי יאצוי אלהו הז תא בהוא ינא ןאכ דעו הז תא בהוא
 תתיא ול רמא ט"קלב ןושלה שבושמו ,'וכו בהוא ינא םהינש ער םוקממ הזו בוט םוקממ הז םדא רילומש ןייעמב
 םש ןירדהנסבו ,(אמיחר והייורת איעמד ןימוחת תיא יראלפ י"כב םשו) והיורת איעמב (ןימחת תיא ל"צו) ןימה
 לכו קחצי תא והל ינימחר והייורת תבהא רשא ומאל דיחי הזו ומאל דיחי הז ךדיחי תא יל שי םינב 'ב ךנב תא
 ביימ אמוחנתבו , טקלב היגהל לי'נ ןכו אנמיחר והייורת ייגה םש ם"דבו ,'וכו וילע ותעד ףרטת אלש ידכ המל ךכ
 רשא ל"א ומאל דיחי הזו ומאל דיחי הז וינפל רמא ךדיחי תא ל"א ןב הזיא ןינפל רמא ךנב תא אנ חק םש אריו
 תיל רטא 'וכו אנ חק רמאיו םש אריו אמוחנתבו ,קחצי תא ל"א םייע םב לו ב ג שי ע"שבר וינפל רמא תבהא
 ל"א בהוא ינא םהינש היל רמא תבהא רשא היל רמא 'וכו ומאל דיחי הז היל רמא ךדיחי תא היל רטא ןב הזיא
 ל"א ךדיחי תא ל"א םהמ הזיאל ול רמא םש ר"יספבו ,'וכו םייעמב לובג שי יכו היל רמא הברה תבהא רשא תא
 ינא הזל םיעמב םימוחת שי יכו םימלועה ןובר לייא 'וכו ל"א ומאל הל דיחי לאעמשיו יל ךיחי קחצי םידיחי םהינש
 רמא םהמ הזיא היל רמא םש םילהת שרדמבו ,'וכו וינפכ ובבחל ידכ המל ךכ לכו קחצי תא ל"א בהוא ינא הזלו בהוא
 רמוא הדוהי 'ר םש א"רדפבו ,'וכו בהוא ינא םהינש היל רמא תבהא רשא ול רמא 'וכו דיחי הז היל רמא ךדיחי תא ול
 יאל םימלועה לכ ןובר וינפל רמא קחצי לע פח םהרבאו 'וכו אנ חק ול רמאו םהרבא לע ה"בקה הלגנ הלילה ותואב
 הזל ול רמא תבהא רשא ול רמא "וכו ומאל דיחי הז ול רמא ךדיחי תא ול רמא הלימה ןבל וא הלרעְה ןבל ןב הז
 רדסנ רמאמה הז .'וכו יול 'ר רמא 6 :ד"יכפ ג'ח ג"מב םג 'יעו 'וכו קחצי תא ול רמא בהוא ינא הזלו בהוא ינָא
 הנושארה ןמ היינש יוה 'וכו 'תכד המ ןמ םייסמ ןאכו ,שי'עו 'וכו ךצראמ ךל ךל י"ר .רמאמ ינפל טילפ ליעל
 םלועל 'וכו האריו היירוה האצי םשמש שדוקמה םוקמל הירומה ץרא לא ךליש ה'בקה ןל רמא היינשה םעפבש
 ןכ ומכו ('וכו 'תכד המ ןמ ןאכ סג גיל וייכבו) 'וכו יאני 'רו הבר אייח 'ר הירומה ץרא לא ךל ךל ליזאו שיררדכ
 ןנירמאדכ תורש ןושל אלא וניא הירוסש הביבח הינש יוה הירומה ץרא לא ביתכד יאטמו י'כ ר"ב 'יפב שרפמ
 םימעפ יתש אתיח רב יול ר"א שרפמ ספדנה ר"ב 'יפבש ינשה 'יפבו ;תונידמב יתרש 'ולכ אמלעד אתוורמ ךומסב
 ביתכד הממ היינשה וא הנושארה םא הביבח םהמ הזיא 'יעדוי ונא ןיאו ןורחא ןויסנבו ןושאר ןויסנב ךל ךל בותכ
 לא אלא הלחתב ול השע אלש המ ארקמה ול 'יפש הנושארה ןט הביבח התיהש התעמ רומא הירומה ץרא לא
 ירנו) הביבח היינש יוה י"י םואנ יתעבשנ יב ביתכד הממ שרופס ונינ ר ה בו םוקמ ול 'יפ אלו ךארא רשא ץראה
 וארק תוכוסו כ"הוי הבוש תבש ה"רל תותקיספהו ,ה"רד יתירחא אקספל וא יעיבשה שדחב 'פ ר"יספל ןווכש
 לועל ייימב 'יעו םש ר"יספב ונינפל אצמנ אל 'וכו יתעבשנ יב ביתכד הממ רמאמהו , ונינרה שררמ םשב םינומדקה
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 האצוי האריש םוקמל רמא הנרחו םלועל האצוי היירוהש םוקמל רמא דח יאני ירו הכר אייח יר

 םוקמל רמא הנרחו םלועל האצוי הרואש םוקמל רמא רח יאני 'רו הבר אייח יר ןורא התווכד ,םלועל

 הנרחו םלועל אצוי רבירהש םוקמל רמא רח יאני 'רו אייח 'ר ריבד התווכד ,םלועל אצוי ארומהש

 םרירומו םלועה תומוא לע חרומ היבקה םשמש יול ןב עשוהי 'ר רמא ,םלועל אצוי רבדהש םוקמל רמא
 רמא איילפ ןב ןרוי ירא ,[הלעמלש] שדקמה תיב דגנכ יואר  םוקמל 'א יחוי ןב ןועמש יר  ,םניהינל

 וס"ע "ק סט כ'ע סעוסנס ,('ד 'ד) םויפלסל יוככ 'פ סככ סיכ'טס כיט ,'5 ז"פ םינעס ,'ג 'ס דפ םוכככ יטוכי 1
 : סט יפנכ 6תקיקפ

 | !ך"ג הרואהש ,י הארוההש ,] היירוההש ,?ךת כא הארוהש ,'ְד [היירוהש | 5 סוקטמ | ן ייני 1

 ,ך הנרחואו ,ִד יגרחואו , 1 הנירחו ,ןר אנרחו ,ץ.[הנרחו | ל םלועב [סלועל** | ל האצי [ירתכנאחפְך האצוי

 , [ך היתוכד ,ש התוכד [התווכד 2 | י 'ל םלועל | ל האצי [האצוי ** | ] הארוהש ,' האריהש | יא]זר דחו

 | ול אצוי [יתנ?אד האצוי * | תגְד הרואהש ,י?ֶאְו [הרואש | י פוקט | ן ייאניי ,ן ייגי | דיל תכנאו [הבר | ך יל
 י ת"א האריש ,ו האריהש ,ל הרוטהש [ארומהש * 3 | יִד םוקמ ,ך םוקטמ ,כ] [םוקמל | ינ?אְד דחו ,ןך אנרחו

 ,ןא הבר אייח 'ר | ן 'ל ,י התווכדו ,ןְר חיתוכד ,'א התוכד [התווכד | יתנ'אד האצוי ,ל אצי [אצוי * | ] הארוהש

 | א האריש ,ְך תורבידחש .יןִכ רובידהש ,ןְ) [רבידהש | ךְד םוקממ .יכנא] [םוקמל | ן ייאניי | ן הבור . .

 .ג?אפ [םוקמל 4 | ית?אפְ דחו ,כ אנירחאו ,] הנירחו | א 'אצוי ,ך תואצוי .ל אצי [יתכנו אצוי *

 [תכגאפד אצוי * | ו תורבדהש ,?א רובדהש ,ך רובירהש , ן'א רבידהש ,ךכפ |רבדהש | י םוקפ , ןְד םוקממ

 | יתד תוטואל :כאחופ [תוטוא לע | 2 הרומ איבט .?א ארוט איבמ ,ו ץחכ הרומ ,'אפ ארומ | ל אצי
 / 'רת'אד יואר אוהש [יואי | ןאוד רמא .יתכ'אפ רמוא | ף םנהגל ,1אחופְך סניהגל , יכנ?א םנהיגל 5
 [איילפ ןב | ל ל :תכוד ןלעמל :ירנאחפ הלעמ לש [הלעמלש * | 'א ןווכמ אוהש ,י?ךכנזדו יוארי אוהש
 | חפ יפוא | יתד 'ל ,1 אילופ רב , 2 אילופ ןב ,ן הייליפ 'רב ,'א איליפ ןב ,?א אילפ ןב

 'ג הל ףיפוה ךל ךלו הינשהו ךל ךל הנושארה ָךְל ךלו בוט לכשב שוריפה רזו , (70 דצ אח רקוחהבו ,411 דַצ
 ייני יברו אבור איח 'ר הי רומה רה םש ימלשוריב .'וכו הבר אייח 'ר 1 = :ט"יקלב םג 'יעו הבח הל ףיסוהל
 רמא דח יאני 'רו אבור אייח 'ר ןורא םלועל האצוי הארי םשמש רמא הנרחו םלועל האצוי הירוה םשמש רמא דח
 אצוי רבד םשמש דח יאני 'רו אייח 'ר ריבד םלועל האצוי הרי רא םשמש רמא הנרחו םלועל האצוי הרוא םשמש
 שרדמב םג 'יעו ןרא 'ע .ךורעב רמאמה קתעוה ימלשוריה ןושלכו) םלועל תואצוי תו ר בי ד םשמש הגרחו םלועל
 םשמש 'מא אנירחו תואצוי תורבד םשמש 'מא דח 'וכו אבר אייח 'ר ריבד 'יגה אצנגמ 'ד תוכרב 'שוריבו ,לודגה
 ,(ימש תשודק ןיזגמש םלועל האצוי התימ 'וכו אצוי רבד םש םישרהמ 'יפבו (1רבד םש דוקנו ,םלועל אצוי רבד
 אויח יר ו"דו ר'פדב םש 'יגהו 'וכו ןץיראל הצוחב םידמועה ורמא ןאכמ ןמ ןינעה לכ רישהשב קתעוה םש ימלשורימו
 רמא דח 'וכו ןורא םלועל א רו מ אצוי ונממש רמא אנירחו םלועל הר מ אצוי ונממש רמא דח יאני 'רו הבר
 דחו םלועל תורבד ואצי ונממש רמא דח 'וכו ריבד םלועל הרירא אצי םשמש רמא דחו םלועל הרוא אצוי םשמש
 עטוקמו ,טוקליבו כ'יבו .ג'יכבו 'ב א'יכו ויכב ה'כו) םירמאמה רדס ונינפל םג ןוכנו , םלועל רבד אצוו םשמש רמא
 םוקמל 'מא הנרחו ל"יכב 'יגה 'וכו ןורא שרדבו , ןוראל ריבד ומידקהו םירמאמה וסריס ת"יכו יסופדבו ,(פ'יכב
 ורוביד רבידהש םעט 'וכו רבדהש 'וכו רבידהש 'וכו ריבד שרדבו ,הארי ןושל ארומו ארומהש יתהגהו 'וכו הרומהש
 ייגה תשבושמו ,545 דצו 457 רצ 828 רצ ליעל םג 'ע רובידו רביד ג''חו (אשנ 'פ ףוס ירפסב 'יעו) ה'בקה לש
 תומוא לע הר מ הי'בקה םשמש ל"בירא םירמאמה דוע ורדסנ ןאכ ר''בבו ,'וכו רובידהש 'וכו תורבידהש 'יסופדב
 האר ןושל הירומ שרודש 'רנו) 'וכו דגנכ יו א ר םוקמל 'א י'בשר 'וכו (ץחכ הרומ שרפמ טוקליה 'יגבו) םלועה
 יואריו ארי ןושל הירומ שרוד יו א רי 'יגה "יפלו ,הלעמ לש מ*היב דגנכ תויהל ןכוסו הארנ אוהש יואר 'יפו
 םיהלא ארונ א"דכ ןווכמ יוארי שרפמ א'וכ ר''ב 'יפבו ,יוארי יע ל"תמעבו 158 דצ ליעל י"'מב 'יעו יואשנ לקשמב
 דגנכ ןווכמ אוהש 'וכו ארונ א'דכ ןווכמ יואר ט"יכ ר"ב 'יפבו ,הלעמ לש דובכ אסכ דגנכ ןווכמ אוהש ךישדקממ
 דוע 'יעו םש ר"שהשבו ימלשוריבו ךתבשל ןוכמ 'פל אתליכמב 'יע שרדה ןינעבו , ספדנה רי'ב 'יפב ע"ועו 'וכו אסכ
 רמא פ'ר ךל הא ומ היהש םוקמל רמא (782 דצ ג'ח א"הגאבו 'ב ה''צ י'הבמב 'יעו) איילפ ןב ןדוי יר (הטמל
 'טא ןינבר ('ועלש ותיילע םש ןוילג 'יפו ,אתודומ שבתשנ ל"'יכבו) םלועה תלשממ םוקמל אמלעד א תר ר מ רתאל
 עראל 'א י'רתבו א'תב םגרותמ ןכו רומ ןושל הירומ ושרדו רו מ ה רה לא יל ךלא א"דה הבירק תרטקהש םוקמל
 יאני 'ר ןיקלוח אייח 'רו יאני 'ר הירומה ץרא לא ךל ךלו םש ב'מ אמוחנתבו ,ת"הע י'שריפב 'יעו אנחלופ
 םוקממ רמא אייח 'ר ךישדקממ םיהלא ארונ רמאנש םלועל אצי הרואה ש םוקמ הירומ אוה המ רמוא
 הירומ א'ד .(הארוהש ח'רבו ארומהש י'רב היגה ב'שרו) הרות אצת ןויצמ יכ רמאנש םלועל האצוי הרו תהש
 הירומ והמ ןמ חנ רב לאומ ש 'ר רמא 'וכ השוע אוהו ה'בקה ינפל ןירומ םיקידצהש םוקמ
 הירומ והמ רמוא יחוי ןב ןועמש 'ר ותש לואשל ןאצכ רמאנש םנהיגל ןדירומו םיעשרל הרומ היבקהש םוקמ
 והמ רמוא אט לפ ןב הדוהי 'ר ךתבשל ןוכמ רמאנש הלעמ לש שדקמה תיב דגנ ןווכמ הוומ םוקמ
 ןושלה ןיאו ךט שו ק ינאש םוקמל הי'בקה ל"א ךלנ םוקמ הזיאל םיטלועה ןובר הי'בקה ינפל םהרבא רמא הירומ
 ןוילגב םגו ,ןוטשקתי הריי הרי םגרותמ 'ב י"רתבו) הריי הרי ו א די וב עגת אל רמאנש טושיק ןושל אלא חזה
 סחנפ 'ר (ריייספבש ייגה 'יעו ע''צו הריי הרי וא ןושלמ 'וכו הארמ היהש םוקמל איילפ ןב י"ר רמאמל ןמסנ לייכ
 רמאנש ןינמ םולש 'רב יולה הדוהי 'ר רמא םלו ע לש הי תורמ םוקמל הירומ והמ רמוא אמ ח ןב ןהכה
 והמ םש רי'יספבו ,(547 דצ ליעל 'יעו אתרמ ןושל התלעב שרודו) םירעי תירק לא הת ל ע ב לארשי לכו דוד לעיו
 ארומהש םוקמ הירומה והמ רמוא יאני 'ר דחאו דחא לכ רמאנ ןאכ םימכח לש הליב ח הירומה ץרא
 יכ רמאנש םשמ תאצוי הארוהש ץרא רמוא לודגה [אייח] יברו ךשדקממ םיהלא ארונ ונמיה םלועל תאצוי (הארוהו)
 םיעשרה לע תורוה ל היבקח דיתע הכותמש ץראה לאומ ש יבר מא הירומה א''ד 'וכו הרות אצת ןויצמ
 א'ד ול לובז מ ןכיהמו לואש תולבל םרוצו םייח לואש ודרי םערי תומ ותש לואשל ןאצכ רמאנש םנהיגל ודריש
 א"ד 'וכו השוע אוהו ה"בקה לע םירזוגו הכותל םירומ םיקידצהש ץראה יו ל ןב עשו הי י ב ר רמא הירומה ץרא

 1) רֶבָד.
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 הבירק תוטקהש םוקמל 'מא ןינכר , אמלער אתורמ רתאל רמא סחנפ 'ר , ךל הארמ היהש סוקסל
 :(ו ר שיתש) רומה רה לא יל ךלא רמא תאד ךיה

 ,ןהכ אלכ ןברק שי יכו םימלועה לכ ןונר וינפל רסא ןרוי יר רפא הלועל םש והלעה
 : (ד יק םילחת) יונו ןהכ התא םחני אלו ייי עבשנ ריהה ןהכ אהתש ךיחיגמ רככ היכקה ול רמא

 הלתמו אהתמ היכקהש ימ רועילא 'ר 'שמ אנוה 'ר רמאר יוגו רשא םירהה דחא לע
 רחא לע , (א גי תישארכ) ךארא רשא ץראה לא רברלש ומעט סהל הלגמ ךכרחאו םיקירצה יניעכ
 אצ םוק , ( ג הנוי) ךילא רבד ינא רשא האירקה תא הילא ארקו ,ךילא רמא רשא םירהה
 : (בכ ג לאקזחי) ךתוא רבדא םשו העקבה לא

 תלקלקמ האנשו הרושה תא תלקלקמ הכהא יחוי ןכ ןועסש יר רמא יוגו םהרבא םכשוו (ג

 ויב ס*ק ןיכדסנפ ,ז*5 יכ פוקני 9 :  872  ד5 ליעל ₪ :589 19 ליעל 4 : ('< ע"ק) סש יסנכ ססקיספ ,סט םוקלי 8
 סנל לכנדעכ ,'ח "ק סט 6עוסנפ ,ל'' "ש קלנ ג'מ ,עוסנפ ,ר ד"י סופט י'נטכד לסליכמ ,ל"פ 'נ 6תכפמ סנטנ (סליכפ
 :כ" ים כ'פ

 [כנ פד אתוומ * | י רתאט | י הארוב [הארמ | ן י"יש ,יזר*א ינאש ,ְך אהיש .חפ'ל אותש .כ )א [היתש 1

 | ן תוטקש תנא תיוטקהש ,יכפ [תוטקהש | ן התוטו תא ,לל אתודומ ,][ך אתוירט ,ירא אתווומ

 (ן 'ריג .'אד רב) ירב (] הדוי) ןדוי 'ר 8 | ןח הנובלה תעבג לאו - ,יכא|פ [רוטה 2 | [ם חברק
 | ו ת"בה ,תא עישבו ,[ם םלוע לש ונובר .כגד םימלועה () ןוביר) ןובר | י ינפל | .כגאופד ןומיס

 ,ל יי עבשנ [יכנאחופ סחני -- עגשנ * | אח ל אהתש | כ'א ךיתיגיס 4 | תד ל .יכנאחופ |יכו
 ,ם [יפאו | א יל .תכנחוד ךילא (נ רמא) רטוא רשא ['וגו רשא 5 | יתכגאחפד סלשל [וג | תד ל
 ,] רזעיל) רועילא 'ר | אן פשב .תכנד םושמ | )| הנוח | תיאד גו :כג'או [ר | תנאחד רטא ,ן רמד

 י'א היבקהש המ ,כנ'א ה''בקהשמ ,ן [ה"נקתש ימ | תכנגאוְד ילילגה (ן הסוי) יפוי יר לש ונב (כ?א רזעלא
 ,תן אהתטו ,כנ אלתמו ,ל חלצטו ['אְוְד הלתמו * | ןך הלתט .'א אלתט ,?א אהשמ | תחד ה*נקהש
 / ת [חלגמ | ךיא כ'חאו ,כנד ךכ רחאו .ן [ךכרחאו | תככג?אןדך םיקידצ לש ( ןהיניעב) םהיגיעב 6 | א אהשמו
 התוכד .כנאחופ [איקו 7 | תו יל .ך וגו .כ'אפ ךילא רטוא רשא , ןאח [ךילא -- שא | כנאוד - אוה
 (נ?א רבד) רבוד יכנא רשא ,ח ךילא רבוד ינא רשא [ךילא --רשא | תיא תיל | ת -- היתוכד ,ך ₪

 [כ'אחד ךחוא -- פשו * 8 | תת -. היתוכד ,ך - התוכד ,כנאחופ [פוק | תו יל ,ד יוגו רשא ,כגא ךילא
 וקנג ,כפ ורוטח . . רקבב ,ן ורמח תא שבחיו רקבב [וגו 9 | ] רגו ,1 רבדא םשו | יאפל ךחא . . םשו

 , יבפ ל הרושה תלקלקמ הבהא [תנאָד הרושה תא --הבחא* | ך ורומח . . שובחיו רקונב ,יןךַא ורוטח . . שבחיו
 | ן יל ,?א חרושה תלקלקמ חאנשו ,ו הרושה תא . . חאנש [הרושה תא -- חאנשו | ן יל

 ינאש ץראל רמא אוה ןכיהל ול רמא הירומ (גארפ 'ד ר'יספב ה"כ) 'יילפ רב ה דו הי 'ר רטא הירומה ץרא
 ףאו 'וכו םש יבלו יניע ויהו רמאנש הכותל םלוע לש ן תור מ ש ץראב סחנפ ר"א הירומה ןהמ א'ד "וכו ךתוא הארמ
 ץראב יאחוי ןב ןועמש 'ר רמא הירומה והמ א"ד התלעב לארשי לכו דוד לעיו תומוקמה לכ לע אוה תור מ סוקמה
 רח לא יל ךלא הכותב 'יבירק םימסה תרוטקש ץראה א"ד הרי י הרי ו א ןלעמ לש חבזמ דגנכ ת ט שו ק מ חתיהש
 אמח רב יול 'ר הב יגילפ הירומה רה יאמ םש תינעתבו ,ש"אמר תורעהב ש"ויעו הרבד ךיתובר םושמ רומה
 תומואל ארומ ונממ אציש רה רמא דחו לארשיל הארוה ונממ אציש רה רמא דח אגנינה 'רו
 רהב םלשוריב 'ה תיב תא תונבל שרופמ ןכו םלשורי איה הירומה ץראש ונינפלש תודגאה לכ םעטו ,םלועה
 ליזח תועד איבמ פומינוריה םגו) יב 'יס ג"יפ 'א רפס תוינומדקב עייעו 'י 'יס ו'גפ ןמקל ייעו ('א 'ג ב"הד) הירומה
 ליעל אתיאדכ .'וכו ךיתינמ רבכ 8 :םש תונעת 'פותו י"שריפב 'יע . יניס אוה הירומה רהש הדגאו ,(קוספה הזל
 יכו םימלועה ןובר ול רמא הירומ א''ד םש ר"יספבו ,קדצ יכלמ יתרבד לע הידב םש י"מב 'יעו הנוהכל הכז 589 דצ
 והמ ךתוא ןהכ תשועו ךשדקמ ינא םוקמל עיגתשכ ה"'בקה ול רמא 'ןכו לודג ןהכ םש ינא ןהכ ובירקהל ינא רשכ
 ,ויפילח םש לש ותרומת והיגה ש"אמרו ו'זרהו ,ותוא רימי אלו ונפילחי אל א"דכ 'ייפילא םש לש ותרואת הירומ
 רמאגש חג ןב םש תרומת לודג ןהכ השענ םהרבא הרומת הירומ א"ד  ריייספמ קתעוה ח'פקתת 'ר שיהש 'קליבו
 שיויעו ט"לפמ ןאכ אבוה רמאמהש 'רנו רמד ו"יכבו כ'יכב ה"כו .אנוה 'ר רמאד 5 = :חגו רימי אלו ןנפילחי אל
 רמוא ילילגה יסוי 'ר לש ונב רזעילא 'ר םושמ אנוה בר קתעוה ט"קלבו , ןהל רמא הידב 549 דצ ליעל י"מבו
 'וכו ונב רזעילא יר םשב אנוה בר בוט לכשבו ,'וכ| םהל הלגמ כ?חא םיקידצ לש םהוניעב א ה ט ת מ ה"בקהשמ
 רבוד ינא רשא האירקה תא 'וכו ןיראה לא רמאנש 'וכו םהל הלגמ כ"חאו 'וכו םיקידצ יניעב ןירבד אהתמ ה"בקה
 אצ םוק 'וכו ךחא לע 'וכו ץראה לא ןאכ ייגה 'בו 'א א'יכבו ,'וכו ינא רשא הידב 872 רצ ליעל י"מב 'יעו 'וכו
 הרושה דע םעלב םקיו ןמו הרושח דע שבחיו ןמ רמאמה הזב רסח ליייכב .'וכו ןועמש 'ר רמא 9  :'וכו ארקו 'וכו
 בתכל המוד בתכב התיד וידב ףסונ לייכ ןוילגבו ,'ו גו םידבע המכ ויה אלו ובכר תא רסאיו עטיק רמאמה ףוסבו
 אלו יגתא תא 'חיו רקבב םעלב םכשיו הרושה תא תלקלקמ האנש 'לו כ םידבע המכ ול היה אלו שבחיו .רפסה
 ג'ייכו ו"יכו פ"יכב םג אתיא םעלב ם כ שי \ שובישהש המיתו ,הרושה תא תלקלקמ הבהא 'ו כ םידבע המכ ול היה
 די ברח אובת לאעמשי יר ינת רמאמבו 'וכו השבח אובת י'בשרא רמאמב ל"יכב ןוערג שי ןכו , טוקליבו .כ"וכו
 תרוש תלטבמ הבהא רזע לא ןב ןוע מ ש 'ר םושמ אנת םש ןירדהנסב אתיירבו ,נ"חעו םירמאמה יתמלשהו 'וכו
 רקבב סעלב םקיו רמאנש  םעלבמ הלודג לש הרוש תלטבמ האנש רקבב .םהרבא םכשיו ביתכד םהרבאמ הלודג לש
 יכו ובכר תא רוסאיו םש םירמאמה ןושלו 'וכו תלקלקמ הבהא גיל אתליכמבו ,ס"'דב ש"ייעו ונוהא תא שובחיו
 פסוי םוקמה דובכל אלא םידבע המכ ול ויה אלו 'וכו םכשיו רמאנש החמשב רֶכא םהרבא תחמשב ורסא העברא
 ןנותא תא שובחיו רקבב םעלב םקיו רמאנש החמשב רסא [םעלב ויבא דובכל אלא םידכע המכ ול ויה אלו 'וכו
 לע דומעתו םוקמה ןוצר תושעל ךלהש םהרבא לש השבוה אבת ובכר תא רופאיו רמאנש החמשב רסא הערפ
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 םידכע המכ ול ויה אלו שכחיו] רקבב םהרבא םכשיו הרושה תא תלקלקמ הבהא ,הרושה תא
 תא שכחיו רקבב םעלב םקיו] הרושה תא תלקלקמ האנש ,[הרושה תא תלקלקמ הבהא אלא
 תא תלקלקמ הבהא ,הרושה תא תלקלקמ האנש אלא םירבע המכ ול ויה אלו (אכ בכ רבדמב) ונתא
 תלקלקמ הבהא אלא םירכע המכ ול ויה אלו (טכ ומ תישארב) 'ןגו ותככרמ ףפוי רפאיו [הרושה
 םידכע המכ ול ויה אלו (ו די תומש) ובכר תא רסאיו הרושה תא תלקלקמ האנשו ,הרושה תא
 אוכת ,השבח לע רומעתו השכח אובת יחוי ןב ןועמש יר רמא ,הרושה תא תלקלקמ האנש אלא
 שבחש השכח לע רומעתו םלועה היהו רמאש ימלש ונוצר תושעלו ךליל ונינא םהרבא שכחש השבח
 תארקל ףסוי רפאש הרסא אוכת ,הרפא לע רומעתו] הרסא אובח ,לארשי תא ללקלו ךליל םעלב
 די ברח אובת לאעמשי יר ינת ,לארשי תא ףודרלו ךליל הערפ רסאש הרסא לע דומעתו [ויבא
 תא חקיו ודי תא םהרבא חלשייו ינש וניבא םהרבא השעש רי ברח אוכת ,די ברח לע דומעתו]
 יברח קיוא הערפ רמאש [די בוח לע דומעתו (י בכ תישארב) ונב תא שוחשל תלכאמה

 : (ט וט תומש) ידי ומשירות

 | כ יל ד רקובב . . םנשוו ,ינאָופ [רקבב --םכשוו | ₪ ןינמ הבהא , ו?א הרושה תלקלקמ הבהא 1

 ויה אל * | ך יוג יא ורומח . . שובחו , ורומח . . שבחיו ,1| ורמח תא שבחוו [פ'ל שבחויו *

 תלקלקמ . . אלא (ו םידבע ול ויה אל יכו) םידבע המכ ול ויה אלו [כ'אחופְך הרושה תא -- ול (ןפְד היה)
 האנש ,יכנָאְד הרושה . . האנשו ,ן [הרושה -- האנש 5 | "ל 'לו כ םידבע המכ ול היה אלו ,ו"א הרושה
 רקבב םעלב םנשיו ,ַאְָד ונותא . . (א שובחיו) שבחיו (ך רקובב) רקבב . . םקיו ינש [ונתא -- םקיו * | 5 ןיגמ

 (ופד היה) ויה אלו* 3 | יכפ ונותא . . (י שובחיו) שבחיו רקבב . ..םכשיו ינש ויל ונחא . . ("ל 'חיו) שבחיו

 | *ל 'ו כ םידבע הטכ ול היה אלו ,+ הרושה תא . . אלא םידבע ול היה אל יכו [כנאַחְוַפְד הרושה תא -- ול
 תארקל לעיו ,ן יוגו לעיו [וגו | יתכאד רוסאיו .נופ [רסאיו 4 | יכ 'ל [תגאחופְך"ל הרושה -- הבהא*
 היה ,יכאח [ול וה | יתד אל יכו .כנאחופ [אלו | יכנלאפ יל ,ןך הנשג ויבא . . לעיו / ך ויבא לארשי
 ,'כפ [הרושה -- האנשו 5 | ם 'ו כ \ [הרושה -- תלקלקמ | י יל המכ | [ך ףסויל ול היה ,ך ףסויל היה .נןפ ול
 | ינפיל ומע חקל ומע תאו = [ונכר | יכאד רופאיו .תנופ [רסאו | י 'ל :תנאוְד הרושה . . האנש

 תא -- םידבע המכ* | ךֶח הערפל ול ( היה) ויה .נְופְד ול היה ,ל ויה [יכא ול ויה * | ינזא אל יכו [אלו
 תא . . האנש . . םידבע :] הרושה תא . . האנשש . . המכ ,] הרושה תלקלקמ ..המכ [[ןכא] הרושה
 ,ג] דמעתו | תפ השיבח | (י יל השבח לע -- אובת) כנופ אכת 6 | 5 'ו כר ל 'ו גו םידבע המכ ,י הרושה
 וניבא | א שביתש | ןך השיבחה :5 השיבח 7 | יכנְופ אבת | ןך השיבחה , ף השיבח | 5 יל לע | 5 לטבחו
 . . ימ לש ,ל םלועה . .יטל [ך םלועה - - יטלש * | אח ןוצר | יא תושעל | וא 'ל ךליל | ם םחרבא ,[ך םהרבא
 לש ,ם 'וגו םהרבא םכשיו 'נש ה"בקח לש ,] םהרבא םכשיו ינש םלועה . . ימלש ,א םלועה . . ימ ,1 םלועה

 טוחשל תלכאמה תא (ִכ חקיו םהרבא חלשינ) חקיו ודי תא םהרבא חלשיו 'נש םלועה . . רמאש (כ ימלש) ימ
 / ך השיבחה ,פ השיבח | 1] דמעתו | ך יוגו ודי תא םהרבא חלשיו ינש םלועה . .ימ לש םוקמ לש ,כנ ונב תא
 | כ אנתו .ינחופ אבת | יכגא ללקל | כ:א יל א ידכ [ךליל | י"א עשרה ₪ [םעלב 8 | 5 השבוח
 הרפא (כ אכתו ,[ן אובת) אבת ([ך הריסא) הרסא לע ([ך דומעתו) דמעתו [ויבא - - דומעתו * | [ךפ .הריסא

 ףסוי רפאש הרסא אובת תרפא לע רוטעתו ,תכנח וינא (2 תארקל ךליל) תארקל ףסוי רסאש ([ך הריסא)
 רסאש ,' ויבא לארשי תארקל תולעל . . רסאש ,ך ויבא תארקל ףסוי רסאש .א ויבא (?א דובכל ותבכרמ) דובכל
 | א עשוה ₪ [העופ | ךך לש [וסאש 5 | ]| דמעתו 9 | "| ףסוי רסאש , 'וגו ףסוי רסאיו 'ינש םסוו

 [תא | כ ףדיל .יתגאחד ףודרל .פ ףדרלו /] [ףודרלו | יאח 'ל .תןָד ךלוה היהש ,פ ךלל .כגְו [ךליל
 | יכנחפ אבת | 1 'מא ,כ 'טוא -. [לאעמשי 'ר | ךא יבד ₪ [ינת | ם יל ,י1א ינב (י רחא) ירחא ,?א ירחא

 וניבא םהרבא השעש די בורח (א אוכת) אכת די ברח לע (כ] דמעתו) דומעתו [די ברח לע -- דומעתו * 0

 תא חקיו . . תא) ונב תא טוחשל תלכאמה תא חקיו ודי תא . . חלשינ ינש (1אפ םחרבא :] םהרבא וניבא)
 . אבת . . דמעתו :5נאפ די (פ ברחב) ברח לע (א דוטעתו) דמעתו (?א ודי תא ,ם 'וגו חקיו ודי תא ,. תלכאמה

 . . תלשיו ינש א"א לש רי ברח אבת . . רומעתו ,1 ידי לע דמעתו תא חקוו . . חלשיו ינש וניבא םהרבא השעש
 םהרבא השעש ,ןְד די ברח לע דומעתו ונב תא . . חלשיו ינש וניבא םחרבא השעש ,זְר הערפ לש די ברח לע
 [יכאחְו ידי ומשירות * 12 | וזה 'ל הערפ 11 | ו הערפ לש די ברח לע דומעתו תלכאמה תא . . חלשיו ינש . .

 | תגד ל פל יו
 לש הרסא לע דומעתו ויבא תארקל ךליל רפאש ףסוי לש הרסא אבת לארשי תא ללקל ךלהש םעלב לש השבח
 תא הקיו םהרבאב ביתכד די ברחה אבת רמוא יאחוי ןב ןועמש 'ר רחא רבד לארשי תא ףודרל ךלהש הערפ
 יברח קירא רמאנש לארשי ירחא ףודרל ךליל עשרה הערפ השעש רי ברח לע דומעתו ונב תא טוחשל תלכאמה
 'ר םעלבו הערפו ףסויג םהרבא החמשב ורפא העברא "וכו ובכר תא רוסאיו םש י"בשרד אתליכמבו ,ידי ומשירות
 ךליל םהרבא שבחש השיבח אבת השיבה לע דומעת השיבח אובת רמוא יאחוי ןב ןועמש
 הריסא אובת לארשי תא ללקל ךליל םעלב שבח ש השיבה לע דומעתו םימשבש ויבא ןוצר תושע לו
 ה ערפ רפא ש הריפא לע דומעתו ויבא לארשי תארקל ףס וי רפ א ש הריסא אובת הריסא לע דומעתו
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 ךררכ וגהנ םרא ינב ינש והנא 'ר רמא יונו ונב קחצי תאו ותא וירענ ינש תא חקיו
 :(ח חכ איש) םישנא ינשו אוה לואש ,וירענ ינש תא חקיו םהרכא ,לואשו סהרכא ,ץרא

 רכשב היינכ 'ר ישמ הל ינחו אשיימ 'ר 'שמ הל ימא יסוי רב אייח יר הלוע יצע עקביו
 ועקביו ינש וינב ינפל םיה תא היכקה עקיבש הכו הלוע יצע וניבא םהרכא עקיבש תועיקב יחש
 6 : וחוכ יפל סוקמהו וחוכ יפל סהרכא אלא הכ רע ךייד יול 'ר רמא , (אכ רי תומש) םימה

 : הכילה רכשו המיקה רכש ול ןתינ יונו םוקמה לא ךליו םקיו
 ו'ס "ם קלנ 'נ 'יפ כומ5 6עוסמנפ ,5"' "ק קלנ 'ד "ק כועס נ"פ סעוסנס ,'[ "ק ויכפ סנכ סלקיוו ,סט םוקלי]

 תועט ,ו"ע ד*י סועט י"נסכד ספליכמ ,ג"פ סט (םליכמ ,ם"3 'כ עוקלי 0 :ד"כפ ללוטס טכרפ ,ג"י "כ סט סנכ רנוטנ
 :סט םוקלי 6 = : ('ט ") סיננפ עיקפ 'פ סלסק טכדמ :'ס 'יס "כפ סנכ

 | ב'א -- ןח (כ ולא) ולאו [סהרבא 2 | ן ץראה | ' םישנא [סרא ינב | יל 'וגו -- תאו | תנא וטע [ותא 1
 ךליו ,י ותא . . אוה ךליו .כאופ ומע םישנא ינשו אוח ךליו [םישנא -- אוה | תא ומע ,יִכְו ותא .-, [וירענ
 [הל יטא | ם יסוי 'רו ,תיפוי ר*ינ .כנא יסוי ירב | כ 'ר 'םמא [ר 8 | ד וטע וישנא (ןך ינשו) 'בו . .

 + אשאייט כ אשימ ,ג [אשיימ | פשב | תד יל :ם ייל ורטא . 1 הל ןירטאו 'סא ,כא] חל (א ירמאו) ןירמא
 | ישגחופ תויעקב | יש ינש 4 | כ'אחד הינג . תג"אופ [היינב | םשב | 'א השאימ /"א השאייט ,ןךְד אשאימ

 יחפ עקנש ,ן עקיבש [תא -- עקיבש | יפ םהובא ,כ סהרבא וניבא | יתגאפד עקנש ,כחו [עקינש

 [ינש | א לאושי ינבל ,כ וינב ינבל .ת'אְד לארשי ינב ינפל .ינחופ [וינב ינפל | תִד עקכהל ,יכנא עקביש
 (כאח והטו ,ן אוהט) והמ . . יצע עקביו .יִתְד -. ןלהל רמאנו הלוע יצע עקבו [ועקביו | ן יל ,י ןאכ רטאנ
 .. ת"כקהו | רג וחוכ . . ה"בקתו [וחוכ -- םוקמהו | כאפד וחכ /תנו [ותוכ 5 | כגנאחופ -. רמוא
 :יפ ןתנ [תכנאד ןתינ * | יתאפד 'ל :כנ'אזה םיהלאה ול רמא רשא ,ן [רגו 6 | כ'א יל .י'אפְ וחכ

 | ירתאד הטיק :כגחופ [המיקה | ל ןתוג
 לש די ברח לע דומעתו ונב תא טוחשל תלכאמה תא חקיו ודי תא םהרבא חלשיו די ברח אובת לארשי רחא ףודרל רהמל
 וא דכע ול היה אל יכו 'וכו שובחיו רקבב סעלב םקיו םש קלב בי'מ אמוחנתבו ,ידי ומשירות יברח קירא רמאנש הערפ
 קחצי תדיקעל םהיבא םהרבא ךמריק רבכ ה'בקה ל"א ומצע אוה תוזירזב דמעו ותמדק לארשי תאנשש אלא החפש
 48 רצ ליעל 'יעו ול היה אלו 'יגהו ול ויה אלו 'יגה הגוכנו ,םש ר"מבבו אמוחנתב 'יעו 'וכו םהרבא םכשיו ונב
 השאו לואש הז שיאו 'וכו ינועדי וא בוא םהב היהי יכ השא וא שיאו שרדב םש ר''יוב .'וכו םדא ינב ינש 1 :499 דצו
 ץרא ךרד הרות ךתרמל וביא ר"א א ש מ עו רגב א הז ומע םישנא ינשו אוה ךליו אתיא 'וכו בוא תלעב תשא וז
 ךרדב וגהנ םדא ינב ינש וביא 'ר רמאד ודבעל דבע השענ ופוס אצ'י םאש םינשמ תוחפב ךרדל אצוי םדא אהי אלש
 רזעילאו לאעמשי ויה ימו ו מ ע וירענ ינש תא חקיו רקבב םהרבא םכשיו רמוא והמ םחרבאב לואשו םהרבא ץרא
 אמוחנתב ןינעה ותואבו ,'וכו הליל השאה לא ואביו אשמעו רנבא ויה ימו 'וכו ינשו אוה ךליו רמוא והמ לואשב
 ןכו ודבל .(הלילב) ךררל םדא אצי אלש ץרא ךרד הרוח הדמיל ישמעו רנבא ויה ימ 'וכו אוה ךליו םש רומא בימ
 יוכו הליל השאה לא ואוביו ותא וירענ ינשו אוה ךליו ןכו 'וכו ו מ ע וירעג ינש תא חקיו וניבא םהרבא השע
 אצי אלש ץירא ךרד הרות הרמל אשמעו רנבא ויה ימו 'וכו אוה ךליו םש רומא אמוחנתבו ,(םש שבושמ רמאמהו)
 לואשו סהרבא ץרא ךרד וגהנ םדא ינב ינש וביא ר"א םידבע רבע השענ ךרדל ודבל אצויה לכש ודבל ךרדל םדא
 ןאכו םיהלאה ול רמא רשא םוקמה לא ךליו 'וכו עקביו ונב קחצי תאו ותא וירענ ינש תא חקיו וב ביתכ םהרבא
 אשמעו רנבא הז ומע וישנא ינשו אוה ךליו םש לאומש שרדמבו ,'וכו השאה לא ןאביו ומע םישנא ינשו אוה ךליו
 וידבעל דבע השענ אוהש ףוס אוה אצוי םאו םינשמ תוחפב ךרדל אצוי םדא אהי אלש 'וכו ךתדמל וה ב א 'ר רמא
 יוכו אוה ךליו לואש יוגו וירענ ינש תא חקיו .םהרבא לואשו םהרבא ץרא ךרדב וגהנ םדא ינב ינש והבא 'ר רמא
 'א ילרתב םגרותמ הדגאה וז יפכו , רזעילאו לאעמשי ויה ימו אתיל אמוחנת ישרדטבו םשו , 'וכ| השאה לא ואביו
 יט) לכא ךל 'פ תלהק שרדמבו 'ב 'יס כ''פ ר"יוב םג 'יעו 'וכו לאעמשי תיו רזעילא תי הימע יוילט ןירת תי רבדו
 ט"קלבו ,ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו ת'הע שריפב עייעו אריו 'פ ,רשיה יסבו עשויו שרדמ שירבו א'לפ אירדפבו ('ז
 וומע םישנא ינשו אוה ךליו ביתכ לואשב ןכו ודבל ךליל ןוגה םדאל יואר ןיאש ןכימ ותא וירענ ינש תא חקיו שרפמ
 ינ שו אוה ךליו לואשב וניצמ ןכו קוידב אלש בתכו יוכו ןאכמ לאעמשיו רזעילא יוכו חקיו ףיסוה בוט לכשבו
 וירענ ינשו םעלבב בותכש קוספל שרדה רדסנ םש קלב בימ אמוחנתבו ,תונותאה שקבל ותא וישנא
 אמוחנתב 'יעו הז תא הז ןישמשמו ןירזוחו ושמשל םינש ךירצ ךרדל אצויה ץרא ךרד וז (ביכ ב"כ רבדמב) ומע
 םג 'יע ו ת א םישנא ינשו ומע וי שנ א ינשו אוה ךליו ו מ ע וירענ ינש תא חקיו םישובישהו ,םש ר"מבבו קלב
 יר םשב רמא יסוי רב אייח 'ר קיתעה ט"קלבו ,םינש םיבר טועימ 'וכו יצע עקביו שרוד .תועיקב יתש 4  :ג'חב
 .רכשב היכר ב ר"א ייחב וניבר 'יפב תשבושמ 'יגו ,םימה ועקבוו וינב וכז הלוע לש םיצע תעיקב רכשב אשימ
 ,ףכו אלא הי כ רב ךווד יול 'ר ל"א םימה ועקביו ינש וינבל םיה הי'בקה עקבש הכז הלוע יצע םהרבא עקבש
 הלועה יצע תא עקביו רמאנש םיה תא םהל ערקא ינא םהרבא השעש הוצמ תוכזב רמוא האנב 'ר םש אתליכמבו
 תא םהל עירוק ינא ינפל םהרבא השעש תוכזב רמוא הינב 'ר םש י"בשרד אתליכמבו ,םימה ועקביו אכח ביתכו
 םהל עקוב ינא םהרבא תוכזב רמוא הינב יר םש ר"ומשבו ,נ"חעו םימה ועקביו רמוא והמ הלוע יצע עקביו םיה
 רמא 'וכו םיצע עקובו םש תלהק שרדמבו ,םימה ועקביו רמואו הלוע יצע עקביו ינש השעש חמ רובעב םיה תא
 ןכו ,םיערק רשע םינש וינבל םיה ערקיל הכז הירומה רה לע וניבא םהרבא עקבש תועיקב יתש רכשב השאימ יבר
 קלחנו יי ייס חלשב אמוחנתבו 'וכו םירזג רשע םינשל קלחנ 'וכו םיה לע לארשיל ושענ םיסנ הרשע ד"פ םש אתליכמב
 וול 'ר רמא 5 : (םרה התאו 'פ י"בשרד אתליכמב םג 'יעו םינשל קלחנ 'יגה ג'לר 'ר חלשב 'קליבו) םיליבש בייל
 רוכעב םוקמה ול םליש אלש רמאש המ שורדלמ ןאכ רע רמולכ הכ דע ךייד 'וכו רמא שרפמ א"יכו ב"כ ר"ב 'יפב .'וכו
 השע תלוכי ול היהש המ וחכ יפל םהרבא אלא ול םליש ןימולשת הברהש םיה תעיקב םא יכ (תויעקב) תועיקבה יתש
 .המיקה 6 : ע''צו הניכש תעיקבל םהרבא תעיקב תומדל שורדלמ ןאכ דע ךויד יול ר"א ספדנה ר"ב 'יפב רחא 'יפו ,'וכו
 המיק רכש ול ןחינ 'יגה ט"קלבו ,הכילהו המיקה אוה ןושל יומדו ,העידיה א"הב 'רנכ המיקה י"כ השמחב ךוע ה"כו
 :נ"חעו הכולה רכשו



 85 ה ד בכ ונ חשרפ ארויו

 ונ השרפ

 א וינפל היחנו ונמיקי ישילשה םויב םימוימ ונייחי 'וגו ישילשה םויב (ה ד בכ
 םויב = ,(חי בס תישאוב) ישילשה םויב םהילא ףסוי רמאיו םיטבשלש ישילשה םויב (ב ו עשוה)
 םילגרמלש ישילש םויב , (וט שי תומש) רקבה תויהב ישילשה םויב יהיו הרות ןתמלש ישילש
 הש לש גדה יעמב הנוי יהיו הנוילש ישילש םויב ,(זט ב עשוחי) םימי תשלש המש םתאבחנו
 ישילש םויב , (וט ה ארוע הש לש םימי םש הכחנו הלונ ילוע לש ישילש םויב , (א ב הנוי) םימי
 רתסאלש ישילש םויב ,וינפל היחנו ונמיקי ישילשה םויב םימוימ ונייחי םיתמה תייחתלש
 ,תוכז וז יאב ,היבא תיב תוכלמ השבל (א ה רתסא) תוכלמ רתסא שבלתו ישילשה םויב יהיו
 םויב םהרבאלש ישילש םוי תוכוב רמא יול 'ר ,הרות ןתמלש ישילש םוי תוכזכ 'מא ןינבר
 : וג ישילשה

 רמאש םוקמה ותואש המוד רמא ,רהב רושק ןנע האר ,האר המ קוחרמ םוקמה תא אריו
 רמא .ןיה ול רמא ,האור ינאש המ-תא האור ינב קחצי ,ול רטא ,םש ינב תא בירקהל היבקה יל

 :יס ייפ ב"כ סילסס םכלע ,(יג 'פ) ךלמס סל כמסיו 'פ כספס םכדע ,55פ ןפקל ,בי* 'כ עטוקי 'קכי ,ע5 יכ עוקכי 1
 לכל ךל 'פ פלסק טכדע ,'כ ייק כ'פ סבכ סכקיו .,(יצ ע"'ק) פוע יכסל 'פ ססקיקפ , 'ע 'ט .סיככז יכיכע 'קכי , פ5 יכ וקלי 0
 עדסנ 'פ יסנכ 6סקיספ ,'3 ייפ וע יכסס גייכ ייפ סכיו סעוסנפ ,ינ ייס םוע יכסס ו"ע ייק  לכיו 3"'מ לעופכמ ,(1 יע)
 : מפ ס'כדפ ,5*6פ םישסככ םדנפ ,(י3 ע'ק) יעיבטה

 | יונ קוחרמ םוקמה תא אריו וינוע . . אשיו ,ן 'וגו ריניע - . אשיו .תכאפד ויגיע תא םהרבא אשיו [יוגו 1

 /יתנאופְד ישילשה 9 | פ ויחו ושע תאז ,] 'וגו -. [ישילשה ל | כ5פ1ד פויגו | תכאד = 'תכ ,יגופ [ונייחי
 | ך יל .ן ילוק יהיו . . תויהב ,ן 'וגו רקבה תויהב ;יתכאפ [רקבה תויהב | ך 'גה | (ךומסב ןכו) ו גה

 | ם םויב א"ד | תל םש [יכנאופד המש * | נאפְד םתבהנ ,יְכְו'ְד [םהאבחנו + | 5 םויב איד

 (ך יגו) השלשו ₪ ,ינ'אפ [םימי 5 | 'ָד 'ג | (עשוהי) יכופ הגדה | (ךומפב ןכו) ך 'גה :יתנ'אופ ישילשה
 | 5 םימי תשלש ,ך םומי 'ג ,(םש) ו םימי השלש .יתכנ'א [השלש םיטי | ם םויב א'ד | תכ"אְד תוליל
 , ל וינפל הייחנו [כא וינפל היחנו * | 'אד 'גה | כ'אפ פויבו | תָד תיחת :יכנאופ [תייחת 6 | ם סויב איד
 ,(סש) יא הז חזיאב .תנופ תוכז וזיאב | י יל ,א היבא . . השבל המ [היבא -- השכל | אד 'גה 7 | תפד יל

 ,(םש) י [ישילש | יפ םויג | תכוד ןנבר . . ןנבר .גא ןינבר יול ירו ןינבר ,ם ןנבר ,1' ןינבר 8 | י הזיאב

 ישילשה . . יהיו ינש ,ך רקובה תויהב 'גה םויב יהיו ינש =. ,יכנופ [הרות | אְד 'גה :יתנ'אופ ישילשה

 [יתנאופד םוי * | ך לש ותוכזב [תוכזב 5 | ןך םיקרבו תולוק יהיו רקבה . . ישילשה . . יהיו ינש ,א רקבה . .

 -- םויב * [ כְנֶד םהרבא וניבא ,ךא וגיבא םהרבא ,יופ [סהרגא | א ינה .יתנופ ושילשה | ל יל , םויב

 ישילשה םויב 'נש ,י ויניע תא םהרבא אשיו ישילשה םויב ,ך 'גה . . 'םאנש ,!ְך ישילשה םויב 'אנש [] יוגו

 אוה הז המוד | מא הרושק | מיזאפ ןנע [ןנע האר 10 | (םש) יתכנא ויניע . . אשיו (1א 'גה ,כ ישלשה)

 | א היבקה רמא | תנאפד פוקט ,יכו [פוקמה | א ותואבש ינא הטוד ,כ יל המוד ,י ותואש יל המוד ,] ותוא

 ,?אחפ ונב קחציל .תַנְד ינב קחציל ,ן ינב קחציל ול | ?אפ ינב תא ,1 םש ינב ,5 ינב תא םש 1
 ןנע ינא האור ול 'מא) רושק ןנע האור ינא ל"א האור התא (א המ ליא) המ . ..יתנחפ ןח | י'א קחציל

 | כא רהב (!א ינא חאור הרושק ןנע ,'כ  רושק

 םירפסה לכבו ,המותס וא החותפ השרפ ןאכ ןיא ארקמבו ,ה'נפ ןמסנ ר"פדבו ,ג"נפ 'א אי"יכב .ונ השרפ
 ושילשה םויב רמאמהש םושמ תוישרפה ודירפה םירפוסהו ,תירקיעה שרדמה תקולחמ הניא ילואו , השרפ תלחתה ןאכ
 שיר 515 רצו 'וכו עגניו ה'דב 886 דצ ליעל י"מב 'יעו תוחיתפה ןונגסל ונונגסב המוד 'וכו םימוימ ונייחי 'וגו
 רתוי רעצב םיקידצה תא חינמ היבקה ןיא 'וכו ישילשה םויב ט"קלב קתעוהש שרדה םג ןאכ רסח ילואו ,ני"פ
 ל"יכב א"'צפ ןמקל ןכו ,'וכו םימי 'גמ רתוי רעצב קידצה תא חינמ יניא ה'בקה רמא בוט לכשבו 'וכו םימי תשלשמ
 פסוי םהילא רמאיו םימי 'ג דע הרצב םיקידצה תא חינמ ה"'בקה ןיא םלועל םימי תשלש רמשמ לא םתא ףסאיו
 הנויל ףסויל ונדמל .ןכו םש םיפופדב ףסונש המו) 'וכו ונמיקי ישילשה םויב םימוימ ונייחי ד'הה 'וגו ישילשה םויב
 םתאבחנו 'פל ונינפלש רמאמה לכ קתעוה םש עשוהי יקליבו ,(שייייעו ח'יכו ו'יכו פ"יכב םג אתיל דודל יכדרמל
 םש רתסא שרדמבו ,םימי השלשמ רתוי הרצב םיקידצה תא חינמ ה''בקה ןיא .רמאמה ליחתמ םש םגו 'וכו המש
 ישילשה םויב ביתכ םהרבאב ירהש םימי השלשמ רתוי הרצב ןינותנ לארשי ןיא םלועל ישילשה םויב יהיו ו"דו ר'פדב
 השלשו םימי השלש ה ג דה יעמב הנוי יהיו רמאנש הנוי םימי תשלש רמשמ לא .םתוא ףסאיו םיטבשה 'וכו אשיו
 השלש ףוסב השענ הזה סנ םגו היחגו ונמיקי ישילשה םויב רמאנש םימי השלשל אלא םייח ןניא םיתמהו תוליל
 ןתמ לש ישילשה םויבל םילגרמ לש ישילשה םויב ןאכ ומידקה ת''יכו 'יסופרבו ,םש םילהת שרדמב עייעו וכו םימי
 ישילשה םויב 'וכו םיפבש לש ישילשה םויב 'וכו םימוימ ונייחי .ד/הה קיתעה 877 דצ איגופ רפסבו ,הרות
 ישילשה םויב םיתמה תייחת לש ישילשה םויב שרדב םש םייזו .'נכו םילגרמ לש ישילשה םויב 'וכו הרות ןתמ לש
 ארקמב .םתאבחנו 4 | :העשונו ךינפ ראה ונבישה תואבצ םיהלא י'י ינש חישמה ךלמ אוהש וינפל היחנו ונמיקי
 8 דצ ליעל י'מבו גי'חעו 'וכו םתבחגו ביתכ 'א רסח 'וכו המש םתאבחנו םש בי'מ םילהת שרדמבו ,םתבחגו בותכ
 תלמ לעו ב תשלש תלמ לע רפסה בתכב יטיש יניב ןמסנו םימי השלש בותכ ליייכב .השלש םימי 5 : ילג אוהו ה''דב
 ,ול רמא 11 :נ'חעו השלש םימי ןוכנל ןאכ טוקליבו ,םש עשוהי 'קליב ןכו םימי השלש קתעוה בוט לכשבו ,א םימי
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 הפ םכל ובש םיאור םכניאו ליאוה רטא ,ואל ול ורמא ,האור ינאש המ םתא םיאור וירענ ינשל
 הרות ןתממ הל ןיחיימ ןינכר ,[רומחל םימור םירכעהש ןאכמ] רומחל םימוד םתאש רומחה סע
 יר רמא :(י ט כ תומש) ךתמהבו ךתסאו ךרבעו יונו ךתכאלמ לכ תישעו רכעת םימי תשש
 יכ בשא הפ רע ידע יתחונמ תאו רמול רומלת .םלועל ,וילעכמ קחריל םוקמה ריתע קחצי
 : (₪ ט תירכז) 'זגו רומח לע בכורו ינע וב בותכש וחוא אובישכל (רי בלק םילהת) חיתיויא

 / 'ק ילו טיפ 'כ עוקלי \ |: ן" סדנ ,'5 ע"פ לעק 6ננ ,'6 ס"ס ץטוייק ,'6 "יק סוגופכ ,'5 כ"ס סופני 1
 :ס"עפ ןעקל ,(4 75 עוז םכדפ) 8 73 ם*סט םדנס , סט יכיכמ 'קלי

 וניא (י'א] רומחהו) רוטחו ,ץ) רוטחכ ןיאור סכניאו [סיאור סכניאו | א ייאור 'ונאש ,ם'א ןיאור וגאש 1

 סתאו רומחו .זמנ ןיאור (1 סכנא) סכניא . . רומחו ,יתכאהחוד םיאוי (יאזְד םכניא םתאו) םחא ןיא םתאו האור
 -- ןוכט* | םיתאחופד 'ל .כג רומחל תמורה סע ,ץ) רומחל ןימוד סתאש [רומחל -- םתאש 2 | [ ןיאור ןניא
 ןימוד םירבעש ןינטו ,ן 'וגו תפ םכל ובש הכה ןט רוטחכ םיובעש ןינמו ,ןץ) רוטחל ןיטור . .ןאכט [רוטחל
 םע חפ םכל וכבש אכתמ המהבכ םידבעש [ןינטו] ,[ךְד רומתה םע הפ םכל ונש אכה ןמ המהבל (]ך םימוד)
 רומחח . . ונש (מ ינש) אכה ןט תמהבכ . .ןינטו ,21 רומחה םע תפ םכל ובש ינש הטחככ . . ןינטו ,₪ רוטחה
 ןחממ ,ןָפ [הרוח ןתמ ןט | ְך היל [הל 5 | םא ותיימ ,י יתיימ | יאְל 'ל :םז רומחל המודח (מ סעה) סע
 | יתאד דוגעת .כנופ [דנעת 8 | תדד הרוח ןתטמ אכהמ .םא אכהמ ,) חכה ןמ ,י אכה ןמ , הרות

 [ךחמהבו -- ךיגעו | ית 'ל . כנא הכאלמ לכ השעת אל ךיהלא יייל תכש . . םויו ,ם 'וגו יעיבשח סו [רגו
 ךרושו ךחמאו ךדכע .1 וגו ךתבו התא .'א ךתמאו ךדנעו . . התא ,מ[ך ךתטהבו . . ךדבעו ךתבו ךנבו התא
 יר | יל - קוחומ [ומא | ן רוטחה סע ךרוטחו ךווש .5 ךווטחו ךרושו . . ךדבעו ךתבו . . התא ,' ךרוטחו

 ! בן [םלועל | ו הניכש קחריל ,כא קוחול .ם קחרל | י יל מפ ה''בקה [םוקמח 4 | ו קוחרמ והמ -, [קחצי
 ,י1 חיתיוא יכ ,'א [היתיויא יכ | ו םלועל לוכי , 'א ועל 'טאת אמשו ,מ'א םלועל אמשו ,תןכ פד םלועלו
 [וב ** | י אבישכל . . ונש , "ל אובישכל רומחה סע הפ םכל וגש ,םכ אופ אבישכל 5 | תפד ל ,ן "וגו
 | יל יוגו | ו וילעבל . . רוזחח ,ןך וילעבל םוקמה רוזחי -. [רומח | ל יכ

 רמא םש ג"לו) רהה יבג לע רושק ןנע האר האר המ םש אתקיספב תצק רחא ןונגסב הדגאה לכו ,ג''חעו קחציל
 תאור ינא ל"א האור התא המ ל"א ןה ל'א האור ינאש המ התא האור ינב ונבל רמא ('וכו וחואש המוד
 ליאוה ל"א ואל ל"א 'וכו םתא םיאור וירענל רמא (כ'יכו 'בו יא א"יכב ייגה 'יע) רהה יבג לע רושק ןנע
 המ רומחל המודה םע רומחה םע הפ סכל ובש םולכ האור ונניא רומה הו םולכ םיאור םתא ןיאו
 םיאור רזעולאלו לאעמשיל רמא 'יגה םשו) םש תומ ירחא 'פ רי'יוב 'יעו יוכו רהה שארל הלעו ונב קחצי תא לטנ השע
 אמוחנתו ב'מ אמוחגתבו ('וכו םהא ינב ינש הידב 894 דצ לועל י'מבו םש תלהק שרדמב 'יעו 'וכו םולכ םתא
 רטא רהה לע המואמ התא האור ינב קחציל רמא דחא רה לע רושק ןנע קוחרמ האר םש ר''יספבו ,םש תומ ירחא
 ליאוה םהל רמא ואל ול ורטא המואמ םתא םיאור םהל רמא םירענל לאשו וילע רושק דחא ןנע ינא האור ול
 םוקמה תא ארינ םש אריו ב"ס אמוחנתבו ,רומחה םע הפ םכל ובש םיאור םכניא םתאו התוא האור וניא ירומחו
 חאור קחציל רמא (871 דצ ליעל ייטב 'יעו) 'וכו היהי קוחר ךא רמאנש לימ קוחר קחצי רי'א קוחרמ והמ קוחרמ
 רמא ואל ול ורמא סולכ פתא םיאור וירענל רטא וילע רושק ןנעו חבוש מ ו הא ג ר ה ינא האור ל"א םולכ התא
 ב"שר תורעהב שייייעו 'וכו רומחל המודה םע םתא ךכ עדוי וניאו האור רומחה המ רומחה םע הפ םכל ובש ןהל
 אריו 'וכו םהרבא אשיו ישילשה םויב 'נש רהב תדמוע חני כ ש ל האר ישילשב םש ב''גאבו ,םש אריו אמוחנתב
 ארקיא ןנע אמחו םגרוהמ 'א י"רתבו ,'וכו יל הארנ 'ה קוחרמ ןלהל רמאנו קוחרמ ןאכ רמאנ קוחרמ םוקמה תא
 רמאנש רהה יבג לע דמוע הני כ שח דוב כ האֶר 'וכו םיפוצל ועיגה ישילשה םויב םש א"רדפבו ,ארווט לע ריטק
 ינב ונב קחציל רמא םימשל דע ץראה ןמ שא לש דומ ע האר המ קוחרמ םוקמה תא ארויו 'וכו ישילשה םויב
 יוכו שא לש דומע ינא האור ול רמא האור התא הכ ול רמא ןה ול רמא וללה םירהה ןמ דחאב םולכ חתא האור
 רומחכ םתוא בשה ואל ול ורמא 'וכו םולכ םתא םיאור רזעילאלו לאעמשיל רמא הלועל רעגה הצרנ יכ םהרבא ןיבהו
 רמאיו רמאנש םולכ םיאור םכניא םתא ךכ םולכ האור רומחה ןיאש םשכ רומחה םע הפ םכל ובש םהל רמאו
 בוט לכשו ט"קלבו אריו 'פ רשיה רפסב ע"יעו 'וכו רומחל המורה םע רומחה םע הפ םכל ובש וירענ לא םהרבא
 רומחל םומוד םתאש 'וכו םכל ובש 'א דבע 'ע ךורעבו ונינפלש 'יגהבו ,לודגח שרדמבו בישר 'צוה הדגא שרדמו
 ךורעה 'יג .י"פע יתמלשהו ,יריכמ יקליו חיכו כיכבו  גייכב 'יגה ייעו רומ חה ם ע רומחה םע שרדה םעמ כ'ג
 סע הפ םכל ובש ביתכד סייח ול ןיאש דבעב ןירומ לכה םש תומביבו ,ג"חעו רומחל םימוד םידבעהש ןאכמ םש
 ארק רמא אנוה בר רמא (ןושודק הב יספת אלד) ןלנמ תינענכ החפש םש ןישודיקבו ,רומחל המודה םע רומחה
 יוסופדב םג ךדבעו הייכו .'וכו ךדבעו 8 : םש הדנו תובותכבו ק"'בב דוע 'יעו וכו רומחל הטודה םע רומחה סע 'וכו ובש
 " ךתמהבו ךתמאו ךד ב ע ךתבו ךנבו התא תונושארה תורבדב בותכ ארקמבו ,יריכמ 'קליו תי'יכו "וכו 'א א"יכו ם"וכו
 ני"'חעו יוכו ךרגו ךתמהב לכו ךרמ חו ךרו שו ךתמאו ךד ב עו ךתבו ךנבו התא תונורחאה תורבדבו ,'וכו ךרגו
 אייכו ט'וכ ר"ב 'יפב .'וכ| דיתע 4 :'ו 'כ תומש גרובצניג 'צוה ך"נתבו "וכו ,ליבשב הידב 85 רצ ליעל י"מבו
 יכ) רוזחיש יד םלועל אלו קוחרמ םוקמה תא ארינ והזו היבקה הז וילעבמ קחרתהל םלשורי הז םוקמה ריתע שרפמ
 בושי יתמו (הפ ם כ ל ו ב ש אוהו) םכל בושי אוהו ב ש א הפ רמאנש הב בשיו (ה''בקה ל''צו) םוקמה הילע (רוזחי
 והמ קחצי יבר רמא רייפדב ספדנה ר"'ב 'יפבו ,רומח לע בכורו ינע וב רמאנש ותוא אבישכ רו מ חה ם ע הב בשיו
 םכל ובש היתיוא יכ בשא הפ דע ידע יתחונמ תאז לת םלועל לוכי הניכשמ וולעבמ קחריל םוקמה דיתע קוחרמ

 והמ טוקליב ףסונ םשמו ;וילעבל םוקמה רוזחת רומח לע בכורו ינע וב בותכש ותוא אבישכל רומחה פע ה
 יימב ייעו וילעבמ הניכש קתריל דיתע שבתשנו ,וילעבל םוקמה רוזחת 'וכו סלועל לוכי 'וכ קוחר מ
 תדגאבו ,('ק 'רו ט'צ 'רב םידרפנ םירטאמ ינשב רמאמה קתעוה טוקליבו) יוכו תוצרב א"ד הירב 876 דצ ליעל

 יתחונמ תאז 'נש הריחבה תיב םוקמ ותוא לע אבנתנש רומחה םע הפ םכל ובש םהל רמא
 ידע רומח לע בכורו ינע ינש חישמה ךלמ הז רומח 'וכו רומחו רוש יל יהיו שרדה ה'עפ ןמקלו
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 הווחתשנו :הכלש ופוסב המ הארנו ךלנ יול ןב עשוהי 'ררמא הכ רע הבלנ רענהו ינאו
 םהרבא] ,היווחתשה תוכוב לכהו קחצי 'ר רמא ,םולשב היירומה רהמ רווחש ורשיב םכילא הבושנו
 ולאגנ אל לארשי ,םכילא הבושגו [הוחתשנו היווחתשה תוכזב אלא םולשב הירומה רהמ רוח אל
 הרותה ,(אל ד תומש) ווחתשיו ודקיו יוגו דקפ יכ ועמשיו םעה ןמאיו היווחתשה תוכזב אלא
 תוכזב אלא הרקפנ אל הנח ,(א רכ סש) קוחרמ םתיוחתשהו היוחתשה תוכוב אלא הנתנ אל

 םויב היהו היווחתשה תוכוב אלא תוסנכתמ ןניא תוילגהו ,(חכ א איש) 'וגו םש וחתשיו היוחתשה
 אל שדקמה חיב .(גי וכ היעשי) םלשוריב שרקה רהב יייל ווחתשהו יונו רפושב עקתי אוהה
 םייח םניא םיתמה .(טצ סילהת) 'וגו וחתשהו וניהלא י*י וממור היוחתשה תוכזב אלא הנבנ אל
 : 0 הצ םש) 'וגו הערכנו הוחתשנו ואוב היווחחשה תוכזב אלא

 :'ק סי" ןטק דעומ : סט ט"קט םדגס ,סע יסנכ ססקיקפ / סט פכיו לעוסנפ ,סט סכיו "מ סעוסנס ,'ק 'כ עוקלי 1
 :ם'לפ ס'כדפ ,ג'פ 50 םכדע ,'פ זפכ לפועט 'קלי ,סט ץוקלי 2

 /] ופסנש ,ח הפוסב [ תאד היחי = + יכנחו [המ | 1 הארנ [הארגו ךלנ | ל וגו ₪ [הכ דע ו

 םיתפשל התורכ תירב [ורשיב | הוחתשנו | ל יל א הכ .ית"אחְד הכ לש [כנְו הכלש * | 'א ףוסב ,י ופוס
 /יתנ?אופד היוומה ,כ [חיירוטה | רזוח אוהש ןל רזיחש) רזוחש * 2 | י ןרשב םיתפשל . . תירב ,][ך ורשיב

 [] היווחתשה * | יתכח פד לכה .גאו [לכחו | י יל ,ל גוטב [תכנאחופְד םולשב * | 'א הירומ
 /ןם הינחתשה . . םולשב . . םהרבא [היווחתשה -- םהרבא * | כ  הוחתשה ל הווחתשה :ית)אחהפְך היוחתשה

 וניבא םהרבא רזח אל .יכנא היוחתשה . . אלא הירומה רהמ . . םהרבא + ןְד היוחתשה . . םולשב . . םהרבאו
 .יתכגאופ הוחתשנו ינש [ְד הוחתשנו * 8 | חָל יל ,(לאומש) ו האוחתשהה תוכזב אלא הירומה רהמ
 דקפ יכ ועמשיו [וגו -- ועמשוו | (םש) ו האוחתשהה :יתכנאופ היוחתשה 4 | כא םירצממ =. [ולאגנ | ל יל
 ווד יוגו ,ו וגו ועמשו ,כפ םיינע . . ועמשיו ,'א םינע תא האר יכו לארשי ינב תא ייי . . ועמשוו , לא יי
 | פ יל אל | ם יל אלא | פ 'ל + גאו הנתינ אל [הנתנ אל 5 | ינאןל יל [תכ'אפד ווחתשיו ודקי** | תיל
 יכנא םגו ,+ ייל וחתשיו ,ל 'וגו םש ווחתשיו ,(פש) יתכ גופך יייל םש וחתשיו [וגו -- וחתשיו * | ם 'ל אלא
 םתיב לא ואוביו יי! ינפל ווחתשיו ,'א י''יל םש וחתשיו י"יל לואש אוה היה רשא םימיה לכ י"יל והיתליאשה
 אל [תוסנכתמ ןניא | א לאישי ,יתְד תוילגה .כנןפ [תוילגהו 6 | ?א 'וגו ותשא הנח תא הנקלא עדיו התמרה
 רפושב ,יכפ 'וגו לודג רפושב 7 | (םש) ו האוחתשהה .יתכנאופך היוחתשה | ם יל אלא | 5 יל :א ולאגנ
 /[ך םילשוריבו . . ווחתשהו ,א םלשוריבו . . ווחתשהו [?אְָד םלשוריב -- ווחתשחו * | ן וג ,תָנְד .לודג
 רהל ווחתשחו ['וגו ווחתשהו | (םש) י האוחתשהה | ם יל אלא 8 | ם שרקמה תיב ןינב [הנבג -- יב | יכנופל יל
 אלא 9 | ם םיתטה תייחת ,י םייח ןניא םיתמה ףא | ן יל ,י ווחתשהו , | וילגר םדהל ווחתשהו .[ךכאפְך ושרק
 .תכאפ [הוחתשנו | תכפד ואב +ינא] [ואב | (םש) ו האוחתשהה ,יתכנא|פ היוחתשה | 5 יל

 | יכא 'ל / ת ונשוע . . הכרבנו , (םש) יִד ונשוע י"י ינפל הכרכנ ,ן] ['וגו | ינְוְד הוחתשנ

 לש ותחטבהב הכלש ופוסב ל''רו ג'חעו הכ ל ש ופוסב יתמלשהו 'וכו ךלנ םהרבא רמא .הארגו ךלנ 1  :שייעו
 הכ לש ופוסב היהי המ הארנו ךלנ ל"ביר רמא קתעוה ט'קלבו , ('ה ו"'ט תישארב) ךערז היהי הכ רמאש הי'בקה
 ר'יספבו ,'וכו היהי הכ ינש הכ ףוסב היהי המ תוארל רמוא רז ע יל א 'ר הכ דע הכלנ לודגה שרדמבו , ךערז .היהי
 הכ יל רמאש רובידה ףוסב המ הארנו ךלנ ל"ביר רמא ה כ דע אלא ןאכ בתכ ןיא הפ דע 'וכו רענהו ינאו םש
 ותוא לש רבד לש ופוס המ הארנו ךלנ הכ דע והמ 'וכו רענהו ינאו אמתס הל 'ג םש בי'מ אמוחנתבו , 'וכו היהי
 רמאש הכ ףוסב היהי המ הארנ הכ דע והמ 'וכו רענהו ינאו םש אמוחנתבו , 'וכו היהי הכ רמאנש הכ הזיא הכ
 תירשבתיאד המ םייקתי ןיא ינוחבל אכ דע יטמתנ אמילועו אנאו םגרותמ 'א י'רתב םגו .'וכו היהי הכ ה''בקה יל
 לש ולזמ ול הארהש אלא ךערז היהי הכ הי'בקה ול רמא המל םש שיהש תדגאב תרחא הדגאו ,'וכו ךנב ןוהי ןידכ
 ל"יכב  .'וכו רזוחש ורשיב 2 = :'וכו הכ דע הכלנ רענהו ינאו 'וכו םכל ובש 'נש הכ לזמ ומש םיבכוכה ןמ קחצי
 םדאל רמוא שדוקה חורו רזוחו ךלוה אוהש וי 5 ורשב םכילא הבושנו םש במ אמוחנתבו ,יתהגהו רזיחש בותכ
 תורעהב 'יעו םולשב םהינש ורזחיש ויפ ורשב םכילא הבושנו הוחתשנו םש אמוחנתבו , ןושל הנעמ יהמו בל יכרעמ
 יוגה טוקליבו ,'וכו ורשיב ויפ ןאכ םג היגה ת'פיבו , םולשל הירומה רהמ ןירזוח סהש ורשבמ 'יפ טקלבו בישר
 ןנחוי ר'אד םש ק"ממ העבונ וז הפסוהש ירגו , םיתפשל התורכ תירב ףסונ ת''יכבו םשו 'וכו רזוח אוהש ן רשב
 םכילא הבושנו חכ דע הכלנ רענהו ינאו 'וכו םכל ובש וירעג לא םהרבא רמאיו רמאנש םיתפשל התורכ תירבש ןינמ
 אלש שרוד התא הליחת הבושאו רמא אלש םכילא הבושנו והמ םש ר''יספבו 4; והייורת רודהד .אתלמ אעייתסיאו
 תדגאבו ,ול רזוח קחציש רשבתנש ןושל הנעמ 'המו בל יכרעמ םדאל םכילא הבושנו א"ד ןברקל ךלוה אוהש םעידוה
 ,חבזמה ןמ םולשב קחציו אוה םירזוח םהש םהרבא אבנתנש אלא םכילא הבושנו הוחתשנו םהל רמא הטלו םש שיהש
 ייעו ארוט לופשב קבשד אדבעל יבנתאד ךיא ארוטלד ןוהקסמב ףא יבנתאו בתכש ירוסה םרפא םג ןווכ הדגאה וזלו
 הרות ןתמ םדוק הרמאנ 'וכו הלע רמא השמ לאו השרפה לכו .קוחרמ םתיוחתשהו 5 |: 580 דצ ג'מ קלח ח''מב
 םש לאומש טיי קוספ אבוה 'ב א'יכב .'וגו םש וחתשיו 6 : ג'פ שדחבד אתכסמ ורתי אתלוכמבו םש י'שריפב 'יעו
 'פל רמאמה לכ רדסנ לאומש שרדמב םג ןכא ,שישר 'יחב 'יעו 'וכו הנח תא הנקלא עדיו יוכו יי ינפל ווחתשיו
 'וכו .תוכזב אלא םולשב חירומה רהמ רזח אל םהרבא היוחתשה תוכזב לכה קחצי ר"א 'יגה םשו ,'הל םש וחתשיו
 וניהלא 'ה וממור ביתכד היוחתשה תוכזב אלא הנבנ אל שדקמה תיב 'וכו הנתינ אל הרותה 'וכו ולאגנ אל לארשי
 במ ר''כוא 'יעו וילגר םדהל ווחתשהו וכו וממור גייכב היכו םש םילהת 'ה קוספ א/הו) וילגר םודהל ווחתשחו
 וילגר םודהל ווחתשהו וניהלא 'ה וממור ד"הח שרקמה תיב אלא וילגר סודה ןיא 'וכו וילגר םודה רכז אלו 'א יב
 הוחתשנ ואוב ביתכד 'וכו םייח ןניא םיתמה ףאו (םש 'ט קופפ אוה ושדק רהל ווחתשהו וכו וממור 'ינה יפלו ,יוכו
 ןגוא תוילגה ףאו (ונישוע 'ה ינפל הכרבנ הערכנו הוחתשנ ואוב קתעוה איי 'יס טי'צ םילהת יריכמ 'קליבו) הערכנו
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 ; וסתכב ובולצ ןעוטש הזכ ונב קחצי לע םשיו הלועה יצע תא סהרבא חקיו ו
 תושכמש ,תלכאמ המש ארקנ המל הנינח יר רמא תלכאמה תאו שאה תא ודיב חקיו

 ; תלכאמה התוא תוכוב הוה םלועב ןילכוא לארשיש חוליכא לכ ['מא ןינברו| ,םילכואה

 : טחשיהל הוו טוחשל הז רקעיהל הזו דוקעל הז ודחי םהינש וכליו
 הבס המ ול רטא ,םהרבא וניבא לצא לאמס ול אב יונו םהרבא לא קחצי רמאיו (ח 1

 ! סט סכיו סעותנפ ,סט עוקל 2 | :ספ 6כף  נ'ע 6עוסנפ ('נ ט"ק) 5'כפ יחככ 6חקיספ ,פ*ק 'כ פוקכי 1
 סעוסנפ .'כ ע"פ ןוכוסנפ ,סט פוקל 0 |: ספ 6פומנס , סט נ'ע סעוסנס ,סש עוקלי 4 סט סכיו נ"מ סעוסנס 8
 :עטו"ו טכזע ,('נ ע"ק) יעינסס טדסנ 'פ יסנכ סקיקפ ,(נ"כ) נ"כ 'יכ .סכי\ סמוסנפ ,סס "מ

 .*ר'א ובילצ .ירתכג'אופ |ובולצ | ןעוט אוחש | ל ןיעכ [הזכ ** | יתכגאופדל ל [י'ר וגב --םשוו* 1
 ,יעכנ'אחופ [הטש אוקנ | ל 'ל [תלכאטה תאו ** ? | .ך ויפתכב ,"ך ופיתכ לע ,כנאו ופיתכב | ְך בולצ
 ינפט .[ןחפ תושכט איהש יפל ,7ך תרשכמש יפל ,'ךֶו תרשכמ איהש ,עב'א [חושנטש | ךְד ןיכס תארקנ

 תא :פ ןילכואה תא .] םילכא .לרנאח ןי- .י'ךתכְה םילכוא 8 | י1 תרשכמ איהש ינפמ ,'א תרשכסש
 לכ | ל יל ,5 'סא . .עתוד ירטא ןנביו ,ולא ירטא . . ,ן'אפ ןיומא ןינברו [יסא ןינבו * | קץ לכואה

 | 'א ןילכואש .כחוד פיד .'דך 'ילכוא ,'יענפ [ןילכוא | א 'ל לארשיש | ו תלכאמ המש ארקנ המל [תוליכא
 | ןך תוכזב אלא הניא ,ְך תוכזב אלא םילכוא סניא ,) תוכזב ןילכוא ,'א ליבשב ,יכג'אזךופ [תוכזב

 , כ שהשהל | גו רקעל .יתאחד רקעיל .כפ דקעחל | יתגאפד וידחי .כ'או [ודחי 1 | יאפ תלכאמ
 | כ יננה רטאיו יבא . . ויבא ,יתנפד יבא רמאיו וינא ,ן יוגו וינא ,א וינא [יוג 5 | יתנאוחְך טחשיל

 הס ,1 [הגס המ | שת'א חיל | יכ רמאו | "אפ פהובא ,שכנ'א] וגיבא םתונא | ישכגאםפ יל ול
 | י אנס + תאְד אנס אנס .שכ"גחופ"ל אבס

 בתכ הערכגו הוחתשנ ואוב 'וכו םיתטה שרדהלו ,'וכו אלא (סנכתהל תודיתע םגיא םש יריכמ 'קליב) תושנכת
 ינב הנביש המ לע וגשוע 'ה ינפל שרפמש הארנ תעדה לוקשמו הז רומזמב םיתמה תייחתל רכז יתאצמ אל ת"פיב
 הערכנ שרפמ יכהל 'וכו הוחתשנ ורמוא ירחא הערכנ ורמוא ל"קד םושמ ימנ יא 'וכו םיתמה תייחתל תינש ונפוג
 הכרבנ 'בושו יוכו השמ לא :ארקיו יבג כ"תב אתיאדכ התימב ונייהד רפע ידרוי לכ וערכי וינפל ר"ע התימה לע
 בותכ ארקמבו , הוחתשנו אתיא י'כ השמחב דועו ל"יכבו ,כ"מב סג 'יעו 'וכו תיחתל ונשוע 'ח ינפל המוקנו
 ו" וממור רמאנש תיוחתשה תוכזב אלא רצונ אל לכה רמוא קחצי 'ר עטוקמ רמאמה א"לפ ףוס א"רדפבו ,הוחתשנ
 ןיעכ ,בותכ ל"יכבו) ןעוטש הז כ יתחגהו ,נ'חעו יתפסוה ןכ .יוכו קחצי לע םשיו 1  :וילגר םודהל ווחתשהו וניהלא
 תולתל יתרוק ויפתכב ובולצ ןעוט שרפמו סרוג י'כ ר"'ב 'יפבו ,ופתכ לע ובולצ ןעוטש הוכ בוט לכשבו ,(ץעכ וא
 היה קחציו בכיע אלו ונב קחצי תא איבהל ול יתרמאש םהרבא אתיא םש רייפפבו ,ותכרעמ יצע ןעוט היה ךכ
 ףרשיל אצוי אוהש ימל המוד קחצי היה המל םש ב"מ אמוחנתבו ,יוכו ולש בולצה תא ןועטש םדאכ םיצע ןועט
 אלב רתינ רשב ןיאש (ןילכוא) םילכוא תרשכמ איהש שרפמ י'כ ר"ב 'יפב .יוכו תרשכמש 2 = :ויפתכ לע ויצעו
 רתוה טחשנש ןויכו ולכאת אל ומד ושפנב רשב ךא רמאנש הליכאל רשב ריתמש תלכאמ ןושל הט ט'קלבו ,הטיחש
 המל םש אמוחנתבו ,לכוא ה תא תרשכמש יוכו המש ארקנ המל 'יגה תלכאמ 'ע ךורעבו ,בוט לכשב םג 'יעו
 ורמא ןנברו םש ךורעבו ,נ''חעו יתפסוה ןכ  .ימא ןינברו 8 :םדא לש ויפ ךותל ןילכואה תא הריתמ איהש תלכאמ
 התוא תוכזב ז"הועב 'וכו לכש ירמא ןנבר לודגה שרדמבו ,'וכ התוא תוכזב ן יל כו א ,הזה םלועב 'וכו תוליכא לכ
 וכליו 4 :ודי תחתמ לארשי ולכא תוליכא הברהש ןיכס ביתכ אלו תלכאמ ביתכ המל םש ב"מ אמוחנתבו ,'וכו
 המ 5  :טחשיל הזו טוחשל הֶז םש ב"מ אמוחנתבו ,דקעיל הזו דוקעל הז םיוש וידחי םהינש וכליו ט"קלב .'וכו
 רתיו ל"א 'וכו אוה הסנמ םאו ל"א ןכ תגמ לע ל"א 'וכו ךל ןתנש ןב ךבל תא תדבאה יכו ןקז הז המ .'וכו הבס
 ךל רמא אוהש פ'עאו ומד תא תכפשש בייח התאו 'וכו ךל רמוא רהמל ל"א האלא אלו ןכ לע רתי יל הסניו 'וכו
 הרש ןב הז המ 'וכו ארב המ ל"א קחצי לצא ול אב יוכו ליעוה אלש לאמס הארש ןויכ 'וכו ל"א הלועל והלעתש
 אנוש לאעמשיל ויהי ךמא התשעש תווזגרפה ןתוא לכ ןכ םא ל"א 'וכו ל"א ךטחושל ךיבא אות ךלוה הבולעה
 םהרבא לא קחצי רמאיו ד"הה ויצח סנכי ולוכ רבד ערה ןושל עמושה בלב סנכי אל םא 'וכו אל דכ השוריל תיבה
 ידכ (יבא םהרבא לא .קחצי רמאיו כ"כאש) יבא .ול רמא דועו ויבא ארקש יבא ויבא המל יבא רמאיו ויבא
 םוקמ לכמ לאמסל 'ולכ ה"'בקה וב רעגיש אוההל רעצי 'וכו ףצי םהרבא ול רמא 'וכו הנה רמאיו  'וכו אלמתיש
 ןכלו\ זיכב טחשהל ךלוה אוהש קחצי ןיבהש י'פעאו ינב הלועל התא (!הש ואל םאו 'וגו השה ול הארי םיהלא
 לייוכבו , (טחשיל הזו טוחשל הז קר רטאמה ףופמ קתעוה בוט לכשבו ט''קלב םגו) 'וכו טוחשל הז ודחי םהינש
 תכפ ש ש התא בויחו התא םד ךפוש שרפ מו סרוגש ר'פדב ריב 'יפב 'רג ןכו בייח התאו התא םד ךפוש 'יגה
 ולד שרדמב םג אתיא תויזגרפה 'יגהו , ני'חעו יקנ םד תכפשש רמאיו ךילע אבי רחמלו שרפמ טייכ ריב 'יפבו ,ם ד
 ןתוא לכ ןכ םע םש שרפמו תי'פי םע שרדמב ןמסנ ןכו םיסעכ ןונע םש 'יפו תווזגרפ 'ע ךורעבו ת"יכו גיייכו ם"יכבו
 ,תויגרפה''יגה 'בו 'א א"יכו ר"פד שרדמבו ,'וכו שרוי אנושה היהי ושכע יכ הלטבל ויה לאעמשיל התשעש תודרחה
 ,(גגרמד םש ייגה ונינפלו) גרפ 'שורי 'וגרת ('ט 'ב תישארב) הארמל דמחנ דמח ןושל םש שרפמו א"יכ ר"ב 'יפבו היכו
 לאעמשיל ןתוא התנק ימל ךמא התנקש םידומחה םירבד ןתוא לכ ךמא התשעש תוי ז ג ר פה ןתוא לכ ר"פדב רב 'יפבו
 אתילגרמד היולט (אנחימ ל"'צו) אנימת ומכ תויזגרפ שרפל השקו ,השוריב ולפי תיבה ונס לאעמשיל אתורי התיבד היאנס
 ,477 רצ םיורקו 99 דצ ד"'ח ל"תמע ייעו דוגרפ ןושל אהזגרפ אהישו ('ד 'ז ו'פ שיר תבש 'שורי) אתז גרפ לע
 , השוריב לאעמשיל ולפי םהרבא לש םיסכנה ןתוא לכ ל"לה דועו תודומח ,ידגבו םיליעמ הרש התשעש ונאצמ אלו
 תרמאש 'וכו ךטא התשעש תווזגרפה ןהוא לכ רמאמה 'יפ היהיו תונכהו .תולועפ (2י"למ תויזגרפ 'יפ ריבשמה לעבו
 ,תואיגורפ לכ ייגה טוקליבו ,ג"עצו קחצי םע ינב םע יוגו שריי אל יכ הנב תאו תאזה המאה שרג םהרבאל
 לשמ אוהש 'רג 'וכו אל דכ רמאמהו ,ר"'פד טוקליב אתיל הז 'יפו םירבה תואנואה ויד טוקליב ףסונ ןוילג שריפו
 הלוכ ונזאב סנכנ אל סא ערה ןושל לש רבד םדאל ול םירמואשכ 'וכו לועית אל דכ שרפמ י"כ ר"ב 'יפבו , ר"אלב
 ונזאב סנכנש דמל התא הלועל השה היא רמאו ויבאל קחצי בישהש הבושתה ןמש קחציב השענ ךכ היצח סנכנ
 אוההל ףיצי 'ו ףצ 'ע ךורעבו ,ךב רע גד אוההל םש ייגהו ,אבה הגאד םש שרפמ םציו ,לאמס לש ערה ןושל
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 אוה הסנמ םאו ול רמא ,ןכ תנמ לע ול רמא ,וטחשל ךלוה תא הנש יקל ךל ןתנש ןב ,ךבל תדבוא
 רמא ,ןכ לע רחיו היל רמא , (ב ר בויא) האלת ךילא רבד הסנה רומעל לוכי תא ןכימ רתוי ךל
 ונממ ליעוה אלש הארש ןויכ ,ןכ תנמ לע ול רמא  ,בייח התאו התא םד ךפוש ךל רמוא רחמל ול
 רמא ,ןכ תנמ לע ול רמא ,ךטחושל אוה ךלוה ,אתבולעד ארב המ ול רמא ,קחצי לצא ול אב םולכ
 לועית הלימ לועית אל דכ  ,התורי התיבד הינפ לאעמשיל ךמא תשעש תויזגרפה ןתוא לכ ןכ םא ול
 וילע אלמתיש ידכ יבא ויבא המל יבא רמאיו ויבא םהרבא לא קחצי רמאיו דיהה הנלפ
 םיהלא םוקמ לכמ ,היב רעגייד אוההל ףצי היל רמא יונו םיצעהו שאה הנה רמאיו ,םימחר
 : טחשיהל הוו טוחשל הז ודחי םהינש וכליו ,ינב הלועל הש ,ואל םאו ,יוגו השה ול הארי

 : סיילפ 5/'כדפ 8

 | יתכנ?אחופ האמל | ?א רלונש  תניאופד ןתינש ,יכ [ןתנש | פךבל תא .?ר*אוד ךביל | יש גזךפ תדבוה 1

 | ו ךתא .תכאפד דחוא .יג [ול 2 | יתגאד ל :כופ [אוה | י פאו ,כ פא ול רמא | יכנאופ וטחושל
 לע | | ר"י .יתכאד רתויו .גחפ [רתיו | 5 ול | יכנאח לכות ,ן תאלוכי | ת ןאכמ ,יכנ'א ןכמ | ןפ רתי
 /?א ןירמוא : תיא 'מוא [ שנד רמוא * | כ חיל 8 | ן ןכ ןמ ,2 ןודכ לע .ח ןידכלע .תד ןיד לע .באם |ןכ
 !1 תא .ישא [התא | [ך םדאה םד ,ןַפ םיטד | ן ול 8 | י רמאי ,ן 'מא אוה ,ל 'מא ,חפ רטוא אוה

 (כ תא תכפשש , ָןְזְה תכפשש) התכפשש (] תא בייח , כ בייח תא ,ןֶד ביח חתאו) בייח התא | כחופְד יל

 | י ומד תכפשש / ףאפְד ךנב לש ומד תכפשש (א התא בייח ,[ןפ בייח התא) ביית תא , כָנְחְו ומד

 ,שנח יא .כופ [חמ | י ילול | י ילפולכ 4 | שנ יל ,י ול ,'ִא וב [ונמט | יל האיש | ישתנופד]ןויכו .כא [ןויכ
 ךלוה .שנא ךלוה אוה | *ך הבולעד ,ן תתבילעה ,ש אתבילעד ,1 התבולעד | נחו הרב | תאד יל ,י ןא

 | א םאו 5 | 'א יל ,ך רטא ,ילא ל"א / תנופ [ול רמא | שן היל | ףכד ךטחשל .ישנאו [ךטחושל | ןך ךיבא
 | שע"א התשעש | * תואיגורפ ,כ תויגורפה ,??ךא1ְד תויגרפה ,1ך תוזגרפה ,זחְו תויזגרופת | י יל ןתוא

 | זך היתיבד .יעתכנאד אתיבד :שופ [התיבד | י האיגפ /תכאוד היאנש .שנחפ היאנס ,ץ אינס

 ,?ף [הליט | ןך ךבלב . . התאו אתורי ,ך ךבילב סינכמ ךניא התאו אתורי ,י היתריי .שע כנא[ אתורי ,ן [התורי
 | יירתכנאחד אגלפ ,ן [הגלפ 6 | שך אלוכ (ש הלימ) אלימ ,'ו הלוכ אלימ .כנ"אחוְד אלימ ,'א הלמ
 יבא [יבא ויבא | כ'אְד יבא יבא רמאיו ,ן 'וגו רמאו ,יתנ?א [יבא רמאיו | יכנאל יל [תוד וינא -- רמאיו *

 , ל אלמיתש [שתכגאוד אלמתיש * | ירתכגאופד םיטעפ ('רת יתש) יינש (ן ויבא ויבא ,ךכנא יבא יכא)
 ,יירענ'אחופ [אוההל | יי יעז ,ע פיצי | ד יל .ישכנא הלועל . . היאו ,[רפ השה היאו , ['וגו 7 | 1יַפ אלמתש
 ,ך ינב :נ?אפ ינב הלועל ,וא הלועל [יוגו 8 | ר ךב | ן רעג ,?ירעאפ רעגד י תגחד יעגיד | תִד אורנג ₪
 טחשיהל--וכליו | ל הלעל [הלועל ** | א יל ,ך התא ,ך השח יסא :ישתכנגח השה .ופיד [הש | תחו יל
 | יתכ'גחוד =. (| דקעל ,כ רקעהל) דקעיל חזו דוקעל הז [טוחשל הז | ףכנד וידחי , 'יכו [ודחי | אפ יל
 | יתנחוד טחשיל ,כ טחשהל

 רעגיד ארבג אוההל ףעז בוט לכשבו ,הוב רעגד אוההל ף ע ז 'יגה רייפד טוקליבו , ףצי 'ע ל"תמעב ייעו היב רע גד
 רעגויד .אוהה 'ה 'יפב ךומסב םג 'יגה 'יסופדבו לייכבו , ('ה יט א'ש ק"דרב סג 'יעו ת"'וכו 'יסופדב ארבג ףסונ) ןכו ,היב
 וינפל ה ש ה ושרדו , ו''זרהמ 'יפבו כ"טב םג ייעו ןטשה ךב יי רעגו כ'הלכו הי'בקה וב רעגיש שרפל 'רנו היב (רעגוד)
 השו ,ינב הלועל ה ש ואל םאו 'וגו השה ול הארי םיהלא ('וכו אלה הירב 209 דצ ליעל י"'מב 'יעו) וירחאלו
 התא ישיא ינוי ןושלב רי'פדב ר''ב 'יפבו ,(ג"יכב ףסונ ןכו) התא יסיא ינווי ןושל לייכב ןוילג 'יפו ,התא י"ל תארוהב
 םג םגרותמ שרדה יפכו ,ינב הלועל השה יפא ואל םאו ו"'ד שרדמב 'יגה םעט ןכו (התא יסיא "לב אבוה א'אבו)
 ינב הלועל השה ול הארי םש א'רדפבו ,יפש בלב אדחכ ןוהיוורת וכילהו ירב אתלעל אוה תא אל ןיאו 'ב י'רתב
 אב ןיכלוה ןהש םע יברב יולה ןיבא 'ר רמא םש ב'מ אמוחנתב תדגאה רחא ןונגסבו ,השה אוה התא
 הטתשנ ןקזהו אבתש דע ךמא הנ עת תוינע ת המכ הבולע לש הנב בולע יא רמאו קחצי לש ונימימ ןט ש ה
 לבא ךתוא ףציל אב אוה ירה ל"א יל רמוא הז המ האר ויבאל רמאו קחצי רזח ךתוא טוחשל ךלוה אוה ירהו ותונקזב
 ספדנה ר''ב 'יפב אבוה רמאמה הזו , םהיגש וכליו ןכ פ"עאו הלועל השה ול הארי םיהלא רמאנש ונל ףצי לא הי'בקה
 סופדב טמשנו םינושארה םיסופדב אמוחנתב םג אתיא רמאמהו) 'וכו ונימימ ןטשה אב שרפמ אמוחנתבו ה''דב
 הרשל הלגא םא השעא המ םהרבא רמא קוחרמ םוקמה תא אריו סופדה הזב ףסונש רמאמה עצמאבו ,הבוטנאמ
 חיגשת לא לא הז יל רמוא המ האר ויבאל רמאו רוח 'וכו תוינעת המכ הבולע רב בולע ל"א סרוסמ אצמנ 'וכו
 שרדמב ע"'יעו איפר תואו ז'כר תוא אריו בישר תורעהב ייעו 'וגו קחצי רמאיו דימ ונל ףיע י ל אלא אב וניאש וילע
 ואל םאו ונברק ןמזי השה ול הארי םיהלא םהרבא ול רמא 'וכו ןיבא םהרבא לא קחצי רמאיו םש ר''יספבו , (עשויו
 וידחי והמ וידחי םהינש וכליו כ'פעא ןברקה אוה התא תינווי ןושל הלועל (יס לי'צו) יח הלועל הש ינב הלועל הש
 קחציו דוקעל חמש םהרבא ברקיל חמש היה הז ךכ ברקל חמש היה הז םשכ אלא ויבא ול רמאש המב רציה אלש
 ול דמעו אב ןטשה השע המ ויבא סע ךלהמ קחציש םע טחשיל חמש קחציו טוחשל חמש םהרבא דקעיל חמש
 אלש דע [הללפתנ] תוליפת המכו ךמא תינעתנ תוינעת המכ הבולע לש הנב בולע אה ול רמא קחצי לש וונימיל
 יל רמא המ האר אבא ול רמא ויבא לא קחצי וינפ ךפה דימ ךטחושל ךלוהו ותונקזמ הטתשנ הזח ןקזהו הל תאב
 ךילא רבד הסנה ול רמא ךרדל ןטש ומדק םש ןירדהנסבו ,'וכו ול הארי ה"'בקה ךל ףציל אב אוה רמא הזה שיאה
 אק אלד אזחד ןויכ 'וכו ךתלסכ ךתארי אלה ול רמא ךלא ימותב ינא ול רמא אלתו ךילא אבת התא יכ 'וכו האלת
 ושנוע ךכ ול רמא הלועל קחצי ןיאו הלועל השה דוגרפה ירוחאמ יתעמש ךכ בנוגי רבד ילו היל רמא היל עמש
 ול רמא םהרבא לצא ןטש אב ןיכלהמ ויהשכו ב'שר 'צוה הדגא שרדמבו ,'וכו ול ןיעמוש ןיא תמא רמא וליפאש יארב לש
 : שיוועו 'וכו אנ חק ךל יתרמאו ךתוא יתעתהש אוה ינא וטחשל ךלוה התא םינש האמל ה"בקה ךננחש ןב ךתעד ןא ןקז
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 ט בכ ונ השרפ אריו 000

 יול 'ר רפא היה ןניא קחציו חבזמה תא םהרבא םש ןביו 'וגו םוקמה לא ואביו (ט
 :ןברקה ןמ ונלספיו ןכא היכ רענייד אוהה קרוי אלר רמא ,ועינצהו ולטנ

 ןנב תא רקוע םהוכא היהש הס לכ רסא קחצי רג הנגח 'ר יונו ונב קחצי תא דקעיו
 ימיב ןמצע לאושי ונילפהש ןויכ אלא ,ושע אלו הלעמלס תומואה ירש תפוכ היכקה היה הטמלמ
 יכ (י א סוחנ) םיכובס םיריס דע יכ ןימיק הייתפכ ןוהתיד ןירוכס םתא המ היכקה םהל רמא והיכרי
 ,(םש סש) שבי שקכ ולכוא הייתסכ ןוההי ןוירחשיא (סש סש) םיאוכס םאבסכ אלא ,םיכוכס םירש רע
 ריהה תוש יכאלמ וכב ונב תא טוחשל הלכאמה תא חקיל ורי תא םהרכא וניבא חלשש העשגו
 היריב איה הציח ,הציח רמא הירזוע 'ר ,הצוח והמ ו גל תיעשי) "וג הצוח וקעצ םלארא ןה

 יכ סיעטי 'קלי ,ס"ק 'כ עוקני 7 ::+ '6 סוחנ יכיכמ 'קלי , ס"סקס 'כ .סוחנ 'קלי , סט טוקלי 8 : סט יסנכ חסקיקפ ,סס טוקני 1
 :עטויו םכדמ , ל"לפ ל"כדפ ,"לפ םיטלכנ תדנל ,('5 ס"עק) סט יחנכ סקיפ ,('כ '6) סכנמ סכנ 'פ יסנכ סכיפ ,(מ"נס) ג'ט

 | ןאוה | ול 'ל [יתכגאחפד הגזמה -- ןניו * | יתכג'אד םיחלאה ול רמא רשא ,ן 'וגו רשא [רגו 1

 י י'אח ונב . . תא (י דוקעיו) דקעיו [פ 'וגו -- דקעיו' 8 | כ רעגיו ,א] רעגד .תפדד רעגיד | ןך ארבג אותה 2

 תא סהיבא . .ןביו ,ל 'וגו םתרבא םש ןביו ,מָ] ונב .. תא (מ דוקעיו) דקעיו םיצעה תא ([מ ךורעיו) ךרעיו
 רקעיו םיצעח תא (כ ךרעיו) ךורעיו חבזמה . .ןביו . ףד ונב . . דקעיו (ןך חבזטה) יוגו חבזמה . . ןביו ,] חבזמח
 ל [רמא ** | (סש) יח אפפ רב | ןך אנוה | מ (סוחנ) יאפ אנינח , כ אגגיח ,גחְוְד אגנח | כא וגב . .

 | יתכגופד ונב קחצי :מ (פש) יא קחצי [ונב | יתכ'אָו ונינא פהרבא ,םמ גד םחרבא וניבא ,'א מ [םהרבא

 תומוא לש (ִכ םירש ,?ךֶו ןהיוש) סהיוש ,מ תוסוא ירש | כ דקוע [תפוכ | תנופד ןט- ,םיכאז [הטמלמ 4
 ,יכאחפ [הלעמלמ | א תוטואה לכ תא 'א 'ומואה תא ,ןך א'ע תומוא םיעבשלש םהיוש ,ירכגחופְד םלועח
 אלא | מא יל ,ל אלו : ןכ השע אלו ,ך השע אלו ,'יכגופ'ְד ושע * אלו | ם (סש) י הלעסל ,תגוד ןל-
 ' םינופ [ןירונס | א ןותא 5 | מ זיעל . . .יִתַו חימרי יטיב | יתפ זיעל ןטצע ,(םש) ו םטצע תא | מא ןויכו [ןויכ

 / תת ןילאד + כ'אד ןיליאד .יר'נ'אח ןוגיאד , 1 ןותייד ,ן ןיתייד .ם [ןוהתיד | ?א ןירבס ,ך םירבופ ,(םש) וכְד םי-

 ינש ,ן [ינ | יירתכאחופ ןיטייק | םא איתיפכ .רתגחד איד ,יפ אייתפכ ,] [הייתפכ | (םש) י ןוהיר

 םיריס דע יכ [םיכובס םירש דע יכ | ךפְד םיאוכס סאנסכו ,ן יוגו ₪ .מ'יכאח [סיגוגס | םא ייתכר .יתכחפד =

 , מ םיאנס פאנסכ ,ןךַפ םיאובס םאנסכו [תכאְד םיאובס םאבסכ* | יפ 'ל אלא 6 | (סש) יכאןפ 'ל ,מ'ְד םיכוכס
 | יח ןיירחשי :מ?א ןורתשי ,'א ןוירתשי .םפ ןירתשא ,ךְַוְד ןורתשא ,כ ןורתשיא | י יל ,ל ןיאובס םיאובסכ

 | תכנאחופד אלט שבי ,י [שבי | ₪תנחפהד ולכא | מא איתיפכ .חד איה ]זך אייד ,ם היתפכ ,ן [הייתפכ
 ,(חיעשי) יתכנאו [תא | 5א תחקל | "אפ םהרבא ,ו'א וניבא סתרבא | יִתִד העשב .כנאחופ [העשבו 7

 [וגו 8 | יתכאחופְד תורשה ,1 [תוש | ל יל , כג ונב . . טוחשלו [יתאחופד ונב תא טוחשל * | יפְד יל
 [הידיב--תציח | יתפ 'ל .כ . . אוה חמ ,ן הצוח אוהמ [הצוח והמ | יפד יל . תכנ'א ןויכבי רמ םולש יכאלמ
 אוה . . ביתכ הציח ,יִרְְה היריב (ך  אוה) איח הציח ביתכ הציח ,פ חידיב אוה . . הציח ,ן הדיב איה . . הציה

 אברחמל (?א איה הצוח) הצוח ,(םש) י אבאל איה הצוח ךל איה הצוח ,ןְֶד היירב איה הציח הצוח ,ך היירב
 | 5 (? הידייב) הירייב אוה הצוח היתיב אברחמל אוה הצוח .א (? היריב) חידיב איה הצוח (*א אתיב) אתיבד

 רורצ וא ןבא וילע לופי אלש םהרבא רמא אלא ומע קחצי הנב אל המלו םש רייספב .'וכו קהציו 1
 ירבו ,קחצי רב אננח 'ר ו'דו ריפדב םג ,היכו | .יוכו אננח 'ר 8 | :'וכו ןברקה ןמ לספיו םומ וב השעיו
 יתהגהו ;ר"פדב םג היכו יתמלשהו וש ע תלמ רסח ל"יכב .ושע אלו 4 = :'וכו ינפח 'ר שבתשנ 'א אקארק
 לכ רמאמה םעטו ,םאבוסכ היגהל 'רגכ (!ואובסכ דוקנו ןיאובס םיאובסכ בותכ ל"יכבו ,םיאובס םאבסכ םג
 ןויכ אלא םיתופכ תויהל והש אל ושע אלו תומואה יוש רשוק תפוכ ה'בקה היה 'וכו םהרבא היהש המ
 םירושיקה וליאש םירובס םתא יכו ה'בקה ל*א והימרי ימיב היבקהמ ןמצע לארשי וקיחרה 'וכו  וגילפהש
 םאבסכ אלא םיתופכ םוכובס םיי רש ('וכו דע ןכוש 'וכו דע ידע ןושל רע שרודו) דע יכ 'וכו םיריס דע יכ דעל םימייק
 יוכו שקכ ןלכוא םירושיקה ולא ורתוה 'וכו ןוירתשיא םיאובס ןיי יאבוס ושענשכ (דוריפה ו"יוב םאבסכו שרודו) .וכו
 'וכו ןייה ליבשב אלא ולג אל ןמיניבו הדוהי 'וכו םיטבשה תרשע 888 דצ ליעל ןשרדש וטכו תומואה םהב וטלשו
 םש י"מב ייעו וכו ןמצע וגילפהש ןויכ אלא ושע אלו 564 רצ ליעל ומכ 'וכו ושע אלו ןושלהו ,שישרה 'יחבו שי"ייעו
 ייפבו ,נ"חעו ז " ע ל לארשי ןמצע וגילפהש ןויכ שרפמ וא םרוג י"כ ר"ב 'יפבו ,'וכו השעש ןתואמ ה"רב 584 דצו
 המית ךא בתכ ת'יפיבו ,488 רצ לועל םג 'יע והימרי ימיב ש"מו ,ז"על ןטצע לארשי ועישרהש ןויכ רי'פדב ר"ב
 םש םוגרתב םג אתוא םירש םיריס שרדהכו ,'וכו לארשיל ןינע המו הוניג ןברח לע םוחנ תאובגב הזה ארקמהש
 ץוחב וקעצ םורמ ינכוש םיכאלמהש וטושפכ הצוח שרפל רשפא יאש .הצוח והמ 8 :  שיייעו 'וכו איממע ינוטלש ירא
 הציה הציה וקעצ םיכאלמה (ו'יו רפח הצה 'ולכ 'יתכ הציח 'יגהכו) הציח הצוח הירזע 'ר שרדו הלעמל ץוח ןינע המו
 ב"ג ההיב בותכ ו"יכבו) יתגייצש םורפסה לכב םג אתיא הידיב איה הציח 'יגהו ,ונב תא טוחשל 'וכו סכימל הידיב איה
 ביתכ הציח הצוח שרפמ י"כ ר"ב 'יפבו ,השקו זע סלב אציח וטכ הציח תארוהש יל בחכ ףעל ה"אר ידידיו ,(הידיב תארוהב
 הודיב ןמו ,עי'צו ץח ןושל אורש םש ר"'יספב 'יפ ש"אמרו ,ץוחנ ךלמה רבד אמיתד אטכ תוריהמ ןושל 'וכו הידיב אוה הציח
 ךל איה אירב 'וכו ךל הלילה 508 דצ ליעל ומכ היירב שרפלו , ספדנה רי'ב 'יפבו תיכו 'יסופדב היירב שבתשנ
 !קליבו ,ונב תא טוחשל הזּכ השעו הירב םושש שוריפה קחוה ןכו ,הציה הצוח שרדל ךירצ היה אלש השק יוכו

 לפכב אתיא ןכו ,'וכו תי סכימל אבאל איה הצוח ךל איה הצוח ר"פדב םש ייגהו היירב וא הידיב ג"ל םש ;
 םש תומודו) 'וכו (אוה) איה הצוח 'וכו אבההמל (אוה הצוה ,איה הצוח) הצוח כייכבו 'בו 'א א"יכב ןושלה
 אוה המ הצוה םש ביימ רי'כיאב שרדה ןושארה ןושלכו ,('וכו היריב וא הידיב תורקל שיו שיירו ת"לד תויתואה

 ) םיִאוְבְסְב 1| - ר



 1 יט בכ ונ חשרפ ארויו

 ,םיבשה תאו םירבועה תא לבקמ םהרבא ןיא (ח םש םש) תוליסמ ומשנ יא ויה המו ,הירב תי סכימל
 , (אי תי תישארב) םישנכ חרא הרשל תויהל לרח רמא תאד ךיה (םשפש) חרוא רבוע תבש
 (םש היעשי) םירע םאמ , (אכ זי תישארב) קחצי תא םיקא יתירב תאו (םש היעשי) תירב רפיה

 םהרבאל תוכו הדמע אל (םש היעשי) שונא בשח אל ,(א כ תישאיב) רוש ןיבו שדק ןיב בשיו
 5 ןלהל רמאנו םיצעל לעממ ןאכ רמאנ , תרש יכאלמב אלא רבדמ וניאש ךל רמאי ימו , אהמתא
 : (ב ו היעשי) ול לעממ םידמוע םיפרש

 ו ןינמ יר ישמ הבר אי'ח 'ר ימוק אעב בר תלכאמה תא חקיו ודי תא םהרבא חלשיו (י
 :'ל ז"ע ןילוס ,5/ק 'כ עוק5 7 : סע תיטללצ םדנל ,ס''פ ייפ .לכיו "עפ  לעוסנפ 5

 תבש .. [תוליסמ | (םש) יתאד םירמוא | א ןה | יהמ | ?רתופד פוכמל ,?רךכנא פוכימל ,י!ךח [פכימל 1
 םירבועה תא | (םש) י וניא םהרבא םא ,כ . . ןיאו ,יד םהרבא ןיאש | ד 'וגו חרוא . . תבש ,כ'א חרוא רבוע

 חרוא :נחפ [םישנכ חרא | (םש)י רחא רבד [רטא -- ךיה 2 | (םש) י םיבשו םירבוע .?אף םיבשהו

 ,ך רוש ןיב בשיו ,(סש) יתנאחופ [רוש -- בשיו 4 | רפה 8 | (י 'ל םישנכ -- ךיה) ך 'ל ,(םש) יתכא] םישנכ
 תוכז | ו בשח אל ,'א ול הדמע אל ,*א הדמע אלש | י 'וגו בגנה הצרא םרבא עסיו ,יך םהרבא םשמ עפיו
 קופפה ןיאש .כנאחןפ [רבדס וניאש | (םש) וכ?א 'ל ,'א הז [ךל 5 | 2 וניבא םהרבא לש ותוכז ,ו םהרבא

 . . אלא 1 [תרש -- אלא | (םש)י רבדמש ,[ך הזה קוספה ןיאש ,שד רבדמ (ש הזה קוספה ןיאש)

 ,(סשש) יש כנאופ [םיצעל | (םש) י אכה ביתכ ,1ן ןכ רמאנ | (םש)י םיכאלמב .שתןכאופְד תורשה

 | .(םש)י םתה ביתכו ,תלאָד לעממ ןלהל רמאנו ,!או רמאג ,שכנחפ [ןלהל רמאו | ד יל
 תא ,] 'וגו ודי תא [תכנ'אפְד תלכאמה --תא * 7 | ל יוגו ,?א לעממ [(פש) יתכנ'אחופד ול לעממ * 6

 ,ן יו םשב ,ן יר םושמ [יר ישמ ,ן הבור | א 'רד הימק ."א 'ר ימק | א יעב ,ן העב | ל יוגו ,%א ודי

 | יתפד 'ל .א רישב
 אריעז יבר רמא הצוח וקעצ םלארא ןה םש ייגה ו"דו ר'פדבו ,אתיב יבירחמל רבג ןמ איה הצוח הירזע ר"א הצוח
 רמא תאד המכ היכרב יבר רמא (היניסכנד היבג איה תציה 'יתכ הציח הגוה 'א אקארק 'דבו) היניסכנ היבג איה ביתכ הצוח
 תלכאמה תא םהרכא לטנ ובג לע ונב קחצי תא דקעו 'וכו חבזמה תא הנב םש רייפפב רמאמה ןושלו ,הצוחה ותוא אצויו
 לספיאו עטרקאו ילע אב תלכאמה הארא .אלש איה הפוצח שפנהש יילגרבו יידיב ינרסוא אבא קחצי ול רמא וטחשל
 ה''בקה ינפל םיחווצמו םיכוב ויהו םיכאלמה ואב וראוצ לע תלכאמה תא ןתיל אבש ןויכ ויבא ותפכ ןברקה ןמ
 סהרבא היהש םיכרד ירבוע לש ןרכש ןתמ אוה ןכיה תוליסמ ומשנ םיקעוצ ויה המו הצוח וקעצ 'וכו ןה רמאנש
 םנח לוכאל םהרבא לצא םינלו םוקמ לכמ םיאב ויהש םיחרוא לש םרכש ןתמ לטב חרא רבוע תבש םלועב ךעודומ
 קחצי תא םיקא יתירב תא םהרבאל תרמאש תירבה תא התא ריפמו תירב רפה אלא םלועב הכרב ךתוא תושעלו
 איה הציח ןירמא בתכ הציח הצוח וקעצ היכרב ר"א ןיתממ התא יתמיא דע וראוצ לע תלכאמה ירה
 םיקעוצ ויה המ ןמ טעמ יונישב רמאמה הז אבוה ספדנה ר''ב 'יפבו) 'וכו לאכימל ה'בקה רמא דימ היניסוכמ ךדי ב
 םיכאלמה ףא םש ב''גאבו ,('וכו יול 'ר רמא ה'דב 590 דצ ליעל י'ימב 'עו וגינרה שרדמ םשב ןיתממ התא דע 'וכו
 וטחוש םא 'וכו חרוא רבוע תבש תוליסמ ומשנ ע"שבר 'מוא וליחתה 'וכו םלארא ןה רמאנש םיכוב ויהו וסנכתנ
 רמא ערז ךל ארקי קחציב יכ ול תרמא ומע .תינתהש תירבה אוה ןכיה תירב רפה אלה 'וכו םילגר ילוע ןכיה אוק
 יתשו ידי יתש רושקו ינרשק יבא ויבא םהרבאל קחצי רמא םש א''רדפבו ,'וכו יתירב ללחא אל םכייח ה''בקה ןהל
 היה ה"בקהו 'וכו חבזמה יבג לע ודקעו 'וכו וידי יתש רשק ךיבא תא דבכ ללחמ אצמאו אתועישפ ליבשב ילגר
 'וכו וקעצ םלארא ןה רמאנש םיכובו םיקעוצ תרשה יכאלמו 'וכו בל לכב דקענ היהש ןבלו דקעש באל האורו בשוי
 היידב 'ז 'ופ הטמל י'מבו 'בו 'א י"רתבו עשויו שרדמב ע"יעו 'וכו ןונחו םוחר תארקנ עישבר תרשה יכאלמ ורמא
 לגרומ ןיאש לטב קספ ןושל תבש שרפל 'וכו לדח הז קוספ איבמש 'רנ .'וכו רמא תאד ךיה 2 :התבכיע אלו
 ןאכ טוקליבו ,'וכו לדח .ר ח א ר ב ד היעשי 'קליב תשבושמ ייגו ,498 דצ ליעל םג 'יעו ל'זח ןושלב וז הארוהב
 דמלמ לעממ והמ םיצעל לעממ רחא שרד םש ב'מ אמוחנתב .'וכו לעממ ןאכ רמאנ 5  :'וכו רמא תאד ךיה גייל
 השעש לעממ והמ אנינח ר"א םש ב'גאבו ,ול לעממ םידמוע םיפרש א"דכ דובכה אסכ ןווכמ חבזמה השעש
 לאעמשי 'ר רמא םש א"רדפבו ,חבזמה ןמ הלעמל ול לעממ םידמוע םיפרש רמאנש 'וכו דגנכ ןווכמ חבזמה תא
 ןושארה סדא היהש חבזמה אוה חבזמה אוה הז ול רמאו םהרבאל עבצאב ה"יכקח והארה םוקמ ותואל ועיגהש ןויכ
 ייל חבזמ חנ ןביו רמאנש וינבו חנ וב ובירקהש חבזמה אוה לבהו ןיק וב ובירקהש חבזמה אוה םדוקמ וב בירקמ
 יריכמ 'קליב הכו ,חבזמה אָלא כ'כא חבזמ חבזמה תא םהרבא םש ןביו ל''צו) חבזמה תא ןביו אלא ןאכ ביתכ ןיא
 .'וכ אעב בר 7 :  818 רצ ליעל י"'מבו 'א י"רתב 'יעו (םינושארה וילע) םינושאר וב ובירקהש ('ה ייס ול םילהת
 בר ביתי אתיא םש ןילוחבו , רי'שב יבו 'א א'ייכו ו"יכבבו 'ר םוש מ גייכב םג 'יגה ליייכב ונינפלש הנוכנה 'וגכ
 ל"א טוחשְל תלכאמה תא חקיו רמאנש שולתב איהש הטיחשל ןוינמ רמאקו יברד חימק אייח 'רו אייח 'רד הירוחא
 י"שריפו) ל'מק םהרבאד היתוזירז ארק רמאק ארק אהו רמאק אתפואא ביתכד ויו ל"א רמאק יאמ אייח 'רל בר
 ירגו ('וכו ןיינמ ה/דב 'סותב שייייעו 'וכו תלכאמ ומע איבהו רבוחמ וליפא רוצ אצמי אל אמש רהזנו שחש םש
 ,'וכו אכה ןמ הי ל ר מ א ג'ל (ת"יכמ ץוח) םירפסה לכבו ('ב 'ט י'הבמב 'יעו) רקח שרד ןאכ אעב תארוהש
 ןינמ רמאד יבר שמ הבר ח"ר ימוק אעב ברו ('ןכו ןמ  ןיא היל רמא גילו) וכו ןמ ןיא ל"יכב 'וגה תקייודמו
 אוה רזח יבר ךל רמא הדגא ןמ םא 'וכו טוחשל תלכאמה תא חקיו ודי תא םהרבא חלשיו אכה ןמ 'וכו הטיחשל
 ישורי ייעו) .ויתוברמ חלבקב םאו ןפלוא ןמ ןיאו ל"מק םהרבאד היתוזירז ארקו רשכ ורקיעמ רבוחמב וליפאד היב
 וליא ירה ןתליחתמ םיצוענ ויה יול ינתד היב רזח אוה תיל ךל רמא ('ד א'ע איפ הליגמ 'ב א"כ גייפ ןיבוריע
 ותטיתחש הנקבו רוצבו די לגמב טחושה ןנינתד רבעידב םירישכ וליא ירה ןצענו םישולת דבעידב ולופא  ןילוספ
 ןאכ שולתב ןאכ אישק אל 'וכו רוצב ןיב ןיטחוש לכב והנימרו 'וכו ןיא דבעיד טחושה 'ב ו'ט םש ארמגד איגוסו , הרישכ
 דבעידב אלא אייח 'ר רישכמ אל ןאכ דע רישכמ אייה 'רו לסופ יבר עקרקל רבוחמב טחושה אנהכ בר רמאד רבוחמב
 וליפאו אייח 'ר םלועל 'וכו אייח 'ר אלו יבר אל ינמ 'וכו רבוחמב ןיב שולתב ןיב ןיטחוש לכב אינתד אה אלא 'וכו



 אי י בכ ונ השרפ אריו )1

 אוה רזח 0 רמא הדגא ןמ ןיא יו םהרבא חלשיו אכה ןמ למלטמ אוהש רכרב איהש הטיחשל
 ,ןילוספ וליא ירה ןתליחתמ םיצוענ ויח יול ינתד היכ רוח אוה תיל ךל רמא ןפלוא ןמ ןיאו יב
 יפוי יר רמא :הרישכ ותטיחש הנקבו רוצבו רי לגמכ טחושה ןנינתד םירישכ וליא ירה ןצענו םישולח
 רשב הב ןיכתוח ןיאו חב ןילהומ ןיאו הב םיטחוש ןיא ,הנקלש חימווקב ורמאנ םירבד יה ןיבא רב
 : הילע תטלוש הער חורש ינפמ םינישה תא הב ןיצחמ אלו םיריה תא הב ןיחנקמ ןיאו

 ןושל הייח 'ר ינת םהרבא םהרבא רמאיו םימשה ןמ יי ךאלמ וילא ארקוו (אי
 בקעיכ וב ןיאש רוד ןיאו םהרכאכ וכ ןיאש רוד ןיא ,תורורלו ול יא רזעיל :ר ,זוריז ןושל הביח
 :לאומשכו השמכו

 6כקיו טיכ 6כ5כ , סט עוסלי 6 :': ו"פ ןילוס ,'נ ס"י ת"פ םכט 'טוכי :כ'מ ס"פ ןילוס ! :  כ וס ןילוס 'יע 2
 :ד"עפ ןמקל7 :'ס י'יכ ע"פ ללופמ טכדפ ,ם"כ "יס ד"יפ סנכ לנדמנ ,' "ק ג'פ סנכ םוטט , 5"פ םוככנ 60פקופ

 ,ן הכה ןט | 'א לטלפיסח .ישתתר'אפְך לטלטמה , ; לטלוטמ ,ן לטלטימ | ישתגאפד יל .ן [אוהש 1
 . .חלשיו , או 'וגו ודי . . חלשיו ,ְך ודי תא םתרבא חלשיו | ןך אכה ןט היל ימא ,1 הכהמ ,ישאש אכהס
 ןיא | ו הוה שולתד ללכמ חקיו ורי תא םהרבא חלשיו ,ְךַפ תלכאמה . . חקיו .ש[רג'א תלכאסה תא חקיו ורי
 | ם ןמ ול א .ן ןמ ןא הל 'א ,ישכנ ןמ םא (יש ל'א) היל ימא .ןןְד ןט ןיא היל רסא .א ןס םא [ןמ
 רבוחמב וליפא 'ר ךל רמא .1א ךל היטא | [ןְד הדגהה ,'' תדגאה ,ש.] הדגה ,ן אדגא ,כאש [הדגא
 -- | תיא יול 'ר | ן וב | 'א אוה רזוח | ן 'מא אוה | ן ןאו ,א םא ,כנפ סאו | ן וב 5 | כ יל אוה | ו ירש

 ,שתכאד טיישכ , גפ ןיוישכ | ישנאפד ןי- .תכו [סישולת 5 | 'א ןירוסא .ן םילוספ | ישכ'אם ןיצוענ
 רוצבו ,כאפ חרשכ . . רוצב ,1ו הרשכ . . רוצגו [] הרישכ --רוצגו* | ת'אד ןנתד .ישכנ'אוםפ [ןניגתד | י ןי-

 | תד יל .כנ . . ירב ו - . יריב .א [ןיבא רב 4 | 5 יוגו .[ךִד הרשכ . .רוצגו ריצק לגמב ,ש יוגו הנקבו

 [אלו | כא יל םיריח תא 5 | ןיטחוש | ?ַאְוְד תויטורקב .תג'אפ [תיטורקב | תכנ'אופְך השמח ,'א [ה
 :/ופדך תנכוש | ךנְו] םיינשה , כ םיינישה .?אְד םינשה ,אפ [םינישה | 'א םיצצחט ,ןתרפ ןיצצחס | כגא ןיאו

 םהרבא םימשה . . ארקיו [[ך*אפ סחרבא -- ארקיו *6 | "א םהילע .ףכ'אד וילע / נופש [חילע | א הרוש

 | 1א הביח ןושל ארקיו ןושל | זך םהרבא םהרבא רמאיו , 'וגו ךאלט . . ארקיו , 2ן םימשה . . ארקיו ,יָד םהרבא
 | יירתכנגאופד גקעי ןב (פ א'ר .?ךכנ*א רזעולא 'ר ,ן רזעיל 'ר) רזעלא 'ר | 'א 'ל , כ זוריז ןושלו [תוריז ןושל 7

 :₪ [לאוטשכו תשטכו 8 | יא 'ל ,' תורודלו ול םהרבא [תורודלו ול | [ך רמא 'טוא ,ןֶד רטא ,יכנאפ רמוא
 | תנאחוְד לאומשכ וב ןיאש רוד ןיאו השמכ . . ןיאו ,י לאוטשו השמכ וב ןיאש רוד ןיאו

 ינתק אהד) יברדא יברד אישק איה יבר 'וכו אל הליחתכל ןיא דבעיד טחושה ינתקד ןיתינתמ אָלאו 'וכו הליחתכל
 ורביח ףוסבלו שולתב ןאכ (דבעידב וליפאו לסופ) ורקיעמ רבוחמב ןאכ אישק אל (דבעיד עמשמד לסופ יבר אהיירבב
 הירב םש תופסותבו י'שריפב שי'ועו 'וכו יא הטיחש ןינעל ורבח ףוסבלו שולת אבר יעב 'א ז"ט םש דועו ,'וכו
 ולא ורכזוה אל ןאכ רי'בב םגו ,'וכו תותיירב והנה ערי אל יאו 'וכו ליעל אנקיסא אה היל איעביטק יאמ חמית 'וכו שולת
 ,םש ילבבב האבוה אל ר"'ב 'י'פב שרפמדכ םהב טחושש םירבד 'ולכ 'וכו םיצוענ ויה יול ינתד אתיירבהו , תותיירבה
 תא חקיו 'וכו חלשיו אכהמ 'וכו הטיחשל ןינמו שרפמ ר"'פדב רי'ב 'יפבו 4 ,ק"ודו ףסוי ץעבו ת''פיבו כ"מב ע"יעו
 ןכ ירש רבוח מב וליפא ד היב אוה רזח 'ר ךל רמא הדגה ןמ םא ל'א הוה שולתד ללכמ תלכאמה
 /היב אוה רזח ירש רבוחמב וליפא 'ר ךל רטא םש שבתשנו (יוכו ריתע הידב 896 רצ ליעל י'ימב 'יעו) טוקליב ףסוג
 אחינתמב היכו ,הרושכ ותטיחש הנקבו רוצבו הנשמה ןושל יתמלשהו ,'וגו די לגמב טחושה ןנינחד עטיק לי"יכבו
 רו לגמב אתוא ארמגבו תוינשמבש הנשמבו ,הרשכ ותטיחש 'וכו רו צבו די לגמב טחושה אברעמ ינבד אדומלתד
 אידהבו ,'וכו הנקבו רוצבו רי צ ק ל ג מ ב רי לגמב טחושה ת"יכו ייפופדב 'יגה תשבושמו ,נ'חעו הנקבו רוצ ב
 .'וכו יסוי 'ר רמא 8 | : ת'פיבו כ"מב ןוכנל הגוה רבכו ,'וכו הריגמהו ריצק לגממ ץוח ןיטחוש לכבו םש הנשנ
 הב ןוטחוש ןיא הנק לש תו מו ל ק ב ורמאנ םירבד השמח הנוח בר םש ב ןוב יבר יב יסוי יבר םש ימלשוריב
 ינפמ הב ןיחנקמ ןיאו ןחלוש ה יב ג ל ע רשבה תא הב ןיכתחמ ןיאו 'וכו הב ןיצצ ח מ ןיאו הב ןילהומ ןיאו
 ורמאנ םירבד 'ה אנת אתינתמב הל ירמאו קחצי ר"א אדסח בר רמא םש ןילוחבו ,הילע הרוש הער חורש
 הב ןיטחוש ןיא הב םיחנקמ ןיאו םיניש הב ןיצצחמ ןיאו רשב הב ןיכתחמ ןיאו הב ןילמ ןיאו הב ןיטחוש ןיא 'ןכו תימורקב
 קופית הב ןיחנקמ ןואו 'וכו אמגאד אנמיסב אפפ בר רמא הנק לש תימורקב ןיב תוכוכזב ןיב ןיטחוש לכב אינתהו
 ילבבבו ,ןנירמאק הכמ יפ חוניק אפפ בר רמא תורשונ ויניש וב תטלוש רואהש רבדב הנקמה רמ רמאד םושמ היל
 ע"קב שרפמ םש יטלשוריבו ,הנממ ןיזתינ ןימסיקש םושמ הנק לש תימורקב ורטמאנש םירבדה לכב םעטה םש
 יו ייס שיר דיוי רוטב י"בב םג 'יעו ןכ שרפל רשפא יא ןאכו , יאק דוחל חוניקא 'וכו הער חורש ינפמ םעטהש
 ,תיייכו גיייכו ו*יכו םייכבו 'יסופדב םג ה"כו םי ד יה ת א הב ןיחנקמ ןיאו ונינפלש 'יגהב קפקפל שיו ,ףסוי ץעבו
 הנק לש תימורקב 'וכו םירבד השמח א ב א רבב יסוי ר"א קיתעה בוט לכשבו ,םידיה תא ג"ל כייכו 'בו 'א א"יכבו
 תא הב םיצצ חמ ןיאו הכמ ה תא הב ןיחנקמ ןיאו רשב הב ןיכתוח ןיִאו הב ןילהומ ןיאו הב ןיטחוש ןיא
 ליייכב ןיצחמו ,ןיחנקמ ןואו 'יגהל ה כ מ ה ת א ילבבה י'פע ףיסוהש 'רנו ,הילע ה רו ש הער חורש ינפמ םינישה

 יא א'יכבו ,זינפ ןאכ תלחתמ יב איייכב | .וילא ארקיו 6 | :נ'חעו ןיצצהמ ומכ כייכו יב אייכו ו פ
 לאומש (י'ב ומ תישארב) בקעי בקעי םהרבא םהרבא ('ד 'ג תומש) השמ השמ םש ארפסב .אייח 'ר ינת |: ד"כפ

 השמ םש אתפסותב ןכו , 188 רצו 104 רצ ליעל י"טבו םש ר"מבב 'יעו זוריז ןושלו הבח ןושל ('י 'ג א"ש) לאו
 בקעי םהרבא םהרבא אייח 'ר אנה םש לאומש שרדמבו ,זוריז (ןושל) ןושלו הביח ןושל 'וכו םהרבא םהרבא הש
 קספ וב שי םהרבא םהרבאב אצומ התא ודו ר'פדב םש ר'ומשבו ,זורז ןושלו הבח ןושל לאומש לאומש השמ השמ בקעי
 . והמ יאחוי ןב ןוע מש יר ינת 'וכו םדאל לשמ ןכ המל קספ וב ןיא השמ השמ לבא 'וכו קספ וב שי בקעי בקע
 בקעי םולחב םיהלאה ךאלמ ילא רמאיו 'פל רמאמה רדסנ ד'עפ ןמקל .'וכו רזעול יר 7 :  יוכו הביח ןושל השמ השמ
 השמכו בקעיכו םהרבאכ וב ןיאש רוד ןיא 'וכו 'א רזעילא 'ר ל"יכב םש ייגהו ,(בקעי בקעי לפכנ אל םשו) 'וגו

 יכבו יסו



 |08 בובכ ונ חשרפ אריו

 תרש יכאלממ תועמד ולשנ ,איה ןכיא ןינפו יונו רענה לא הש חלשת לא רמאיו בי

 ונממ איצונ ול רמא ,רענה לא ךרי חלשת לא ול רמא ,ונקנחא ול רמא ,החשו הילע
 ינתעדיי התע יתעדי התע יכ ,המומ ול שעת לא המואמ ול שעת לא ול רמא ,םד תפיט
 םיאלח ןניא ףוגל ץוחש םיאלח לכ רמאת אלו יונו ךנב תא תכשהח אלו ,ינבהוא תאש לכל
 חפאהא 'ר רמא : התבכיע אלו ךמצע תא יל בירקתש ךל יתרמאש וליאכ ךילע ינא הלעמ אלא

 ,ב''יע 'יפ וכיזסס יכפס "ע 4  :סע יפככ ססקיקפ 2 = : נייכ 'יס 6כיו סעוסכפ וע "כ עפ סילספ יכיכע 'קלי ,סט עוקלי 1
 :סיפפ תיטסכב םדנס ,'ע ייפ .סכיו ב סעוסנפ 5 : '3 יס ז"יפ סצכ לנדעב , די 'יכ סלט סנוסכפ , זייכ "יק סלט 3 סעוסנס

 | םיפ היה .עתכגאחול אה [שד אה * | תכ'אוד 'ל ,ישיאפ רענה לא .מ [וגו --לא 1
 (?ך'א השלש) שלש ,ל ועמד [םעכ"אחופ תעמד * | מירתְד שנ | ,ן ולשינ .עגאחפ [ולשנ
 .יעכגאחופ [הילע ל | 'א םיכנאלטט /מירעתכ"אחופד תושח . . ,1 [חוש יכאלטמ | ירתנ'אָך תועמד
 , 2 תושו ,1א תחשנו .?א חחשו מרד ןיכסה (ןן תחישו) תתשו ,ןןךו תחשו .עפ [החשו | מרחד ל .ש יילע
 הפיט 8 | ייכ יל ונממ | םיתאפד איצוא / כנחו [איצונ | א 'ל ול רמא | ם 'ל רענה לא | 'י ורשנו ,ש תירשנו
 \ם סוס . . לא א אטומ . .לא [המומ -לא | "אל ל :מי'א ליא [תכנהופד ול רמא * | כח לש
 התע ,5 ינתעדיי [ינתעדיי התע | יכנזחפ התא םיהלא ארי יכ ,ן 'וגו ₪ [יתעדי | ם?אחו יל ,ו המומ

 ךנב תא + ['וגו ךנב תא 4 | יו יתערי ,1 יתעדי התע ,| יתעדוה ,ְד יתעדוה יתעדי מאם ךיתעדי ,"ןזך יתעדיי
 /מ?רכ'"נאופ [םיאלח | מכו לכש | אלש | תיל ,ָך הגו ,ן ךדיחי .. תא ,ישנאח ינממ ךדיחי תא
 [ישופד וליאכ * 5 |  ןיילוח . םיאלוח | כ ןיא | [ר םיואלחת .ש: ןיילוח ,1יְר םיילח ,יִזְד םיאלוח ,ְך םיאלחה

 ,םישכאחופ [גירקתש | יש יל דל | םישתנאחד יתומא .כופ [יתומאש | ל יל .ג וליכ .מתכא ולאכ
 .מיכאחפ תבכע ,\ [התנכע | ישתפד 'ל .םכגאו [תא | ישכניאח יל יל | תִד ברקה ,1 ברקתש
 תא) קחצי דוקעל םהובא (ת שקיבש) שקבש העשב קחצי 'ר רמא ([ן'ך א'ד) רחא רבד ₪  ,ש] תבכיע

 ןיכס לש הדחפמ יפוג עזערזי אמש (ןְך ינא ששוחו) ינששוחו ינא רוחב אבא ([ך היל) ול 'םא ונב (ןך קחצי
 קחצי תא דוקעיו דימ הפי הפי (]ןְך יניתפכ) ינתפכ אלא ןברקל ךל הלעת אלו הטיחשה לספת אמשו ךדעצאו
 השש ,'ִד םירשעו שש) םירשע שש ןב איינ (ןך הנש זיל) עבשו טישלש ןב תופכל םדא לוכי םולכ (ך ונב קחצי)
 ויניעו (ןך ןיכסה לוטיל) ןיכסה תא לוטיל די חלוש אוה ודי תא םהרבא חלשיו דימ ותעדל אלא הנש (ןר םירשעו
 ןכ יפ לע ףאו אבא לש ([ך ותנומחרמ) ותונטחרמ קחצי לש (ת ויניע ךותל) ויניעל ויעטד תולפונו תועמד תודירומ
 ןלעמלמ תותכ תותכ ([ך םיצבקתט) ןיצבקתמ םיכאלמה ויהו ורצוי ןוצר תושעל ([ך חטוש) חמש בלה ([ך כייפעאו)
 היהש שדקמה תיבבו םילשוריב ונוצר ןיא םירע סאמ תירב רפה חרוא רבוע תבש תולסמ ומשנ ןיחווצ ןווה המ
 הירב לכל תיל (ןך םהרבאלש ותוכז) םהרבאל תוכז הדמע אל שונא בשה אל קחצי לש וינבל שירוהל ותעדב
 | י ל"א /מ?א םהרבא (מ ל"א) היל יטא אבא ר'א ,'א לייא אבא ריא . שכנ אבא 'ר 'טא | ךְד יומדק תובישח

 וב ןיאש רוד ןיא םהרבאכ וב ןיאש רוד ןיא 'וכו רמוא (בקעי ןב א"ר םש י'כבו) רזעלא 'ר םש ש"מבו ,לאומשכו
 וב ןיאש רוד ןיא ויתורודלו ול רמוא בקעי 'ר לש ונב רזעלא 'ר שרפמו סרוג ט"קלבו ,נ"חעו 'וכו רוד ןיא בקעיכ
 ול זמרל םהרבא םהרבא ול רמא ךאלמהש שרודש 'רנו ,יוכו בקעי בקעי םהרבא םהרבא ןתומש ולפכנש ןתואכ
 אוה ןכיא ןיכסו 'ג חש 'ע ךורעב היכו .'וכו ולשנ 1 | :'וכו וב ןיאש רוד ןיאש ונממ תאצל ןידיתעש תורודלו
 [סמגו] שמשה םחו םש דועו סמת סמה 'יפו חיש חיש 'א ז'ס תבשמ אבוה םשו ,החשו הילע 'וכו תועמד ולשנ
 ךורעבו ל"יכבש המיתו , חווש 'ע ל"'תמעב סג 'יעו תחשו 'יגח םעט ןכו הסמגו ןאכ ה ח שו שרפמש 'רנו ,חיש
 הרעקב והונתנ ב'כפ ר"'יומ דוע קתעוה םש ךורעבו ,ניל תחשו החשו ןכו נייל ןיבסו או ה 'יגה יתנייצש םירפסבו
 לודגה שרדמבו (84 דצ ליעל ג'חבו 83 רצ ליעל י"מב 'יעו) חרפו ורקע לע דמעש דע חיש ןידה חיש ןידהד המכו
 , חרפו ורקיע דמעש דע החשו הילע תרשה יכאלממ תועמד ולשנ איה ןכיה ןיכסו קיתעהו םירמאמה ינש ביכרה
 תרשנ) תירשנ התיה ןיכסה החהשו תרשה יכאלממ תועמד (השלש) שלש ורשנ שרפמו סרוג א'יכו ט"יכ ר"'ב 'יפבו
 ,תתחשנ איהו תירשנש תיבח תפוגמכ תחשנו תירשנו ספדנה רי'ב 'יפב 'יפה קהודו ,'וכו יורש ןושל (תרשנ ןיכסה
 ,י"כ העבראב דוע ה"כו  .איצונ 2 :'וכו ודימ ןיכסה הלפנו םהרבא לש ודי ףחדו ןטשה אבו אתיא םש אמוחנתבו
 תלשת לא שרפמ ת'הע י"שריפבו ,'וכו התע יכ המואמ ול שעת לא ל"א םד תפיט ונממ איצוא 'יגה ט"קלבו
 לא המואס ול שעת לא ול ךמא םד טעמ ונממ איצואו הלבח וב השעא ןאכל יתאב םנחל ןכ םא ול רמא טוחשל
 ול שעת לא רמאו ונקנחאו ול רמא רענה לא ךדי חלשת לא השוע התא המ ול רמא םש ריייספבו ,םומ וב שעת
 'נכו לכל יתעדי יתעדי התע יכ ט"'קלבו ,כ'יכב ה"בו  .ינתעדיי 8 = :נ'חעו המומ ול שעת לא אתיל םשו ,המואמ
 הלעמ אלא ךנב תא בירקהל ןויסנה ךל השק היה אלו .םיאלח ןניא 4 :  ןתעדוה ה'דב 28 דצ ליעל י"'מבו ג'חעו
 ךדיחי תא ךנב תא תכשח אלו שרפמ ספדנה ר'ב 'יפבו ,'וכו ךמצע תא יל בירקתש ךל יתרמֶאש וליאכ ךילע ינא
 ןכו ,'וכו ךשפנ אלא ןאכ רומאה ךדיחי ןיאש ינפל תברקה הדיחי 'ארקנש ךשפנ וליאכ ךילע ינא הלעמ ינממ
 ךדיהחי תא בכעמ התייה אל ךל יתרמא םא ךשפנ 'יפא יינפל יופצו יולג ה'בקה ול רמא םש ר'יספב שרדה
 ךעדויל שקבמ יתייהש ה'בקה ול רמא ךכ יל תישע המל םהרבא ול רמא יתדיחי בלכ דימ ישפנ ברחמ הליצה
 ב"מ אמוחנתבו ,'וכו ארקיו דימ התא םיהלא ארי יכ יתעדי התע יכ תומואה לכמ ךב יתרחב םגח לע אלש םלועב
 יכ רמאנש םלועב ךעידוהל אלא ואל ל"א אנ חק יל תרמא םנח לע עישבר היבקה ינפל םהרבא רמא םש חלש
 ךל יתרמא םאש ךילע ינא הלעמ ךויח ה'בקה ול רמא יחוי ןב ןו ע מ ש 'ר רמא 'וגו הוצי רשא ןעמל ויתעדי
 ל"א יחוי ןב ןועמש 'ר רמא ןינמ ימש לע טחשהל עמוש תייהו ימש לע בכעמ תייה אלש ךשפנ תא טוחשתש
 המשנהש םהרבא לש ושפנ אלא ךדיחי תא והמ קהצי תא שריפ רבכ ירה ךדיחי תא ךנב תא תכשח אלו ה'בקה
 שקב וליפא וניע ןושאכ והנרצי םש ירפסבו ,םש ר"מבבו םש חלש אמוחנתב 'יעו 'וכו הליצה רמאנש הדיחי יורק
 הביבחש ול ןתונ אוה ושפנ ףא אלא ול ןתונ דבלב וניע לגלג אלו ול ןתונ היה וניע לגלג םהרבא וניבאמ םוקמה
 הדיחי תארקנש שפנ וז אלא ודיחי ונב אוהש עודיב אלהו 'וכו ךדיחי תא ךנב תא אנ חק רמאנש לכה ןמ וולע
 רי'ב ייפבו (ת"יכמ ץוח) י"כ ראשב רמאמה םויס היכו .התבכיע אלו 5 :188 רצ ליעל ייעו 'וכו הליצה 'אנש
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 ה0גתרמאו התרזחו (בי אכ תישארכ) ערז ךל ארקי קחציב יכ יל תרמא לומתא ,תוחיש ךינפל תא ףא
 ול רמא ,רענה לא ךרי חלשת לא יל רמוא תא וישכעו (ב בכ םש) ךריחי תא ךנב תא חק יל
 , (אכ וי תישארכ) קחצי תא םיקא יתירב תאו (הל טפ םלתת) 'תירב ללהא אל םהרגא היכקה
 יתרמא ךכ ,(םש סש םילהת) חנשא אל יתפש אצומו יונו ךנב תא אג חק ךל יתומאש העשב

 : היתחא היניתקיסא ,והלעה אל ,והטחש ךל \

 , כ תוחיש ךינפל ינא ףא ,מ תוחיש ךינפל שי התא ףא ,א זך תוחיש . . התא ףא : )ים | תוחיש -- תא ףא 1
 ([ך יינא סהרבא) םתרבא ליחתה ,' םרוברב ןיפילחמש םרא ינב תוחישכ ךינפל שיש לוכיבכ ,'א תוחיש ךינפל שרפא
 .יחופ תרוחו | תד יל .םיכנאחופ [יל | ן התיטא | ןךְד הטיח לש םירבר אלא וללח םירגרה ןיא חימת
 ,'א קחצי תא תבתא ושא . . תא .תתכ [ןריחי תא | םיתכג'אד ל .'אחופ [יל ? | םתכאד תרוח
 יל | ל 'טא :םיתכנ'א רטוא התא [ו8ך רטוא תא * | כ'א ושכע :מג וישכע .פ ושכעו | יוד 'ל .ם רת
 /ן יונו ₪ :יגח [יתירב | םיכגא יל :ןך סחרבאל [סחרכא 4 | תכנ אך אחמתא < וש [רענח לא | מיכג ל
 ארקי קתציב יכ ךל יתרמאש העשב ,י קחצי . . תאו יתרמאש [קחצי -- תאו | מ תכ אפ הנשא אל יתפש אצומו
 (כ תאו 'נש) תאו יתורב ללחא אל ערז . . יכ (מ יתרמאשכ) ךל יתרמאש העשב ,ןזך קחצי . . יתירב תאו ערו ךל
 .. אל ערז . . יתוטאשכ יתירב ללחא אל ,ף קחצי . . יתירב תאו ללחא אל . . העשב ,םכ'א קחצי . . יתירב
 וא [יוגו ךנב תא | ₪תאד יחרטאשכ .יכנ'אחו [יתומאש העשב + | תוד יל ,*א קחצי . . יתירב תאו יתירב

 תא .ם1 ךריחי ..תא ה 'רגו ךריהי .. תא ,'א תבחא..תא ,ל קחצי תא תבתא רשא ךריחי תא ךנב ת
 םולכ /ֶו [ךל יתומא ךכ | תד ל .יכפ תנשא . . אצומ .מנאחו [הנשא -- אצוסו | ם ל ,ן רג ,יתד ךנב
 | ך יתוטא אל .םתר?א ךל יתומא אל .כ ךל יתוטא .ש יתרמא יכו ,י ךל יתרטא יכו .ג'א ךל יתרמא
 יתרטא (ש והילעה) וחלעה ,ן ותלעה ,כ ךל יתרמא והלעה אל [והלעה אל | 9ַל והלעח ,'א והטחושל [ותטחש 6
 םש והלעחו אלא + ₪ והלעה אלא יתרמא אל ,'א יתרמא וחלעה אלא .*א והלעהו אלא :מ והלעח אלא .ישנח ךל
 ,ל הנוחקיסא [כ תיניתקיסא* | "ל ותטחש אל ,ך ךל יתוסא הביח םשל והלעהו אלא ,[ך הביח םשל
 יתרמא חיתחא היתקיסא ,ָך ירבד תמייקו היתקיסא ,'א היתקסא ,מר"אםפ היתקיסא + זך היניתקסא ,ש :ינתקיסא
 ולשמ א"נ ([ך חיתחא) היניתתא התעו .מרכג?אזה היניתחא ל הותחא ['אופ היתחא * | [ך ירבד תםייקו ךל
 ודיב וניכסו ובהוא ותוא ואיבה (ןך ינח*ש) ונחיש לע ךכב תא חלעה ובחואל רטאש (][ך ךלמל ר'הל) ךלמל לשמ
 (תת'ד ריהה) 'יתכד אוה אדה ותביה ינפמ ךל יתרטא והלעה ךל יתרמא ולכאל ([ך והלעת) וחלעה יכו ךלמה ול רמא
 | תד קחצי הז יבל לע התלע אלו

 םהרבא שקבש העשב קחצי ר"א א'ד ךורא רמאמ ןאכ ףסונ תיייכו 'יסופדבו ,םש םילהה יריכמ 'קלוו טוקליבו ספדנה
 הפו הפי ינחפכ אלא 'וכו המיחשה לספת אמשו 'וכו יפוג עזעדזי אמש ינששוחו ינא רוחב אבא ל"א ונב קחצי דוקעל
 ןיחווצ ןווה המ ןיצבקתמ םיכאלמה ויהו רמאמה הז ףוסו ,'וכו תועמד תודירומ ויניעו 'וכו ודי תא םהרבא חלשיו רימ (888 דצ ליעל י"מב 'יע 'ןכו הנש םירשע שש ןב א"נ עבשו םישלש ןב תופכל לוכי םדא םולכ םש שימו) 'וכו
 תרש יכאלמ וכב 600 רצ ליעל רמאמהל תרחא הטיש אוהש 'רנ וכו הדמע אל שונא בשח אל 'וכו תוליכמ ומשנ
 יימב א'רדפו רייספמ יתקתעהש םירמאמח 'יעו 'וכו םהרבאל תוכז הדמע אל שונא בשח אל 'וכו תוליסמ וטשג 'וכו
 שפנחש ילגרבו ידיב ינרסוא קחצי ל"א וטחשל אב אוהש םע םוקמה לא ואביו ו'מ 'יס אריו ב"מ אמוהנתבו , םש
 ,'וכו םומ יב השעי אלש ידכ יבא השקבב ןברקמ לספיאו העזערזאו אב תלכאמה הארנ אלש דע איה הפוצח
 לספיו עזערזא אמש תלכאמה תא האראשכו 'וכו שפנהש ינפמ ילגרו ידי ינרסוא אבא ל"א ג"כ 'יס םש אמוחנתבו
 י"ימב 'ועו) 'וכו תא ףא םהרבא רמא .ףכ תא ףא 1 :רשיה רפסבו ביפ ז"אסב םג 'יעו 'וכו ךכאו ךב טעבא אמש הכרעמ יבג לע יננתו הפי יניתפכ ויבאל קחצי רמאש ז"כפ ר"אסבו | ,'וכו סומ יב שעת לא ךממ השקבב ןברקה
 תוחיש ךינפל שי לוכיבכ םהרבא רמא א ב א 'ר רמִא שרפמו סרוג ר"פדב ר'ב 'יפבו ,('וכו ולופא ה"דב 520 רצ ליעל
 'ר רמא אבוה (םירפסה בורב) ת"הע י'שריפבו ,'וכו לוכיבכ טוקליב קיתעה ןכו ,'וכו לומתא ןרובד ןיפילחמש םדא ינבכ
 תא אנ חק תרמאו תרזחו 'וכו קחציב יכ יל תרמא לומתא יתחיש תא ךי נפל שרפא םהרבא ל'א אבא
 יתרמאשכ הנשא אל יתפש אצומו יתירב ללחא אל ה'בקה ול רמא רענה לא ךרי חלשת לא רמוא התא וישכע ךנב
 ןאמלאד 'יעו יוויצב הי יונכהו חכונ רבעב קיני יונכה ןוכנו  ,תצק שבושמ ל"יכבו ,היתחא הינותקיסא "תהגהו ,והדורוה ותולעה הימתב ךל יתרטא ו ה ל ע ה א ל והטחש הימתב .ךליתרמא ךכ 4 | .ג"חעו 'וכו יתפש אצומ חק ךל

 יתרמא אל 'יגה ת'הע י'שריפבו ,תחנ ןמ לעפא היתחאו (קלס) קסנ ןמ לעפא היניתקיסא* ,1
 ךליתרמא והילעה והטחש יתרמ א יכו ר'פדב ר''ב 'יפבו ,היתחא הי ת ק ס א והלעה א ל א והטחש ךל
 תא אנ חק ךל יתרמא יכו בישר 'צוה הדגא שרדמבו ,והדירוה ושכע ירבד מייק ןתוא תילעה היניתחא 'ינתקיסא
 םיסופדב פסונ רב 'יפמו ,ג"חעו היתיחא היתקסא םש והלעהו אלא רל יתרמא אל ינפל והטחשו ךדיחי תא ךנב
 יהיו החיתפב 'מ 'יס אריו ב'מ אמוחנתבו ,'וכו תוצרב א"ד ה'דב 576 רצ יעו ירבד תמויקו ת"יכו

 םהרבא םע יתינתהש יתירב תא ללחא אל אחא 'ר רמא אתיא 'וכו יתירב ללחא אל
 ךלמל המוד רבדה המל לשמ אנ תק ול יתרמאש הנשא אל יתפש אצומו ערז ךל ,ארקי קחציב יכ ול יתרמאו
 ינפל ןחלשה לע -ודימעהו ונב ,תא .איבהו ובהוא ךלה דימ ןטק קונית ינחלש לע תוארל ינא הואתמ ובהואל רמאש
 יתיוצ אל 'וכו יתיוצ אל רשא  וניתובר ונש ךכ הנשא אל יתפש אצומו יתירב ללחא אל יוה וטחושל ול יתרמא אמש ל"א אנ חק יל תימא אל םהרבא ל"א רענה לא ךרי חלשת לא ךאלמה ול ,חווצ ודי תא םהרבא חלשיו 'רגו הבזמה תא םהרבא םש ןביו רומ ךנב תא אנ חק םהרבאל ה'בקה ול רמא ךכ תמ אמש ךל יתרמא יח קונית ל'א 'ןכו ינא הואהמ יל .תרמא אלו ל"א השוע התא המ ול רמאו ךלמה חווצ דימ וטחושל ברחה אובהו ךלהו ךְלמה
 קחצי הז יבל לע התלע אלו הפסוהה וז םויסלו ,'וכו לשמ ולשמ א"ג ת'יכו 'יסופדב ףסונ לשמה הז ןיעכו ,(א"לפ ב''גאב םג 'ועו) יתירב ללחא אל רמאנ ךכל ונב תא טוחשוש יבל לע התלע אל אנ חק ול יתרמאש פ עא ונכ תא טוחשיש םהרבאל רמול .יבל לע התלע אלו 'וכו ונב תא בירקיש באומ ךלמל יתרבד אלו ותב תא בירקיש התפיל

 ו'שז הלאה םירבדה רח ה - הוררדה רח
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 ט לכ רחא ןדוי יר רמא ,רחא והמ יונו רחא ליא הנהו ארויו ויניע תא םהרבא אשיו (נו

 םיהלא י*יו ליאלש וינרקב לאגיהל ןפוסו תורצב ןיככתסמו תוריבעב םיזחאנ לארשי םישעמה
 תוריבעב םיזחאנ לארשי תורודה לכ רחא] ןומיס ירב הדוי יר רמא , (דיט הירכז) 'וגו עקתי רפושב
 יר רמא ,[:וגו עקתי רפושב םיהלא י*יו דיהה ליאלש וינוקב לאגיהל ןפוס ,תורצב ןיכבחסמו
 פ ןילטונ ןה תנשה שארבו תורצב םיכבוסמו תוריבעב םינחאנ לארשי הנשה תומי לכ קחצי רב אגנח

 בר רב אבא יר ,[עקתי רפושב םיהלא יייו ריהה] ליאלש וינרקב לאגיהל ןפוסו ןיעקוחו רפוש
 הזה שרוחה ןמ שוחינ ליאה תא האור םהרכא וניכא היהש יפל יול יר םשב ןינכיסד עשוהי 'ר יפפ

 סנל סלקיו ,('3 ד"נק) יעינטס שדסנ 'פ ססקיפפ ,'ד ס"כ כ*פ םוינעס 'טוכי = ,מ''עקפ יכ ילכז 'קלי ,סט ץוקני 1
 וביכ ייק סט סעוסנפ ,ו''ע "יס פכיו 3''ע סעוסנפנ ייעו ,('בכ ס"עק) סע יפנכ ספקיקפ ," ייפ ץייכפ

 אריו ו ןֶד רחא . . אריו / [ךא ךבסב . . אריו ,1אזְד וינרקב ךבסב זחאנ רחא ליא הנהו אריו ['וגו -- אריו * 1

 ," םיכבתסמו ל ןיכנתסמו | תנ"אחו ד ןיכבתסמו * | א תורודה [םישעמה ל | ?א זחאנ רחא | ן אוהמ | ל'וגו ן וגו

 [יתג?אחופד ןפוסו * | (םש) ו םיעקותו רפוש םילטונםה הנשה שארבו =. [תורצב | (הירכז) י םוד ,?א ןיכבסנו , 5פ ןיכבתסמ

 עקתי .אוהה פויב ר"הה | וניקכ | יתאוד לאגיל .םפ לאגהל , ן [לאגיהל | 'א ןידיתע ףוסבלו ,כ ןידיתעו ; ל ןפוס
 ,1 .[ןומיפ --רמא | תככא יל .ן סכילע . . יי ,1 םכילע ןגי תואבצ יי" ןמית תורעסב ךלהו ['וגו 8 | ו לודג רפושב
 --רחא * | (םשו י'א יל .תכנ:אפד ןומיפ (ת ריב ,5 רב) ירב (ם אבא ,?א ןדוי ,זך הדוי) הדוהי יר רמא

 ןפוסו) לאגהל ןפוס תורצב ןיכבתסמו תוריבעב (כ םיזחאנ ,ך ייזחאנ) ןיזחאנ לארשי תורודה לכ רחא ['וגו
 םיהלא "וו (5 ה"ה , יהדה) ד"הה ליא לש (ךְד ונרקב) וינרקב (ך לאגיל כ לאגהל ייריתעו ,?א לאגהל
 עקתי . . "יו איה חדה . . וינרקב לאגיל ןפוסו . . ןיכבתסמ . . ןיזחאנ . . תורודה . . רחא /5?אָ עקתי רפושב
 ךלהו עקתי . . יייו ינש . .וגרקב לאגיל  ןפוסו . . ןיכבתססו . . םיזחאנ . . תורודה ..רחא ,1 םכילע ןגי תואבצ יי
 .תגד הניגח ,א אננח .ן] הנ 5 | ₪ 'ל קחצי--רמא | (םש) יאל 'ל :ם רחא :[ך ןמית תורעסב
 [נפ ןיעקותו * | ן םהיתורפוש 6 | (םש) י ןיכבסנו ,כנאחופד ןיכבתסמו , ל םיבבוסמו [םיכבוסמו* | (םש) וכח אנ-

 ינפל םירכזנו וב (תך ןיעקותו) םיעקותו ,ל םיקתקתמו ,כ םיעקתמו ,?א ןיעקתמו .1א ןיעיקתמו ,זְרְו םיעקותו

 [א עקתי--ד"תה * | חְוְד לאגיל .(םש) יכאחחפ לאגהל ,ן [לאגיהל | ד פהל (ןך ליחומ) לחומ אוחו היבקה
 --יר | ל יל ,1 םכילע ןגי תואבצ ייי עקתי . . יג ,(סש) יתכנחה עקתי . . יייו (זך ייתכד ונייח ,כ הייה) ינש

 -- עשוהי * יר 7 | רד 'ל ,נ'אפ יפפ 'רד חירב אבא יר ,(םש) יכ?אְו יפפ ברד הירב (?א והבא) אבא 'ר [יפפ
 ו -ג'אפל םשבג (כ'אָפ ןינכפד) ןינכיפד יפוי ('א ירו) יר ,(םש) ו?א] םשב ןינכסד עשוהי (?ַא ירו) יר [םשב

 | (סש) ו לטונ ,1י שתונ .2נ?אפ שותנ | (םש) יפ םתרכא .יתכאְך וגיבא םהרבא + ן] [פהרבא ונינא | ד יל

 | ינו הז | ין שרוחמ ,5פ שרחה ןט

 ךבסב זחאנ רחא ליא הנהו אריו ושרדו ,ןאכ בותכה ןושלב ושרפל השקש .רחא המ 1  :'א יד תינעת 'םג יוע
 םישעמה לכ רחא רח א רמא י"ר םימיה תירחאב .וירחא ןוכב תא הרקיש המ הדיקעה תעשב אא הארש וינרקב
 לכ רחא רח א רמא ם'בירו 'וכו דה לוא לש וינרקב לאגיהל ןפוס ו יי נ ר ק ב 'וכו תוריבעב םיזחאנ לארשי ז ח א נ
 שרפמ ת'פיבו םישעמה לכ רחא ןדוי 'ר רמאטב שרפל ק"קו ,(לידרה 'יחב 'יעו) רחא ןונגפב םירמאמה ינשו ,'וכו םישעמה
 לייכבו ,'וכו שדקמה תיב ןינבו לארשי ץרא תשוריו םירצמ תאיצי ונויהד לארשיל 'ה השעש םישעמה לכ רחא קחוהב
 אל הירכז 'קליבו :רחא ןומיס רב אבא ר''א שובישב פיייכבו ,ןומוס 'רב הדוי 'ר 'מא ותלחתה קר ינשה רמאממ אתיא
 , (םיעקותו רפוש םילטונ םה הנשה שארבו וירחאלש רמאמלמ םש בברתשנ ןדוי 'ר רמאמבו) ינשה רמאמה קתעוה
 סביר רמאמ ףסונ 'ב א'יכבו) 'וכו לארשי תר רו דה לכ רחא ןדוי רי'א םש 'יגהו דחא רמאמ קר אתיא א'יכבו
 שרפמ ט'קלבו ,ש"ויעו 'וכו םישעמה רחא ןדוי ר"א קר קתעוה בוט לכשבו ,(רפסה כתכב 'רנכ ןוילגב י'בחר רמאמו
 ליא לש ויגרקב לאגהל ןפוסו תורצב םיכבסנ לארשי תולגה תירחא לארשיל ןמיס רחא א'ד ונינפלש םירמאמה י'פע
 ויניע תא םהרבא אשיו םש 'יגהו תוינעת 'שוריב אתיא ם'ביר רמאמו ,'וכו ןיעירתמו רפוש ןילטונ הנשה שארבו "וכו
 תורצב ךבתסהלו תונועב זחאיל ךינב ןידיתע .תורודה לכ רחא ןומיס 'ר יב הדוי ר"א רחא והמ 'וגו רחא לא הנהו ארויו
 קתעוה דיי .'ט הירכז יריכמ 'קליבו) ןמית תורעסב ךלהו עקתי רפושב םיהלא יי'יו ינש הזה ליא לש וינרקב לאגיהל ןפוסו
 םשב הנוח 'ר םש 'גכ'חאו (שייייעו 'וכו ןנחוי יר םשב ןומיס רב הדוי ר"'מא וינרקב זחאנ רחא והמ םש ימלשורימ
 ליאה תא האור םהרבא היה םויה ותוא לכ (קחצי 'רב היננח ר"א 'יגה 176 דצ ימלשוריה ידירשבו) קחצי רב הנניח 'ר
 םוזחאנ ךינב ןידיתע ךכ םהרבא היבקה ול רמא 'וכו הז ךבסב זחאנ 'וכו הז שרוחב זחאנ אצויו רותינו הז ןל'אב זחאנ
 לאגיהל ןפוסו ל"א םלועל ןכ יהי םימלועה ןובר וינפל רמא .סודאל ןוימו ןויל ידממ ידמל לבבמ תויכלמב ןיכבתסמו תונועב
 אתקיספבו ,(יול יר םשב רחא ןונגסב ונינפלש רמאמה אוהו) 'וכו ךלהו עקתי רפושב םיהלא י"יו הזה ליא לש וונרקב
 שטינ ליאה תא וניבא םהרבאל ה"בקה הארהש דמלמ ןדוי ר"א יוגו ויניע תא םהרבא אשיו םירמאמה ינש םש
 ןיזחאנ תויהל ךינב ןידיתע ךכ םהרבאל ה'בקה רמא הז (שרוחב ל"'צו) שדוחב ךבסנו הז (שרוחמ ל''צו) שדוחמ
 וניבא םהרבאל ה"בקה הארהש דמלמ אני ג ח רי'א 'וכו רמאנש ליא לש וינרקב לאגיהל ןפוסו תורצב ןיכבסנו תונועב
 תוכלממ ןיכשמנו תויכלמב ןיכבסנו תומואב ןיזחאנ תויהל ךינב ןידיתע ךכ םהרבאל הייבקה ל"א יוכו שטונ לואה תא
 ריייוב יעיבשה שדחב יפב הי'כו , 'וכו ד'הה ליא לש וינרקב לאגיהל ןפוסו 'וכו ןוימו ןויל ידממו ידמל לבבמ תוכלמל
 יה רמא 'וכו (ןדוי רא ג'לו) הארהש דמלמ וינרקב ךבסב זחאנ רחא ליא הנהו 'וכו םהרבא אשיו 'יגה םשו ,ט'כפ
 עשוהי רו יפפ ברד היִרב אבא 'ר רחא רמאמ םש דועו ,'וכו הארהש דמלמ קחצי'רב אנוה
 ה''בקה ינפל ןועקותו ןהיתורפוש ןילטונ הנשה שארבו ןתכאלמב ןיקוסע הגשה תומי לכ 'מא יול 'ר םשב ינכפסד
 ונינפל םג אצמנ רמאמה הזו ,יעיבשה שדחב יתמיא םימחר םהילע אלמתמו םימחר אסכל ןיד אסכמ דמוע אוהו
 ז חאב רחא והמ םש ר'יספבו ,'ג ייס םש רובו 'ב א"נכ םש אתקיספב עיייעג ג'חעו כי'וכבו  יבו 'א א"וכב
 םישוע םה המ תוריבעב םיזחאנו םיכבוסמ ויהישכ ךירחא םודמועה ךינב ךונפל המ האר ה'בקח ול רמא ךבס ב
 אמוחנתב ע'יעו יוכו ןידב םתוא הכזמו קחצי לש ותדיקע רכזנ ינאו םהב םיעקותו ולאה תוגרקה תא .םולטונ וינרקב
 י'הבמב ייעו יול יר םשב םירמואה תומש וטמשנ ת/וכו ייסופדב .'וכו בר רב אבא 'ר 6  :םש ארויו אמוחנתו בי'מ
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 ידמל לכגמ תוכלמל חוכלממ ךכתסהל םיריתע ךינכ ךכ היכקה ול רסא רחא שרוחב ךכתסמו ךלוה
 תואבצ יי יונו רפושב םיהלא י*יו ריהה ליאלש ונרקב לאגיהל ןפוסו םוראל |ןוימו ןויל] ירסמו
 : (וט רי םש םש) םהילע ןגי

 רמא הינב יר פשנ ןדוי 'ר ונב תחת הלועל והלעיו ליאה תא חקיו םהרבא ךליו
 הז ליאלש וירוטא , ינכ קחצילש ומר וליאכ הז ליאלש ומר] האור יוה םימלועה לכ ןובר וינפל
 סחניפ 'ר , הרומח וז ירה וז יפילח וז תרומח וז תחת וז ירה ןנינתר הרהכ ינב קחצילש וירומא וליאכ
 ךכרחאו הליחח ינכ קחצי תא יתברקה וליאכ [האור יוה םימלועה לכ ןובר וינפל רמא הינב יר םשב

 : ס"מ ס'פ סכועס 6 : סט יתנכ 6תקיספ ,'נ ''כ ן"יפ סנכ לנדענ ,ד'י "כ םלס 6מוסנס ,ל"ק 'כ םוקלי 4

 ןיריתע | ן םחרכא ... [הי'בקה | ן הזב , כ ם רחא שרחב | 'י ךכאנו ,(םש) י] ךכסנו | יגו 'ל .תככא פד ךלותו [ךלוח
 |  תד תוינלמל .יכנאןפ תויכלמב ,'ל רחא תוכלטל חז תוכלמט |תוכלטל תוכלטס * | כ פירטש .יתנאופד ךינג
 | ל ירטטו ,ך ןויט ןויל ירט ןט ,(פש) יג ןויט (] ןוויל) ןויל ירטמ ,ן ןוויטו ןוויל ידמטו [יכא ןויטו ןויל * ירססו 2
 ! ם [ונוקב | זך ןילאננ םודאטו ,ְד לאגיל ףוסו ,?א לאגיל . . ,יכא[ם לאגתל ןפוסו , ] [לאגיחל ןפוסו | ןך ושעל
 עקתי רפושב ,י סהולע . . יי עקתי רפושב ,ל ונילע . .'וגו רפושב [סחילע * -- וגו רפוש | יתככנַאְוְד וינרקכ

 'ר עקתי רפושב ,(םש) 'תחְך עקתי רפושב ,ן ונילע ןגי תואבצ י"י םכילע ןגי . . יי עקתי רפושב , ונילע . .

 הנשח שארבו ןתכאלטב לארשי ןיקסוע חנשה תומי לכ רמא יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'רו יפפ 'רד חירב אבא
 םתילע סחרמו םימחר אסכ לע בשויו ןירח אסכמ דמוע ה"בקהו חייבקח ינפל ןיעקותו ליא לש רפוש ןה ןילטונ
 .. 'רו יפפ ברד . . והבא 'ר עקתי רפושב ,'א םכילע ןגי תואבצ י"* עקתי רפושב םיהלא י"י\ ביתכר אוה ארח
 רפושב ,?א 'וגו עקתי . .י'יו 'יתכדכ םחילע . . בשויו ואסכט . . ןיעקותו רפוש ןילטונ ןח . . לכ ירמא יול יר
 ןיד אפכ לעמ . . ןיעקותו ןחיתורפוש ןילטונ ןח . . לכ יול 'ר .. 'רו יפפ ברד . . אבא 'ר ונילע ןגי תואבצ י"י עקחי
 שרחל רחאב יתטיא םימחר תדמל ןידה תרמ ךפוהו םהילע םחרתמו עקתי . . "| ה*ח םתילע .. בשויו
 ןדוי ריא [כנאו פשב ןדוי יר* | א יל ,ןְל וגו .ם הלועל והלעיו [יתכנְד ונב -- וחלעוו * 4 | כ :יעיבשה
 ,1ך ילועח . . ! 51 םיטלועה ןובר 5 | ת רמא 'םמא | תיאפ חיינג | תד יל .ל ישב ןדוי 'ר ישב ןדוי 'ר , םשב

 ומר* | ל האר ירה [יתג אופ האור יוח * | א עישר ,ןך עישבר ,י'אן םלוע לש (ן וגוביר) וגובר ,ָך םלועה . .

 וליכ .תכפ ומד ולאכ) וטד וליאכ ('א הז לש ,ן חוה ליא לש) הז ליא לש (ןכגְך ויטד) ומד [האור יוה -
 וירומיא ,?א חז . . וירומיא) הזה ליא לש וירומא (*א קחצי לש) ינב קחצי לש (ן ויטד וליכ ,?א ומדכ .) ומד
 וליאכ) וירוטא וליכ (ְד וירומיא +  ליא לש ןירומא ,ם הז ליא לש ןירוטא ,כ ליא לש וירומיאו ,'א הז לש
 קחציד ,*א קחצי לש) ינב קחצי לש (1 ןירומאכ ,ם ןירוטא ולאכ ,כא וירוטיאכ ,ןך וירוטיא ולאכ ,ך וירומיא
 וז תחת וז ([ך ןנתד איההכ ,ָך ןנתד אדהכ ,] ןנינתד ,ן ןנינתד יכ ,[ף ןנינתד אדהכ) ןנינתד הדהכ (ך ירב
 וז תחת וז ירה ,[ חרומת . . ירה וז יפילח וז וז תרומח וז וז תחת וז ירה) הרוטת וז ירה וז יפילח וז תרומת
 ו ך הרומח . . ירה וז 'פוליח וז ירה וז תרומח וז ירה וז תחת וז ירה , ] הרומת . . ירה וז יפילח וז הרוטת וז ירה
 /3א הרומת ירה וז יפילח וז הרומת וז ירח וז תחת וז ,+א הרומח . . ירה הז יפוליח'הז וז תרומת וז ירה וז תחת וז
 ףוליח וז ירה וז תרומת וז ירה וז תחת וז ירה , כ הרומת וז ירה וז יפוליח וז חרומת וז ירה ויתחת הז ירה
 ,ך רמא סחניפ 'ר ,5 הינב 'ר םושמ . .'ר .?אפ היינב 'ר ,'א הינב . .סחנפ 'ר) הינב 'ר םשב סחניפ 'ר ([ך וז
 יוה) יוה (5א עישר ,ןךיאפ עישבר ,ן 'ועה 'בר ,ג . . ןוביר) םיטלועח ןובר וינפל (ן ורמא) רטא (][ך 'מא סחנפ יר
 יפילח וז ירה וז תחת וז ירה אנינתד אדהכ ברק ינב קחצי לש ומדכ הז ליא לש ומד /ןכנא| פד חאור (] תא

 ןירומיא ינב קחצי לש ומד וליאכ ..ומד ,1י האור יוה םלוע לש ונובר וינפל רטא רמא סחנפ יר הרות וז ירה וז
 הז ליא ,נ] וליכ 7 | ל יל .זֶד וז תרומת וז ירה וז תחת וז ירח ןנינתד תדהכ ינב קחצי לש וירוטיאכ הז ליא לש
 | א ינב , 'א ינב קחצי ,כ קחצי ינב תא | י ולאכ תז ליא לש ומד ,?א ולאכ . . ליא ,1א וליאכ

 תשבושמה 'יגכו ,69 דצ בוט לכשב םג ןוכנל היכו ןינכסד ע שו הי 'ר יתהגהו ,650 דצ גיח א'הגאבו 'א ח"ג
 דועו ונילע ןגי וכו םכולע ןגי ו"יכבו ,ג"וכב הייכו ונילע ןגי רמאמה ףוסב ליייכבו ,ןינכיסד יסוי יר ט"קלב םג אחיא
 רמאמה הזב יתמלשה .'וכו םשב ןדוי 'ר 4 :יתהגה ןכו םהי ל ע ןגי בותכ ארקמבו ,םכילע ןגי םימעפ 'ג םש
 ,ג"חעו םירמואה תומש ועטקנ תיייכו 'יסופדבו ,האור יוז תוביתה יוויש י'ע ל"יכב טמשנש המ וירחאלש רמאמבו
 הדהכ 'וכו קחצי לש ומד וליאכ הז ליא לש ומד האור יוה 'וכו וינפל רמא ונב תרומת ונב תחת שרפמ ביר םשב י"רו
 יוה 'וכו וינפל רמא ומוקמבו .ונב רחא ונב תחת שרפמ ביר םשב פ"רו ,הרומת וז ירה יוכו וז תחת וז ירה ןנינתד
 טוקליבו) ויתחת ונב םתוי ךולמיו א"דה ויתחת ליאה תא יתברקה כ'חאו הליחת ינב קחצי תא יתבוקה וליאכ האור
 רמוש וליכ ותוא ןיאור 'ב 'ו ח'פ קי'ב ישוריב ומכ 'וכו וירומא וליאכ וכו ומד וליאכ ןושלה ןונגסו ,(ומוקמב ףסונ
 ןכו דיוו אלב וירומא שויכ ייגכ יתהגהו ,וליכ יע ליתמעב 'יעו 'וכו לצב וליכ 'א זמ י"פ תומורת ישורובו 'וכו
 היכו וז יפי ל ח וז וייכ ייגכ יתהגה ןכו ,56 דצ ןילמ ךרעב ע"יעו 'ז רמא 'ע ךורעב 'יעו גייכו פ"יכב ןירומא
 ילבבבו תוינשמבש הנשמבו ,הרומת וז ירה וז יפילח וז תחת וז ירה םש הרומתב אברעמ ינבד אדומלתד אתינתמב
 שוריפב תוטישה יתשו ,יי'שריפבו היימגר 'יפב 'ב ו"כ הרומת ייעו 'וכו וז תפילח וז תרומת וז תחת וז ירה 'יגה
 חקיו רמאש ןויכ ונב תחת הלועל והלעיו םהרבא ולטנ העש התואב ימתס רמאמב םש חלש אמוחנתב ורדסנ וגב תחת
 היהת ךכ ליאה תא טחוש ינירה ע'שבר םהרבא רמא ונב תחת והמ םולכ ארקמה רסח הלועל והלעיו ליאה תא
 אהת ךכ ל"א ופרש 'וכו ךינפל קורז קחצי םד ולאכ האור ,אהת ךכ רטא ומד לטנ ךינפל טוחש ינב וליאכ האור
 הי'בקה ל"א ונב תחת והמ םולכ ארקמה רסח ונב תחת הלועל והלעיו חבזמה יבג לע ךינפל רובצ ורפא ולאכ האור
 ול רמא וגב תחת והמ א "ד 'יגה םשו ,זי"יפ ר"מבב 'יעו חכו ויתחת הזה ליאה אלא ןושאר ברקתנש אוה ךנב ךייח
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 ןנינתר הרהכ :(ז וט ביט) ןיתחת וגב םתוי ךלמיו רמא תאד ךיה ויתחת ליאה תא יתכרקה
 , םהרכא וניבאלש וליאכ רמא שיקל ןב ןועמש יר  ,הרימת רמיאכ רמא ןגחוי יר= ,םירידכ הרמיאכ
 : יומוי ןמ קני אלד רמיאכ ארפק רב ינח , תאטחה רלווכ ימא ןמת

 וינפל רמא ןנחוי 'ר פשב הכר ינינ יר הארי ייי אוהה םוקמה םש םהרבא ארקיו (די
 בישהל יל היה (ב בכ תישארב) ךריחי תא ךנב תא אנ חק יל תרמאש העשמ םימלועה לכ ןובר
 םולשו סח ,אנ חק יל תרמא תא וישכע (בי אכ סש) ערז ךל ארקי קחציב יכ יל תרמא לומתא
 וינב ויהיש העשב  וניהלא ייי ךינפלמ ןוצר יהי ןכ ךנוצר תושעל יימחר יתשככ אלא ןכ יתישע אל
 ותוא ארק םהרבא :םימחר םהילע אלמיתו הריקעה התוא םהל רוכוח הרצ יריל םיאב קחצילש

 סלקיו ,('5 ד"כק) סט ספקיקפ ,סש םווכעס 'טוכי ,סט טוקלי 4 :'5 ז"5 ל"פ סיכדנ 'לעוכי 2 :  נ"ע ספ סוכדנ 1
 טוקלי 8  :'פ ייפ עיכ סילקפ עכדע ,ג"כ 'יק סע לעוסנפ ,ו''ע ייפ סכיו :'פ לעופנפ ,סש ימנכ ססקיקפ ,'פ "יפ סט סנכ
 :'נ "כ ו"ע סילסס עלדפ ,ד'יתס 'כ סילספ 'קלי , ניק יכ

 / באו [ןנונתד הדחכ | י ומוקמב -. [ויתחת | יתכאד ךולמיו :גופ [ךלטיו | תכגנאופד חזח -. ,י [ליאת 1
 / בם םירירכ | י*ךפ ארמאכ .?רךתכד אר- לאו [הרמיאכ 2 | רד ןנתד אדהכ ,'ו 'ינתד אדהכ כלא . . אדחכ

 | ילך ירטאכ ,1'א ארד ,?א הרםיאכ | י שיקל ןב לאעמשי 'ר | א םינכאכ םיצעכ םירידכ ,ן םוירירכ

 ,'כגא וניבא םהרבא ,] [םהרבא וניבא | לי יר [שיקל -- יר | 1 הרומת ,ן ארימת , ?ך ידימת + תכנאפְד אדימת

 ('א יעויפל) היעויסל - [ארפק רב ינח | יכ'אָו תאטח | תגאפד דלוכ ,יכו [דלווכ 5 | תדד קחצי ,יפ םהרבא
 ,כג יוטוי (כ ןב) רב .פ ומוי ןפ .ל יטוי ןמ תא יופוימ .[וְד יומוי ןמ * | כא קגיי /:תפ קיגי | א ליבשרל
 םהרבא דמע [רטא | ד יל ,1א םשב אברו יביב בר ,1 םשב הבור . .יר ,כ"א]פ [סשב -- יבוב יר 4 | 3ו יומוי

 .. 1ְך םלועה .. ,נֶחְו םיטלועה ןובר 5 | א =, םוקמה ינפל . . דטע .2'א -. ח"בקה ינפל םינונחתו הלפתב
 אסכ ינפל עודיו יולג (כ םיטלועה ןובר .?א ע"שר) ע"שבר ,תרפ ע"שבר ,י םלוע לש וגובו , 'לועה

 ייתכגאפ [עיז --איקי 6 | | תכנפְד בישהל המ ,יא [בישהל | יפ ל ךדיחי תא | יכנ?א חעשב | כא ךרובכ
 התא ,ן יל יוא תא ,י יל תרמא התא [יל --תא | תכפ ושכעו ,י'אְוְד וישכעו , [וישכע | ך יוגו ,ן 'וגו ךל ארקי
 תא ךגב . .חק ,ך יוגו ךנב . . חק ,ולאזְד ךנב תא . .חק ,םפ יוגו אנ חק | ד 'ל .פ 'מוא תא ,כ1א יל רמוא
 תא /יתנאפד ימחר ,ל וימחר [ן יימחור *7 | יח אלו .א אל ו'ח | ן יוגו ךדיח ..חק ,23%א ךדיחי

 . יהי ןכ ,ן יי ינפלמ . .יהי ןכ ך יהלא . .יהי ,ןֶד וניהלא . .יהי ,כ [וניהלא --יהי ןכ | כיאה ימחר
 / ₪ תורבע ,י תוריבע [חרצ 5 | 1א ךיסעכ . . ןכ ,5א ךסעכ תא ךיטחר ושנכי ןכ ,י ךינפלמ . .יהי ,ם ךינפלמ

 (!א אהת) יהת ,יִתְכְנְופְד רכזנ (י היהת .ןפ אהת) יהת | תכניאחוד םיער (ן םישעמ) םישעמו תורובע

 \ [ןא אלמתתו ,ו אלמתו | י תאזה הדובעה ,2 הדקעה ,זְה וז הדקע :[ךא חדיקע התוא | כ םהינפל | א רכוז
 | (םילחת) י -;ה"בקה רמא זך =. הארי י"' .פ -, םהרבא ארקיו [םהרבא | ל ונילע [םהילע ** | כנחופְד אלמתמו

 וירומיא תא בירקמ םהרבא היה היינב ר''א ונב תחת הלועל והלעיו םש ר''יספבו ,'וכו ןושאר ברקתנ ךנב ךייח ה"בקה
 רמאנש ןוינעב יתבריק ינב קחציש ומכ ךינפל אהי ךכ רמא רבדו רבד לכ לע ךכ ינב קחצי לש וירומא ירה רמאו
 םירדנ הנשמב .ןנינתד הדהכ 1 :ש"אמר תורעהב םג 'יעו םש עטוקמ רמאמהש הארנו ,ויתחת ונב םתוי ךולמיו
 והמ םש ארמגבו , 'וכו םיירידכ ארמיאכ ימלשוריבש הנשמבו , ןברקב רדנ הז ירה 'וכו םיצעכ םירידכ ארמיאכ םש
 תאטח (דלווכ ןירמא ןמת לי'צו) דלווב ןנירמא ןמת (רימת ןברק לש שבככ) אדימת רמיאכ רמא ןנחוי 'ר הרמיאכ
 ןמ קני אלד ארמיאכ שיקל ןב ש"רל עייסמ הייח 'ר אנת וניבא םהרבא לש וליאכ רמא שיקל רב שיר
 תוכייש סוש ול ןיא ןאכ רמאמה לכו ,(םש עקב 'יעו) היה תישארב ימימ הירבד א'א לש וליא הזו וימימ קגי אלש) יהומוי
 י'שריפב 'ועו) תישארב ימי תששמ ןכומ היהש ליאה תא חקיו שרדה ןאכ רסח ילואו ,ע"פב רוביד אוהש 'רגו ,וינפלש שרדהל
 שרדה הז ךשמהבו ('א דג םיחספו הפ תובא ע"'יעו 'א י'רתבו א"'לפו טיפ א"רדפבו םש ר'מבבוםש חלשו אריג אמוחנתבו ת''הע
 ץעבו השמ ידיבו כ''מב םג השקה רמאמה הז שוריפב 'יעו 'וכו קני אלד רמיאכ 'וכו א'א לש וליאכ 'וכו ןנינתד הדהכ אבוה
 היה 'וכו העשמ ע"שבר הי'בקה ינפל א''א רמא ןנחוי ר"שב רמא א ב ר קתעוה ט"קלב .'וכו הבר יביב 'ר 4 : גייעצו ףסוי
 ךימחר ושבכיש יהלא 'ה 'וכו ןוצר יהי ןכ 'וכו ימחר יתשבכו ךנב תא אנ חק רמא התא וישכע 'ןכו לומתא בישהל המ יל
 רמואה םש טמשנ ת''יכו 'וסופדבו ,'וכו םהילע אלמתתו הדיקע התוא םהל רכזנ אהתו קחצי לש וינב לע ךסעכ תא
 עודיו יולג םימלועה ןובר ה"בקה ינפל םהרבא רמא ןנחוי 'ר םשב אב א יביב 'ר םש תוינעת 'שוריבו ,י'ר םשב
 קחציב יכ יל תרמא לומתא ךינפל רמולו בישהל המ יל היה ינב קחצי תא ,תולעהל יל תרמאש העשבש ךינפל
 ןוצר יהי ןכ ךנוצר יתישעו ירצי תא יתשבכ אלא ןכ יתישע אל םולשו סח הלועל םש והלעהו רמוא תא ןישכעו 'וכו
 םהילע דמלמ אהת התא אירוגיגס םהילע דמלי ימ םהל ןיאו הר צ ידיל ייסנכנ 'וכו ויהיש העשבש יהלא יייי 'וכו
 יתעבשנ יב םש אתקיספבו ,ר"'יוצאב 'יעו 'ןכו םהילע אלמ תמו םהיבא קחצי לש ותדיקע םהל רכזנ תא הארי יי אירוגינס
 תרמאש העשב ךינפל עודיו יולג 'וכו ינפל םהרבא רמא ןנחוי ר"שב א ב ר יביב 'ר וזה העובשל היה ךרוצ המ 'וכו
 םשכ אלא 'וכו אנ חק יל רמוא התא וישכעו 'וכו לומתא רמול יבלב היה המ ךבישהל יבלב היהש 'וכו אנ חק יל
 םיער םישעמו תורי בע ידיל םיאב 'וכו ויהיש העשב ךכ ךיתובישה אלו ירצי תא יתשבכו ךבישהל יבלב היהש
 םימחר תדמל ןידה תדמ םהל ךופהתו םהילע םחרתו םימחר םהילע א ל ממ ת תו םהיבא קחצי תדקע םהל רכזנ אהת
 הלפתב םהרבא דמע רמא!ןנחי 'ר םשב אבא רב יביב 'ו העובשל היה ךרוצ המ םש רייובו ,'וכו
 היה 'וכו אנ חק יל תרמאש יוכו יולג ע'שבר וינפל רמאו (כ'יכו 'א א"יכב ה"כו) ה" בקה ינפל םינוגח תו
 םלאכו עמשא אל שרחכ ךיתובישה אלו 'וכו םשכ אלא 'וכו והלעהו יל רמוא התא וישכעו 'וכו לומתא 'וכו יבלב
 םשו) ר'יספב 'יעו  'ובו םהל ךופהתו 'וכו םהל ריכזמ אהת 'וכו תוריבע ידיל םיאב 'וכו ויהישכ ךכ ויפ חתפי אל
 .ותוא ארק 8 : 'בו 'א יי'רתב ע'יעו םש םילהת שרדמבו אריו אמוחנתו ב'מ אמוחנתבו (הימרי 'ר י'ר ןמ שבתשנ
 םלש שדקמה תיב ארקנש אצומ תא רמאמה ןושל םש ב'מ םילהת שרדמבו ,יטיש ינוב ל"יכב ףסונ ןכו םוקמה םש
 םש םהרבא ארקיו רמאנש הארי שדקמה תיבל ארק םהרבאו 'וכו חג ןב םש אוהו םלש ךלמ קדצ יכלמו רמאנש

= 



 וט--רי בכ ונ השרפ אריו 0008

 םלש ךלט קרצ יכלמו םלש ותא ארק םש ,הארי ייי אוהה םוקמה םש םהרכא ארקיו הארי
 קיוצ טרא םש םהרבא ותוא ארקש סשכ הארי ןתא ינא ארוק פא ה'כקה רמא , (חי רי תישארב)
 יניוה אלא ,םערתמ קירצ םרא סהרבא םש ותוא ארקש םשכ םלש ותוא ינא ארוק םאו ,םערתמ
 םלש אוהש רע ונלח 'ו םשכ היכוב יר ,םלש הארי םלשורי םהינש ותוא וארקש ומכ וארוק

 (ג וע סילהת) ןויצכ ותנועמו וכופ םלשכ יהיו ריהה הכיתב ללפתמ היהו חכוס חיכקה ול השע \
 שרקמה תינ היכקח ול הארהש רמלמ איר ,שרקמה חיב ןייגיבב האריש ןוצר יהי רמוא היה המו
 ש לש רמא תאר ךיה יונב ירה הארי י"י אוהה םוקמה םש םתרכא ארקיו יונכו ברחו יונכ
 רה לע רמא תאר ךיה ברח ירה רהב םויה רומאי רשא ,(וט וט םירבי) הארי הגשב םימעפ
 ןויצ י*י הגב יכ רמא תאד ךיה אובל ריתעל ללכושמו יונכ הארי יי , (חי ה תכיא) םמשש ןויצ

 :(ו' כק םילחת) ורובכב הארג 0

 ול רמא ,תאוה העוכשל ךווצ המ יתעבשנ יב רמאיו 'וגו ייי ךאלמ ארקוו וזט ומ אי
 אמח יר םשכ יול יר ,תאוה העובשל ךרוצ המ איד , ינב קחצי תא אלו יתוא חסנמ ךניאש יל עכשה

 :נ*ק 'כ פוקלי 11 : 18 רפ ליעל ייעו ,ב"כט "פ סכככס סלח יכפס ,ס'כסס 'כ סינסס 'קלי ,כ"ק 'כ פוקלי 6

 | (םש) ' יל חיכקח רטא 2 | ותוא | וןך חנ ןב (י םשו) םש ,(םש) יכגא[ םשו | ם יל הארי -- ארקיו 1

 םדא | + חנ ןב םש | מ אוקש ,(םש) יא וארקש , 1 והוא ארוקש | י] ךרדכ [םשכ | ותוא | יעכא[ ארוק ינא

 [כוד ינא איוק * | א פא | יכנאפ סערתטו 8 | א אוה קירצ ,(םש) י קירצ ,וכ אוה קידצ סדא ,[ך קירצה

 ,כנאחופ םש (אפ ואוקש ,] וחוא ארוקש) ותוא ארקש םשכ [םש --םשכ | ל ארוק .יעגאם ארוק ינא

 קירצ םרא םתרכא ,ןזְד םערתמ קידצה סתרבא | תדד יל ,י חנ ןב םש ותוא ארקש ךרדכ ,(סש) ו םש וארקש ךרדכ

 ,?א םערתטו אוה קידצ םחרבא ,(םש) י םערתמו קירצ םחרבא ,י'א םערתטו אוח קידצ .. םהרבא ,] ם;רתמו

 [ומכ |[ ןְֶד םילשורי ותוא ארוק ,יכנאזְחְו ותוא ארוק עפ [וארוק + | כו ינא ירה | ם םחרבא ירבד לטבא

 | 'א יל .יתפד ואוקש .!א והוארקש ,(םש) ייעכנזח [וחוא יארקש | *א םשב ,(םש) י ךררכ ,ךפ סשכ ,ן הסכ

 ה"בה ,"ך םוקמה ול חשע 5 | ןךְד םילשורי םלש הארי ,+ םלש . . םילשורי ,(םש) 'ירע אזחופ [סלש -- םלשורי
 הפ 6 | ל וכוסב .[ך וכוס ,ן 'וגו וטס ,ף ןויצב--ונס [יכגאד ןויצב ותנועמו וכוס * | *א ללפתמו | %א ול השוע
 ב [ןייניבב | תאריל האואש ,ן הארי הש ,'יכנחפ'ד [האריש | א[ 'טוא והמו ,ן רמא אוחטו .י רסוא היה

 יונב 7 | ם והאותש | יכנ ותיב :תאחופְ יתיב [שדקמה תיב | ם ןינב יל ןיינב .תכאד ןינבב ,!וָן ןיינבב

 ו כנא [פחרבא ארקיו | ך יוגבו ברח יונבו ברח .א אובל ריתעל ללכושמו יונגו . . יונב .יתכ גחוםפ [יונגו --
 רהב /תןד ייי רהב :יא]פ [רהב | (סש) יתכגאם ךרוכז לכ -. [הארי 8 | א 'ל םימעפ שלש | תֶד 'ל :ופ ארקיו
 | תד ינש ןינעכ | יכ'אופד אבל ,(סש) יתניא [אוגל | ןך וב וכלה םילעוש ,ן יוגו -, [םמשש 9 | כן חארי . .
 לא ₪ םיטשח ןמ תינש סהרבא לא [וגו | א יל יי -- ארקוו 11 | ל יל .ן יוגו [יתכנאפד ודובכב הארג * 0

 | תכנוא ייי פאג -. [ותענשנ | א 'ל ד תינש ,כ םימשה ןט תינש ,י םהרבא לא , ] תינש . . לא , ן 'וגו תינש .
 ו! תאו העובשל ,ם [תאזה העובשל | ל ךירצ .ן היה ךרוצ [יתכאפד ךריצ* | ג'אה 'ל איר -- המ
 י תול יטא אלא ,ל 'מא ,י ל*א [ןֶד ול רמא* | י וז תעובש ,ן העוכשה התואל ,[ך חעובשל ,*אְד וז העובשל
 | ם םהרבא יטאש רמלמ יול 'ר ,?א לייא 'טא . .רב . .רישב יול 'ר , ול 'טא אנינח 'רב אמח 'ר םשב יול 'ר
 דוע יתוא .?א]פ [יתוא | 3א דוע התא ןיאש ,יז] חתא ןיאש ,כופְד תא ןיאש ל יניאש [ךניאש * 2

 ,1ך רוושש) רטשש רחאל לשמ ₪ ,יכ'אפ ינב | י קחציל אלו ,ן קחצי תאו | י יתוא אל רוע יל .תכְד חחע
 ריבשהו סוגא תא רוושיש דחאל ,ןְד וטע ונב (ןך תא) םג ץיפקהו (ןך רהנ יניגא) רהנ תלובש וניגא תא (ןך טשש
 | תגדיל .'אופ [פשג -- 'ר | ל 'ל ,תגיאחד וז [ופ תאוח * | יכלא 'ל התעמ -- א'ד | ן ומע ונב תא

 הארי וארקש יבתוא םהרבא ירבד לטבא םש וארקש ומכ םלש ותוא ארקא םא םוקמה רמא הארי 'ה אוהה םוקמה
 'וכו םהינש וארקש המ ףתוש ה'בקה השע המ םלש וארקש קידצה םש ירבד לטבא ינא הארי ותוא ארוק ינא םאו
 'ע ךורעב קתעוה ונינפלש רמאמהו ,462 דצו 420 דצ 946 דצ ליעל י"'מב 'יעו 'וכו םלשו הארי םילשורי והמו
 הכוס םוקטה [ול] השע םלש ארקנש דע טייכ ר'ב 'יפב שרפמ .'וכו םלש אוהש דע 4 = : תצק עטוקמ םשו םלשורי
 ר''ב 'יפבו , וכוס םולשב ןחו רזעלא 'ר רסי הז שרדמ לעו ןויצב ותנועמ אהיש ללפתמ [היה] וכוס םולשב היהשכ 'וכו
 רדסנ םש םילהת שרדמבו , תוכוסל הנושארה הבורקב אוהו , יוכו ןחו הבורקב שייפה רזעלא 'ר דסיי 'וכו לעו ר"פדב
 לש ותיירב תליתתמ הי כר ב 'ר רמא 'וכו וכוס םלשב יהיו ב'מב םש 'יגהו 'וכו אצומ תא רמאמה ינפל רמאמה
 בירחא אלש ידכ ינוצר יינב ןישוע ויהיש ןוצר יהי הכותב ללפתמ היהש לוכיבכ הכוס םילשוריב ה"בקה השע םלוע
 יוה ישדקמו יתיב ןינב ברקאש הבושת יינב ושעיש ינפלמ ןוצר יהי ללפתמ אוה ברחש ןויכו 'וכו ישדקמו יתיב תא
 שרדמב םג אתיא האריש 'יגהו ,ןינב הארא ןמסנ ןוילגבו 'וכו ןייניבב האריש ןוצר יהי .בותכ ל"יכבו ,וכוס םלשב יהיו
 : םש םילהת יש תחנמב ע"יעו :גרובצניג 'צוה ךינתב 'יע וכס וכוס "חלו .ע"צו יתנייצש י"כבו ר"פד טוקליבו ר"פר
 ברח ותוא הארו יונב ותוא הארש םהרבאב אצומ התא ןכו 'וכו וילע חטבל ןוכשי םש ירפסב .'וכו רמלמ א"ר 6
 ירה הארי 'ה ברח ירה רהב םויה רמאי רשא יונב ירה הארי 'ה אוהה םוקמה םש םהרבא ארקיו יונב ותוא הארו
 'וגבו ,םש י'מבו 18 ליעל ייעו 'וכו בקעיב אצומ התא ןכו 'וכו קחציב אצומ התא ןכו אובל דיתעל ללכושמו יונב

 שרדמב | .ונב קחצי תא 12  :'וכו יונבו ברחו יונב שדקמה תיב ול הארה ייחב וניברב םג קתעוה וגונפלש הגוכנז
 א"רד תנשמב 'יעו ץפקש רוושש 'יפו , ומע ונב םג ץיפקהו רהנ תלובש וניגא תא רוושש דחאל לשמ ןאכ ףסונ ר"פד
 דחאל וי'יכבו , 'וכו רהנ וניגא תא טשש דחאל .לשמ ת*יכבו ;ףטשש א'אב הגוהו רמשש אתויא ו'דבו ,רווש 'ע ל"תמעבו
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 ןכ ונממ הרלי ,הנורטמל יואשנ היהש ךלמל ,התעמ דוע ינסנת אלש יל עבשה ול רמא אנינח ירב %
 עבשה ול ורמאו םלוכ וסנכתנ ירישע ןב הדליש ןויכ , השרנו ישילש ,השרגו יניש ,השרגו ןושאר
 יניסנת אלש יל עכשיה ול רמא ירישע ןויסינ םהרכא הסנתנש ןויכ ךכ  ,דוע ונמיא שרנח אלש ונל

 :'ב יס זיפ סבכ לנדעב ,ד"י ייפ סט סעוסנס ,זייכ ייס סלט בע סעוסנס ייע 1

 ןיאש | 'א היל | נ יל ,ל אננח 'ר :תופיד הנינח (ן 'ריב :תפ רב) 'רב :א אנינח רב [אנינח 'רב * 1

 / 1יכנ?או [ךלמל |  דוע התעפ | תנאופְד יתוא הספנמ :זך ינפנמ | ן ןיאש / ך*א התא ןיאש ,ןחפד תא
 !בו [יניש | ית תשריגו 5 | זך אתינורטמל | תאד יושנ , ייכנחופ [יואשנ | כ 'ל היהש | ת"אחפְ -, לשמ
 ' ףַנ השריגו ישילש [השרגו ישילש | יזְרנ השריגו | ו ינש ןב ול הדליו האשנו רזחו ,?א ינש ןב .תכ'אפְד ינש

 ןויכו [ירישע--ןויכ | י ירישע ןב הרליש דע ,?א רשע רע ןכ תשריגו 'ג ןב ,1א הרשע דע ןכו השרגו ישילש

 | י ופנכנו ,פ ואב : ופנכנ | י 'ל .תכנאופד ירישע ןב (ם ול ,?א ונמה ,א ונמיה) ונמט הדליש (ן ןויכ)
 תא | 'א דוע שוגמ ךניאש ,יתכנ!אחופדך שרגמ ('א התא) תא ןיאש 8 | "א יל ל | תנ ןלוכ
 | ל יל ,יכנ'אְ] תתעמ דוע :תיאפְד התעמ [ח דע * | תת ונימא . . ,ן ונימיא . . ,יכנאחפד ונמא

 | עבששה | 'א היל | תכנאפ ןיפנ | תנ םהובא וניא ,יכאְד וניכא םהרבא ,ןם [סהרבא
 '%א ינפנט ךניאש ,1אָזְד ינפנמ תא ןיאש , תכנופְד יתוא הפנמ (ןך התא) תא ןיאש | תד יל :יכנאום [יל

 | י יל הסנמ התא

 ת''פיבו כ'מב 'יעו ןגוא ןושל ותפש וא ןגא ס'למ וא הניג ןושל וניגא 'יפה קחורו  ,'וכו ריבשהו םוגא תא רוושיש
 םירפסה ראשו ל"ייכבו ,ו'יכב (סוגא וא) םוגא םג הרז הלמו ןיגא 'ע תירבעז ןושלה ןולמבו 'שה .ךורעבו ל"תמעבו
 א"יכב 'וגה יפכו ,נ'חעו דחא שרה קר ןאכ אתיא טוקליבו כיייכו גייבו 'בו יא א'יכו ח"יכבו ,לשמה ללב אתול
 שרדהכו ,ונב קחציל אלו דוע ותוא הסנמ ןיאש ול עבשנ אנינח ר'ב אמח ריישב יול 'ר ט"קלב םג קתעוה כ'וכו .יב
 םהרבא רמא העש התואב םש חלש ב'מ אמוחנתב םג שרדנ 'וכו רוע ינסנת אלש יל עבשה לא 'וכו א"ד ונונפלש
 דבאמ יתייה ךל יתעמש אל ו"ח סאש םלועל דוע ינסנת אלש יל עבשתש רע ןאכמ זז יניא ע"שבר ה'בקה ינפל
 דוע והסני אלש הי'בקה ול עבשג העש התואב "וכו אוה ךכ ךייח ה"בקה לייא ןנח 'ר רמא ימימ יתעגיש המ לכ
 (העובשל) וזה העובשל היה ךרוצ המ ןושלהו ,םש ר"מבבו אמוחנתב םג 'יעו 'וכו יתעבשנ יב רמאיו רמאנש םלועל
 ןכו , .יואשנ היהש 1  :'וכו יביב 'ר ה"דב 607 דצ ליעל י"מב ר"יומו אתקיספמ יתקתעהש שרדב םג אתיא יוכו
 ןב ול הדליו האשנו רזחו טוקליב שרופמש" ומכ 'וכו השרגו ינש םעטו ,165 דצו 188 דצ ליעל יואשנ תבותכ
 וגו ססונתהל סנ ךיאריל התתנ 'וכו הסנ םיהלאהו 'וכו רחא יהיו ושרד הינפ שיר ליעל .ירישע ןויסינ 3 = :ונש
 415 רצ ליעל םג 'יעו םיכלמבו ןובעירב שאה ןשבכב ינדעסת ךנימיו שרדה ח''מפ שירבו ,'וכו ןויפינ רחא ןויסינ
 , טורטורפב תונויסנה ונמנ אל םשו 'וכו וגיבא םהרבא הסנתנ תונויסנ הרשע הנשנ .ג"'מ ה'פ תובאבו ,428 דצו
 ינשב 'ב (810 דצ ליעל י"מב 'יעו) ךל ךלב םינש ןה ולא 'וכו הסנתנ תונויסנ הרשע שרפמ ג'לפ א'ונ ג"'רדאבו
 םיכלמה םע דחא (ותיבמ רגה שוריגו הערפ תיבל הרש תחיקל) וישנ יתשב 'ב (קחצי תדיקעו לאעמשי שוריג) וינב
 תצקב ונמנ תונויפנה ולאו ,(שיזשר תורעהב שיייעו) 'וכו הלימ תירבב דחאו םידשכ רואב דחאו םירתבה ןיב דחאו
 דרישכ ןה ולאו תונויסנ רשעב הי'בקה ופרצש הפורצ 'ה תרמא חי רומזמב רבכמ ספדנש םילהת שרדמב סג יוניש
 אנ אב רגהב הרשב םינשו ךל ךל ול רמאשכ םינש םידשכ רואמ ךיתאצוה רשא 'ה ינא רמאנש שאה ןשבכ ךותל
 היהו ינפל ךלהתה ה'בקה ול רמאש הלימבו ויכינח תא קריו םיכלמבו תאזה המאה שרג לאעמשיבו יתחפש לא
 קחציבו ('וכו ילמתיא הדב םש י"מבו 489 רצ ליעל 'יעו) וינבב . תודרבעשמ תויכלמה הארשכ םירתבה ןיבו םימת
 תחא ןה ולאו 'וכו תרמא היכ 'יס םש בימ םילהת שרדמב תרחא אחסונו) ,'וכו ךדיחי תא ךנב תא אנ חק
 'וכו אנ אב תירצמה רגהבו העברא ירה ךלמיבאבו הערפב הרשב םינש 'וכו ךל ךל תחאו 'וכו שאה ןשבכב
 יוכו קחצי לש הדקעבו 'וכו תויכלמ עברא והארהש םירתבה ןיבו יוכו הלימבו 'וכו םיכלמבו 'וכו שרג לאעמשיבו
 ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל םידשכ רואב ןה ולאו יוכו תונויסנ רשע שרפמ וי'לפ ב"ונ נירדאבו ,(ב"'שר תורעהב שייייעו
 רחאו הערפב דחא הרשב םינשו ץראב בער יהיו (870 דצ ליִעְל י'מב 'יעו .תונויסנ 'ב ןהו) ןרח .תאיציב
 קיפמו הרשב םינשו ךל ךלב םינש הנומ םשו) 'וכו לאעמשי לשו קחצי לשו םירתב לשו הלימ לש דחאו ךלמיבאב
 ךלו םידשכ רואב דחא ןה ולאו ה'צ רומזמב רבכמ ספדנש םילהת שרדמב הייכו (בער יהיו לייעמו םיכלמבו רגהב
 לשו קחצי לשו םירתכה ןיב .לשו הלימ לשו ךלמיבאבו הערפב הרשב םינשו בער יהיו ןרחמ ותאיציו ךצראמ ךל
 אא הסנתנ תונויסנ הרשע ךלוהו שרוד א'לפ דע וי'כפ א"רדפבו ,(!ג 'ים םש בישר תורעהב 'יעו) 'וכו לאעמשו
 ינשה ןויסנ 'וכו הנש הרשע שלש ץראל תחתמ אבחנו וגרהל תוכלמה ילודג לכ ושקב אא דלונשכ ןושארה ןויסנ 'וכו
 ותחפשממו ויבא תיבמ ולטלט ישילש ןויסנ 'וכו .שאה ןשבכ ךותב והונתנו 'וכו םינש רשע םירוסאה תיבב והונחנ
 בער יהיו ינש 'וכו םהרבא ימיב אלא בער אב אל ץראו םימש וארבנש םוימ 'רה ןויסנ 'וכו ךל ךל רמאנש וכו
 ואב יששה ןויסנ (361 דצ ליעל י"מב 'יעו ו'כפ םש) 'וכו השאל הערפל ותשא הרש החקלנש ישימחה ןויסנ 'וכו
 הארה 'וכו הזחמב םהרבא לא י"' רבד היה הלאה םירבדה רחא יעיבשה ןויסנ (ז'כפ םש) 'וכו םיכלמה לכ וילא
 יהיו ינימשה ןויסנ (489 דצו 497 דצ ליעל י"מב 'יעו ח"כפ םש) 'וכו ןילשומ תויכלמ םירתבה ןיב אאל היבקה
 דלונ לאעמשי יעישתה ןויסנ (טי'כפ םש) 'וכו ךתלרע רשב לומ 'וכו ה'בקה ול רמא םינש עשתו םיעשת ןב םהרבא
 הנב תאו תאזה המאה שרג םהרבאל רמאתו 'וכו הרש התאר 'וכו תשק לטונ היהו 'וכו תשקב הברתנו תשקב
 'וכו םהרבא תא הסנ םיהלאהו הלאה םירבדה רחהא יהיו ירישעה ןויסנה (968 דצ ליעל י"'מב ייעו ל"פ םש) 'וכו
 בער יהיו 'וכו תוכלמה ילודג לכ ושקב לייעמו רגהב קיפמו הרשב דחאו ךל ךלב דחא הנומ א"רדפבו ,א"לפ םש)
 ,םש תובאל י?שריפב םג ייעו 'וכו השעי ימ רשא ה"רד 'ב םויל קולפב םג תונויסנה ונמג וז .הטיש יפכו ,('וכו
 דועו הדיקעהו הלימהו םיכלמה תמחלמו בערהו ךלמיבאבו הערפב הרשב םינשו ךל ךלב דחא ונמ םישרפמה בורו
 הנומ וניאו) לאעמשי שוריגו רגה שוריגו הרשמ דילוהלמ שאונש רחא השאל רגה וחקל םש תובאב ם"במרה הגמ
 חנומ וניאו) חרש תרובק ירישעהו לאעמשיו רגה שוריג םידשכ רוא דוע הנמ הנוי וניברו ,(םירתבה ןיבו םידשכ רוא
 הרותב בתכנ אלש רחא םידשכ רוא ןינע תונויסנב ונמ אל םורבחמה ילודגו יריאמה ברה ש"'מ 'יעו (םירתבה ןיב

 ןמטנו וגרוהל שקבש עשרה דורמנ 'א תונויסנה רפסמ ושוריפב הנומ אוהו 'וכו םירתבה ןיב כ''ג ונמ אלו אידה
 וקיקזהש 'טה 'וכו וינב תולג םירתבה ןיבב ול הארהש 'גה 'וכו לבוקמ הזו לוציגו םידשכ רואב וכילשהש שרפל שיו
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 רברה תא תרמא תאו אוה ירישע ןויסינ הזה רבדה תא תישע רשא ןעי יכ ןנח 'ר רמא ,דוע
 :השעש המ לכ רביא ןורחאה סנ וילע לביקש ילולאש , לכה רגנכ לוקשש ןורחאה סג הו אלא ,הוה

 : ןבל תוכר כאל חובר [חכרא הברהו| ,ןכל הכוב באל הכרב וגו ךכרבא ךרב יכ זי
 רומרתלש החלפמב האורש ימ וירשא :רוטרת הז רמא 'ר ויביוא רעש תא ךערז שרויו

 ףלא םינוטש הרימעה ןושארה ןברח רמא ןוהנמ רח אנוח 'רו ןרוי 'ר  ,תונכרח ינשב הפתוש החיהש

 /(ינ 'נ) עלנ 'פ יסנכ סכיס ,'נ ס"ס ד'פ תוינעס 'םכי :  סש עוקל" 4 :כ"י "כ כ"פ קנכ לנדטנ ,סס סוקל 8
 '6 וי 'ם ו'ס חומכי

 | גאחו'ד יל .יתכפד אוה . . ןויסנ [אוח -- ןויסינ | ןינח | יתכגאחוד החעמ דוע ,[ החעמ |דוע 1
 תכפד הזה . . תא תישע רשא ןעי (כ רטא תא ,םף יכ רמא תאו ,[ך יכ 'מוא תאו) יכ רטוא התאו [הזה --תאו

 | נחו יל .'א ירישע ןויסנ רמוא התאו ,?א'ְד אוה ירישע ןויסנ ('א חרמא תאו) רמוא התאו , הזה . . תא רמוא תאו

 .שתכגופד לוקש אוחש | א ירישע ,ינ ןורחא | יתיאד ןויסנ ,'א ןויסיג .כנהופ'ד ([סג | יאח'ד ל הו :
 ילמלאש ,ש'א לבקש ילולאש ,ינ'אזחופ [לביקש ילוליאש | י ןלכ ,ג ןלוכ .ש כא םלוכ | זד לוקשו לודג , יא לוקש
 ,שכנ ןווחאה סנה ,ןה [ןווחאה סנ | ך ולבק אל ילולאש ,ןך ולביק אל ילולאש ,"ַ לביק אלש ילוליאש ,ך לביקש
 | שאד רנא .יתכנחופ [דגיא | תד יל ,י הז :א ןורחאה ('א ןויסנה) ןויסינה .ןמ ןורחאה (ן הזה) הז סג

 איג לכה ,ְך השעש המ לכ א"נ לכה תא ,י תליחתט השעש המ לכ ,כ השעש המ .ש)גא[ךפ [השעש -- לכ
 הנוה [י'רתפְ הביא הבוהו * | ית?אפ 'ל .כנ'א ךערז תא הברא הברהו [וגו 8 | ך השעש ..לכ
 .יעתכופ [שריו 4 | כ תוכרג ,?א תוגרו | כ תוכרב ,א תובר רמא ןנחוי 'ר [תובר | כ'אול 'ל ."א הברא
 | רמוא | א ןדוי 'ר [ר | ל יוגג .תכד ויאנוש ..תא ,ן ויביא . .תא [יענא ויביוא--תא * | ןאָד שרייו

 ," האור אוהש יט ,?א [האורש ימ | כ וירשא 'מא ןנחוי 'ר ,פ רשא | יכנאפ רוטרת | תאד וז .יקכנ'אחופ [הו

 | ינא יתשב | א תפתוש 5 | יכגנאםפ רוטרת | כג האור אוהש , ן'אחְו ד האור אוהש ..לכ ,ף האורש ימ לכ

 :ןד ןוהגימ .יתכנ'אפ [ןוהנמ | ד הנינח .יכאפ אגוה ,גחו [אגח || ם ןינבווח ,יכ1] תונברוח

 ייירתאחופ (םינומש | ךְד ןושאר תיב ןברחב ,יעזח ןושאר (י ןברוחב) ןברחב / כנאןש ןושאר ןברח | יאח יל

 | .ע'א םיפא | עד 'פ ,2] םינמש

 רוא הנומ ביישר 'צוה ךל ךל שיר הדגא שרדמבו ,םש תובאל ב''ערהב םג 'יעו קחצי תדיקע ד"ויה הנב תאו רגה תא שרגל
 , הרקע ירש יהתו רמאנש הרקע ותשא לייעמו םיכלמה תמחלמ קיפמו לאעמשיו רגה שוריגו םירהבה ןיבו םידשכ
 םוכלמה רשועב והסנו בערבו וצראב םהרבא תא הסנ הי'בקהש ז"יפ םילבויה רפסב רבכ רפוסמו דאמ הנשי הדגאה לכו
 ט"יפ םשו ,'וכו השרג רשאכ ותחפש רגהבו לאעמשיב דוע והסנו הלימבו ונטמ החקול רשאכ ותשאב דוע והסנו
 יתקתעהש ליזח ישרדמבו ונינפלש רמאמה יפלו ., םהרבא הסנתנש ירישעה ןויסנ הז התרובקו הרש תתימב בותכ
 ןויסגו ןושארה ןויסנ היבקה ול רמא יד ייפ ךל ךל ב"מ אמוחנתב ןכו ןורחאהו ירישעה ןויסנ הדיקעה ןויסנ היה
 ךלב ןושארה ןויסנ ןורחאה ןויסנכ ןושארה ןויסנ 'ג 'וס םש אמוחנתבו 'וכו ךל ךלב אלא ךתוא הסנמ יניא ןורחאה
 הארישע אנויסנב םהרבא תי יסנהמ י"יו 'וכו הסנ םיהלאהו 'א י"רתב הדגאה ןכו (סש ףסוי ץעב 'יעו) 'וכו ךל
 ןעבעל ורפסב רעעב שימו ת"פיב םג 'יעו ירישעה ןויסנה אוה הז הסנ םיהלאהו 817 'ומע לודגה שרדמבו 'וכו
 אלהו וכרב ןויסנ ותוא רובעבש עמשמ הזה י"כ ר'ב 'יפב שרפמ .וכו תרמא תאו 1 :190 דצ סטאהרבא
 היה ןורחא הז אלהו הז רבדב אלא הסנתנ אל יכו םפדנה רי'ב ייפבו ,'וכו הזמ םילודג ויה םירחא הברה תונויסנ
 ףסונ ןכו ,הלחתב השעש המ לכ דבא ןורחאה סנה ויִלע לבקש ילולאש םלוכ דגנכ לוקש אוהש ןורחא סנ הז אלא
 ךרב ןושלה לפכ שרוד .'וכו הכרב 8 :היינפ שיר ליעל 'יעו ןויסנ וטכ ןאכ סג תארוהו ,הליחתמ 'וכו לכ טוקליב
 / ןבל תוברו באל תובר הברא הברהו בוט לכשב ןכו 'וכו באל תובר הברא הברהו ןבל הכרב באל הכרב ךכרבא
 יכ בישר 'צוה הדגא שרדמבו ,ןבל יובי רו באל יוביר הברא הברהו 'וכו באל הכרב ךכרבא ךרב יכ ט"קלבו
 ךרב יכ 'וכו ול רמא ךכ אנינח רב אמח 'ר רמאמב םש ר"'מבבו ,ןבל חברהו באל הברהו 'וכו הכרב ךכרבא ךרב

 םלועב הברא הברהו הזה םלועב ךכרבא ךרב א"לפ א"רדפבו ,'וכו ןבל הייבר באל הייבר הברא הברהו 'וכו ךכרב
 ויאנש רעש תא 'וכו שרייו 'פ די'כ ןמקלו ,ויבווא רעש תא ךערז שריו ןאכ ארקמב ה"כ .'וכו שריו 4 :אבה
 ו'ידו ר"פדב םגו ת"וכו ח"'וכו ו''יכב ןוכנל היכו .רומדת 4 :ויאנוש ןאכ שבתשנ תיייכו כייכו ייסופדבו ,יש תחנמב 'יעו
 לש התלפטב האורש ימ וירשא רומדת (הז רמוא יבר) והז 'וכו שריו ט'קלב ןכו ,שיירו ת"לדב רומדת ךומסבו ןאכ
 יב 'ג א"פ תומבי ישוריבו ,'וכו רומדת הז יוכו שריו תשק 'ע ךורעבו ,תונברח ינשב תו פתר ש התיהש רומדת
 ,'ר 'ג ה"ס ד'פ ןישודיק םש היכו יוכו ןירישכ רוטדת יריגש 'וכו םיירומדתה ןמו ןייודרקה ןמ םירג ןילבקמ
 םשו 'וכו יאדוטרתד אלגיר 'ב א"כ תבשב אתיא דומרת תשבושמה 'יגכו) תירומדתה ד'פ ףופ תוריזג אתפסותבו
 !ח ב'הרב הב בותכש (!העוהיה רועה איה רומדתו ,(דמרת 'ע ךורעב םגו ךומסב ע'יעו 'וכו ןיידומרת 'א איל
 בותכה ח"ו 'ט א"מבו ,תמחב הנב רשא תונכסמה ירע לכ תאו רבדמב רמדת תא ןביו 'וכו הבוצ תמח המלש ךליו
 היח ייסקללעביב לעקנעש 'א 'יס ופ 'ח רפס תוינומדקב עייעו םש גרובצניג יצוה ךינתב 'יעו רמדת ירקהו רמה
 שרדה םעט ילואו ,899 דצ 'א ארודהמ א'ח םידוהיה תורוק ץערגו רמת 'עו רמדת 'ע להוב-סוינעזעג 491 דצ
 םהיאנושל תרזוע התיהש .הפתוש התיהש 5 :ת''פיב 'יעו ויביוא לכל חותפ חתפ התיהש רומדה הז ויביוא רעש
 (םיתשק) םיטשק ףלא םינומש דימעה ןושארה ןברח רמא ןוהנמ דח ח"רו י"ר שרפמו תונברח ינשב לארשי לש
 ירשא (ימא ןנחוי 'ר ןאכ כיייכב 'יגה ןכו) ןנחוי ר"א אתיא םש תוינעת ישוריבו , יוכו ינש ןברחו תשקב םירומ
 ןברחב ינשה תיבה ןברחבו ןושארה תיבה ןברחב תפתוש התיה איהש דומ ר ה לש התלפמב האור אוהש ימ
 רט א םש ריפדב רי'כיאבו ,םיטשק םיפלא תנומש 'דימעה ינשה ןברחבו ם י ט ש ק ףלא 'ינומש הדימעה ןושארה
 ןברחב רמ א ןדוי 'ר ןינברוח יתשב תפתוש התיהש המל דו מ רת לש התלפמב הארש ימ ירשא ןנהוי 'ר
 ןבוחב רמא אגוה יבר ןיתשק ףלא םינומ ש הדימעה ינשבו ןיתשק ףל א םיעברא הדימעה ןושאר
 תוארל הכוזש םדא ירשא (ויט א'כ 'יעשי) הכורד תשק ינפמ א"ד םש ב"מ ר"כיאבו ,ןושארב םה ןורחא
 םינומש רמא ןדוי 'ר הדימעה ןיטשק המכו מ'היב ןברחל םי ט ש ק הדימעהש המל דו מ ר ת לש התלפמב
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 1 טי וי בכ ונ חשרפ ארויו

 : םיטשק םיפלא תנומש הרימעה יניש ןברחו םיטשק
 לצא וחליש ןמתד ןינכר םשכ היכרב 'ר  ,אוה ןכיא קחצי .וירענ לא םהרבא בשיו (טי

 וז וניא יתרשעה הזה חלפה ןמ ליאוה הרמא ,החליפמ הרישעהש השאל ,הרות ונממ רומלל םש
 הירועו לאשימ היננח ולעש העשמש  ,ןייעה ינפמ הלילב וחלש רמא הנינח ירב יסוי 'ר = ,ידי תחתמ

 : 6 ב5 ןיכדסנפ ,ע'קס 'ל סילכז 'קלי 4 : ים יג סילכז יכיכע 'קלי ,סש עוקלי 5

 991 םיטשכ ,ןִָד םיטשק אייג (ןך תוחשק) םיתשק ,[ף םיתישק .ירעב'גאח'ל םיתשק [% םיטשק* 1

 ןברחו ,ן ינשה ןברוחבו ,זֶד ינש ןברחבו , ן יניש ןברוחו ,כא ינש (?א ןברח ,כ ןברוחו) ןברחו | ל םינש ,| םיטשב

 י תכ"גד םיתשק [םיטשק * | ינ'אְו ףלא | 1 תעברא ,י םיעברא ,כ תנמש | י ינשבו ,פ ינשו :תֶד ינש תיב

 ינשה ןברוחבו םיטשכ ףלא םיעברא הדימעה ןושארה ןברוחב 'א הנרחו םיטשכ ,ל םינשב , ן"ל םיטשכ .פ םיתישכ
 (?א ףלא 'מ) ףלא םיעברא . . ןושאר (?א ןברח) ןברחב ימא (לא אנירחא) דחו םיתשק ,ן םיטשכ םיפלא תעברא הדימעה

 רטא אנירחא םיתשק ,?אָזְד םיתשק (?א ףלא תעברא) םיפלא תעברא הדימעה (?א 'ב ןברחו) ינש ןברחבו םיתשק
 . . ןושאר ןברוחב רמא דחו םיתשק ,1א םיתשק םיפלא תנומש . . ינש ןברחו םיתשק ףלא תעברא . . ןושאר ןברח

 .חו [וחליש | םיא היה | מתחד קחציו .יכנאופ [קחצי 2 | ו םיתשק םיפלא ינשבו םיתשק ףלא העברא

 | תחפד -< לשמ .ם!יעכנאו [השאל | מ?א הרות ,ם'א ונממ הרות 3 | םיתכנאפְד יחלש
 ןמו | מת"אד הכלפמ ,יכ"נ!אח הכליפמ .ענופ [החליפט | םתאד הרשעתנש ,יעכגחופ [הרישעהש
 /ופ [יתושעה | תד וזה :מא הז .יעכנחופ [הזה | א ךלפמו .מ ךלפמ ,יתכ"נחְד ךלפה ןמו ,ן)נפ חלפה
 הניא דוע /מא אצוי וניא ,יכנחופד וז וניא דוע ,ע [ז ונא | 77 יתושעתהה .מרעתכ גאז יתרשעתנ

 ליבשב אלא וניא ידיל אבש (ך המ לכ) לכ םהרבא רמא ךכ < :מיכגאחופ טלעל ידי ,ע [ידי 4 | ת הזז
 ירב יסוי 'ר ,ןפ הנינה (ן ןב) רב יפוי יר | ְד םלועל יערזמ זוזתש הצור יניא ךכיפל תוצמבו הרותב יתקסעש

 | ופ וחליש | ל 'ל [ומא ** | מ אניה 'ו ,תןִד הניגח 'ר :יכנא אני (י'א רב ,ן יבר רב)

 ןולעש 5 | (חירכז) ו העשב אנינח 'רב יסוי 'ר רטא [העשמש | י וב טולשי אלש ערה ןיע :םתכגאופד ןיעה

 | ך הלעש

 ףלא 'מ רמא איינח 'ר ינש תיב ןברחל ןיטשק ףל א םינומ שו ןושאר תיב ןברחל הדימעה ןיטשק ף לא
 ומכ טוקליבו 'א א'ייכבו א'יכו חי'יכו ו'יכב תונוש תואסריג דועו) ינש תיב ןברחל ףל א 'מו ןושאר תובל
 עודי היה אלש ל"רו 'וכו רמא (ןוהנימ) ןוהנמ דח קר 'יגה תי"ייכו כ"יכו  ג"יבו 'יסופדבו ליייכבו ,נ"חב יתנייצש
 אלו 'ב בע א'פ הליגמ 'שוריב םג 'יעו םש שיישרה 'יחבו נ"'חבו 186 רצ כ'פ ליעל 'יעו רמואה אוה םהינשמ ימ
 םידומרתהו םייודרקה ןמ םירג םילבקמו םש תומבי ילבבד איגוסבו ,('וכו אד רמאד ןאמו אד רמא ןאמ ןועדי
 יר רמאו 'וכו ןנתהו יכה ןנחוי 'ר רמא ימו= םידומרתה ןמ םירג | םילבקמ ןיא והיוורת ירמאד איבסו ןנחוי 'ר 'וכו
 'ר הב יגילפ אל אמעט יאמ דומרתמ ןנחוי 'רד אבילאו והנינ יארומא 'וכו ד ו מ ר תמ םירג ןילבקמ תרמוא תאז ןנחוי
 איה יאמ 'וכ םילשורי תונב םושמ רמא דחו המלש ידבע םושמ רמ>א דה איבפו ןנחוי
 ירבג יפלא רסירת רמא דחו ייות ש ק יפלא אתישו ארבג יפלא רסירת רמא דח 'וכו ןנברו ףסוי בר הב יגילפ
 םשו ,'וכו םילשורי תוגב לע ונפנ םהו בהזו ףסכ לע ונפנ לכה לכיהל םיוג וסנכנש העשב ייותשק אתיש והיינמו
 ןושימד ילוספ םושמ אינפרהד ילוספ 'וכו בירח אהו דו מ רת יברח יכ אבט אמוי ידבעד לארשי ןידיתע 'ַא זי
 אבקו אבר אבק ישניא ירמאד ןנויהו קמלש ידבע םושמ דומרתד ילוספ דומרת ד ילוספ םושמ ןושימד ילוספו
 תורוקב 'יעו וימיב דוע רומדת לש התלפמ התיהש הכז ןנחוי 'רו , 'וכו דומרתל לואשמו לואשל ליזאו רדנגימ אטוז
 יניב הגוהו םינשב םיפלא תנומש 'וכו םינש ףלא םינומש שבתשנ ל"יכבו ,974 רצ 'ד ארודהמ ד'ח םידוהיה
 םיפלא 'פ הדימעה ןושאר ןברחב קתעוה תשק 'ע ךורעבו , םיטשכ היינשה םעפבו םיתשק הנושארה םעפב יטיש
 םיתשק םיפלא תנומש 'וכו םיטשק א'נ םיתשק ףלא 'פ 'יגה 'יסופדבו , םיטשק א"ס םיטשכ רחא רפס 'וכו םיתשק
 אטשק ןכו ןיטשק םיטשק םש ב''מ רי'כואבו , םש תוינעת 'שוריב הכו םיטשק םימעפה יתשב יתהגהו , ג'הב ע'עו
 ר''בדבו 'ג ייפ ביפ רימבב 'יעו ץחכ טשוקו ףועכ חרופ אוהש קיזמ שי ז"כ 'יס אשנ בי'מ אמוחנתבו , סלב
 םיטשכ 'יגהו , 591 דצ ליעל י'מבו טשק 'ע ע"ומבו 'ג יוס א'צ במ םילהת שרדמבו (יו 'יס ו"פ) אצת יכ רדס
 360 דצ ליעלו ותרוקו ותרוכ 188 רצ לועלו טישקתו טישכת 648 דצ דיח ל"תמעב 'יעו .ג'יבו ו"יבב םג אתיא
 ,'י ייס ג"ספ ןמקלו 550 דצ | לועל עייעו 491 דצ ליעל 'יעו הרות ןל םג הליגש .םש לצא 5 | :בלוקו בלוכ
 619 רצ ןמקל י"מב = 'יעו) םינש 'ג םש השעו םש פסונו ,הרות דומלל 'וכו היה ןכיא קחצי .קתעוה בוט לכשבו
 שרדמבו ,'וכו אבר םשד אשרדמ יבל יהולבואו קחצי תי אמורמ יכאלמ ורבדו הדגאה 'א י'רתבו (וגוויז דלונש ה''דב
 םהרבא רמוא היה לאעמשי הז םע הז ןיניידמ ויהש רזעילאו לאעמשי וירענ לֶא םהרבא בשינ בישר 'צוה הדנא
 א'רדפב 'יעו)  ונשריאו ותיב ןב ינא לבא ךשרג רבכש שרית אל ול רמוא רזעילאו ושרוי ינאו .קחצי תא טוחשי
 םירובס ויה קחצי ואר אלו .םחינה רשא  םוקמה לא וירענ לא םהרבא בשש ןויכ (594 רצ ליעל י"'מבו א"לפ
 רמולכ .םהרבא בשיו רמאנ ךכל הרות דומלל ויתכלוה ובר רבע תיבל םהל רמא אוה ןכיה קחצי ול ורמא וטחשש
 ןב רזעלא 'ר רמא אלא אוה ןכיה קחציו 'וכו םהרבא בשיו לודגה שרדמב תונוש תודגאו ,קחצי ריכזה אלו ודבל
 קחציו םהרבא בשיו א"ד 'וכְו חבזמה יבג לע לטומ ורפאו תמ ולאכ בותכה וילע הלעמ קחצי תמ אלש פ"עא תדפ
 רומלל חנ ןב םש לצא ול ךלה 'מוא שיו 'וכו םינש שולש (הב) םש בשיו ןדע ןגל ה'בקה וסינכהש אלא אוה ןכיה
 ךלפו חלפ נ''חו ,טייי איל ילשמב ךלפ ומכ" חלפו ,ח ל פה ךומסב ןכו .החליפמ 3 : ש'זשר תורעהב שייייעו "וכו הרות
 הרמא החליפ ןמ הרישעהש השאל לשמה קר קתעוה 'ג חלפ 'ע ךורעב םגו ,תיחולחלו תיכלכל 498 דצ ליעל ומכ
 םג אתיל 'וכו םהרבא רמא ךכ תייכו 'יסופדב ףסונש המו ,ידי תחתמ וז וניא יתרשעתנ הזה חלפה ןמו ליאוה
 רמא רמולכ זעלב לישופ ךלפ יתרשעתנ חזה ךלפה ןמ י"'כ ריב 'יפב לשמנה שרפמ ,תצק יונישבו ,םירפסה ראשב
 ליעל י"'מב 'יעו םלועל .יערזמ זז וגיא ךכיפל תוצמבו הרותב יתקסעש ליבשב אלא יל ןיא הזה דובכה לכ םהרבא
 וניבא םהרבא הארש יפל עבש ראב לא וידחי וכליו ומוקיו שרפמו פרוג לודגה שרדמבו ,484 דצ
 זז וניא יתושעה [הזה] חלפה ןמו ליאוה הרמא החלפמ הרישעהש השאל ד"הל הנממ זז אל עבש ראבב חור תחנ
 אלש ע"ומחב היח ןכש רמולכ .'וכו העשמש |: סנה ול השענש ערה ןיע וב טולשת אלש .ןיעח ינפמ 4 : ידו תחתמ
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 ותט רמא הנינח 'רב יסוי 'ר ,קורב ותמ רמא רועל 'ר  ,וכלה ןכיאלו ,ורכזוה אל רוע שאה ןשבכמ
 עמ ש ר'הה הרוח רומלל קורצוהי ןכ עשוהי לצא וכלהו ןמוקמ תא וניש רמא יול ןב עשוהי יר ,ןייעב
 יר ,(ה ג הירכו) המה תפומ ישנא יכ ךינפל םיכשויה ךיערו התא לודגה ןחכה עשוהי אג
 תנמ לע שאה ןשככל הירועו לאשימ היננח ררי ןכ תנמ לע אננח '\ םשב אניבא רכ םוחנת

 : תפומ םהב השעיש 6

 זנ השרפ

 הכלמ הרלי הנה רמאל םהרבאל דגיו הלאה םירבדה ירחא יהיו (אכ כ בכ א
 ונבלש וגוויז רלונש רשכתנ היירומה רהב רסוע אוהש רעש (ל די ילשמ) אפרמ בל םירשב ייח
 :'ונ חהכלמ הרלי הגה

 : יל די" ילטמ יכיכע 'קלי ,ס"נקפס 'כ ימטמ 'קכי ,נ"ק 'כ עוקני 6

 | ף סתומש רכזנ ,דד ןתומש ורכזנ ,1א םתומש . . ,מ?א ןתומש ורכזוח ,יכנופ [ורכזוה | מא 'ל רוע 1

 ותמ | מיפ רטוא | יתְד רועלא .ם (פש) יג'אפ רועלא :כ] [ועל | םינאפ ןניחל ,כו ןכיאל
 םלועח תוטוא ויהש וחמ ('ו קרב) קור ,(םש) י ותמ קורב ,םמָד רקודכ . . ,?א ןקורב ותמ .תכג'אופ [קורב

 (םו"א רב) 'רב .ג [הנינח 'רב | ן הסוי | ' תרז הדובע 'ידבוע םתאו הזכ הולא םכל שי ירמואו םהב םיקקור
 ןיעב .שתכנא ופד ןיעב (ן ותימ) וחמ | (םש) יפ רמוא | תפד 'ל , (סש) 'ו אנינח . . .ן הנינח ןב ,םיכא אגינה

 ,/תופד הרוח ונטט :םיגא [הוות | כגפ ןחל ,מיאןד פהל -. ,ןך [וכלהו | י םיקמ יוניש | (םש) ים רסוא 2 | ו ותמ
 םוחנת 'ר | ל וגו ,[ךִד ךינפל םיבשויה ,] תפומ . .םיבשויח [םיכא המה --- םיבשויה" 43 | = ונטמ הרות

 'ו םשב אניבא (מ רב) 'רב ..'ר ,ן הנינת 'ו םשב הנובא 'ריב ..'ר ,'א אנינח 'ר םשב אניבא רב
 ינופ [רי 4 | תת הנגינה 'ו ,(םש) י םוהנת 'ו .2פ אנינא (כ 'רב) רב םוחנה 'ר ,ם]'א אניבא

 ןהג [תאופְד תפומ םהב* | ם השעש 5 | מ (םש) יא 'ל תנמ לע | םית  ןשבכ ךותל | םיתכאד ודי
 . .דגווו . . םיובדה [ג'אפְד רמאל -- םירבדה * | ית רחא 6 || ל יל ,1 תפוס ןחל ,[םי תפומ םהל ,כ תפומ
 רוחנל םינב ..םג .כ םינב איח סג ,ך סינב מא איה םג 5 'וגו ₪ ,י] [הכלט | ל יוגו ,יכ רמאל

 םשב היכוב 'ר 'וגו .תכנאפְד האנק תומצע בקוו -  ,י [אפומ | מיתכנאפד - 'תכ [ייה 7 | גיא ךיחא
 םעט תט ךל יהה תא אפור םא 'סא קחצי ..'ר ,] 'וגו םירשב ייח 'עט המו ךל אהת תא [אפור] םא קחצי יר
 | טת'א הדלונש | חיוומה | םיתכ ג'אחפד ל .ל אפומ ['או'ל רמוע" | ן דע | מ אפרט בל ..ייח
 ..הנה | מ (פש) יִחְו 'וגו--חנה* | י יל וננלש | מאד ותגוז ,י וגוז תב ,(ילשמ) יכנפ וגוז .'אזו [וגוויז
 ..הגה ,כאפ ךיחא רוחנל םינב איה ..תגה ,ן 'וגו איה .. הנה ,ןך איה םג הכלמ ..הנה ,ךךְכ הכלמ
 | י הקבר . . לאותבו ,"ל הקבר תא רלי 'אותבו 'וג\ הכלמ

 אכיהל אתוא םש ןירדהנסבו ,ותמו ערה ןיע םהב הטלש ןיעב ותמ ח"ביר רמאדכו שאה ןשבכב ולעש העשמ ורכזוה
 ודילוהו םישנ ואשנו לארשי ץראל ולע רמא ןנחוי 'רו ועבט קורב רמא לאומשו ותמ (ערה) ןיעב בר רמא ולזא
 םושג ואשנו י"אל ולע א'"כחו ועבט קורב רמוא עשוהי 'ר ותמ (ערה) ןיעב רמוא רזעילא 'ר יאנתכ תונבו םינב
 םה וזיא המה תפומ ישנא יכ ךינפל םיבשויה ךיערו התא לודגה ןהכה עשוהי אנ עמש רמאנש תונבו םינב ודילוהו
 ויהש ותמ קורב שרפמ ןאכ טוקליבו ,פ"דב 'יעו 'וכו הירזעו לאשימ היננח הז רמוא יוה תפומ ןהל השענש םישנא

 וכ ריב '!פבו ,םש ןירדהנס ישריפב 'יעו ז"ע 'ידבוע םתאו הזכ הולא םכל שי ימואו םהב םיקקור םלועה תומו
 םכל תושעל לוכיו םייח םיהלא םכיהלאש םתייה םיעדוי םהל םירמואו םהינפב םיקקור םלועה תומוא ויהש קורב ועבט
 אוה אלילק אנשילד רשפאו בתכ ת''פיבו ,קור ותואב ןעבטש דע םשל וקקרו םכצראב ז'ע םידבוע םתייהו םיסנ
 ר'פרב תשבושמ ייגו ,'וכו םתגאדמ ותמו םדי לע וזבתנ לארשיש הבסל ויהש המב דאמ ורעטצנ םהש הנוכהו מידו
 תפומ םהב :ע"ומח םה תפומ ישנאו הרות דומלל .ךינפל םיבשויה 8 :רקודב ותמ םש הירכז יריכמ 'קליבו ודו
 ורריש יפל אלא םהל השענש סנה ינפמ תפומ ישנא וארקנ אלש שרוד חי'ר םשב א'בתרו , נ''חעו יתמלשה ןכ
 וא ולצני םא םדי לע םימש םש שדקתיו תפומ השעי םדי לעש 'ולכ תפומ םה ב השעיש תנמ לע שאה ןשבכל
 ייעו 'וכו ךתמוק תאז 'פ רישהשב הדגאה לע ריעהו ףסוי יקומנ םשב שוריפה הז איבהש כ"מב 'יעו ולצני אל םא
 י'ט ייפ םש אמוחנתבו ויט 'יס ךתולעהב ב"'מ אמוחנתב 'וכו ךל יוהל עידי ליצמ וניא ןיבו ליצמ ןיב ורמא שרדה
 : הידתתמ רפסב ע'ייעו דיי ייס 'טפ ר"מבבו

 ןאכ ארקמבו , ו"נפ ןמסג ר"פדבו ,רילא ארקיו הידב 602 דצ ליעל ייימב 'יעו הינפ 'א אייכב .זג השרפ
 םש ליחתמ תפומ םהב השעיש הינפלש השרפה םויס רחאו ,השרפ תלחתה ןאכ ןיא 'ב א"יכבו , החותפ השרפ
 רפסה ףוגב 'ב א"יכב ומלשוה תוחיתפהו 'וכו םירבד ירוהרה הלאה םירבדה רחא יהיו הרושה התואבו רומעה ותואב
 תוחיתפה יתשב םגו ,'וכו דעש אפרמ בל םה רשב ראשו םיבורק ייח .םירשב ייח 7  :השרפה ףוסב ןוילגבו
 רמאד ןאמכ ל"סד 'רנו הרושב ןושל םירשב ןאכ ושרדש שרפל ןיא ןכלו 'וכו רשבתנ 'וכו רעש שרדה תורחאה
 תנה רמאנש הקבר .וגוויז רלנש = :םש י"מבו ת"פיב םג 'יעו ךומפ ירח א רמאנש םוקמ לכב 498 רצ ליעל
 לצא ךלוהש שיו 'וכו שיא לש וגוויז ןיאש יג 'יפ ח"ספ ןמקל ומכ וגוויזו ,הקבר תא דלי לאותבו "וכו הכלמ הדלי
 ז"ל ןב חבזמה יבג לע דקענש העשב היה וניבא .קחצי 984 דצ ליעל  י"מב יתאבהש עיסה תטישו ,'וכו וגוויז
 י"שריפבו ,הדיקעה תעשב הנש ז"ל ןב היהש 585 דצ םש יתאבהש םישרדמה תועד ןכו , הרש התמ קרפב וב הנש
 תירומה רהט םהרבא אבשכ ירהש הקבר תא ותחקב הנש םיעברא ןב קחצי יהיו שרפמ תדלות 'פ שיר ת"חע
 הל ןיתמה הקבר הדלונ קרפב ובו 'וכו הרש התמ קרפב וב ירהש הנש ז"ל ןב היה קחציו הקבר הדלונש רשכתנ
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 תא אפור םא קחצי יר םשכ הוכרכ יר (ח ג טש) ךיתומצעל יוקישו ךרשל יהת תואפר
 הנה ונבלש וגוויז רלונש רשבתנ היירומה רהב דמועש דעש ךרשל יהת תואפר 'עט המ ךל אהת
 :'ונו הכלמ הדלי

 הבוט העומש המ (הכ הכ פש) קחרמ ץראמ הבוט העומשו הפייע שפנ לע םירק םימ
 הבוט העומש ןכ הפייע שפנ לע םירק םימכו ,ביטמהו בוטה ךורב םירק םימ ףא ביטמהו בוטה ךורב

 :'ונו הכלמ הרלי הנה ונב גוז רלונש רשכתנ היירומה רהב דמוע אוהש רעש קחרמ ץראמ

 : יד ג" ע"פ סוכככ יטוכי ,124 75 ליעל ,סייכ סייכ סט יכיכע 'קני 4

 יהת ..'ר ,ן 'וג\ תואפר םעט המ ךל יהת ..'ר [ךושל -- היכרב 'ר | ל יוגו [תכאםד ךיתומצעל * 1
 המ .א ךיתומצעל יוקישו ךושל יהת תואפו (?א תימעט) אמעט המ ךל יהת . .'ר ,כ ךושל יהת תואפר ךל
 ..:א] [וגוווז דלונש ] הירומה | פד אוהש ,כ'א] דמוע אוהש 2 | ד 'ל ,ם ךרשל יהת תואפר םעט

 םינב . .הכלמ ,ך םינב איה ..הכלמ ,ן[ך איה םג הכלמ ,ן יוגו [יוגו הכלמ 8 | ןךְד ותגוז הדלונש ,םפ וגוז
 --העומשו* | 5 תכנ"אפ הפיע | מ =. ביתכ [םימ 4 | 2 הקבר תא רלי לאותבו םינב . . הכלמ ,?א ךיחא רוחנל
 לעו םימשגה לע ןנינת ןמת ,כ ₪ הפיע שפנ לע םירק םימ והמ .טנֶאְו [המ | מנְל 'וגו [תאד קחרט
 יר םשב היכרב 'ר םימשג תדיריל תובוט תורושב ךומסל ואר המ ביטמהו בוטה ךורב רמוא אוה תובוט תורושב
 | ₪ םירק םימ [הבוט העומש | רד -- קחרמ ץראס הבוט העומשכ הפיע שפנ לע םירק םימ םש לע רמא יול
 /משכא [סיטכנו | מטשתכ?אפ 'ל ךורב | ₪ הבוט העומש [םירק םימ | שכא יל ,מ ךרבמ [ךורב 5

 | תד < םהינא ה :םכגאו [דעש 6 | משכנאו ךכ | מתכגאו הפע | תת םימכ איד ,ן םימכ
 (ת ותגוז ,'א וגוויז) וגוז | מתא הדלוש | מתנאוְד הירומה ,כ [היירוטה | ת:אד 'ל ,מכנ!אופ [דמוע

 ,תף הכלמ הרלי ..הנה ,"ָל וגו הדלי הנה [מְוְד וגו -- הנה * 6 | מא וגוז תב .תכנ!אד ונב לש
 | ל 'ל ,'א .ךיחא רוחנל םינב איה . .הנה ,ָן יוגו איה . .הנה ,2 איה םג הכלמ . .הנה

 לע לבא קחצי השע םינש שלש רמוא יסוי 'ר אתיא ב"לפ א"רדפבו :האשנו םינש 'ג האיבל .היואר אהתש דע
 המסרפתנ סש ייישריפ י'עו , (םש לצא הדב 611 דצ ליעל י"מב 'יעו 'וכו הקבר תא חקל םינש 'ג רחאל ומא הרש
 אבוח 'וכו הרענהו רמוא אוה ןכו ה"דב 'ב א"ס תומבי תופסותבו ,,קחציל תאשנשכ םינש 'ג תב התיהש הדגאה
 וניבא קחצי םתה אינת אהה היגהל רשפא יאו םש וכתכו 'וכו שלש תב התיהש .אידהב אינת םלו ע רדפבו
 ר"הו 'ג תב התיהש תאצמנ 'וכו קחצי יהיו ביתכו הקבר הדלונ קרפב ובו הנש םישלשו העבש ןב היה 'וכו דקענשכ
 תווש ןהיתונש תוגוז 'ו (ז"נש 'יפ .הכרבה תאזו) ירפסב אינתדמ ד"י תב התיהש חיכוה .א"ריפשמ ריסח לאומש
 בקעי רלונשכד ןווכמ ןובשחה זא האשנשכ די תב התיה םאו ארקב ביתכדכ גילק היה תהקו הקברו תהק בושחקו
 ט"צ ןב היה בקעיו (םתא תרלב הנש םישש ןב קחציו ביתכדכ בקעי תדיל דע הנש 'כו הנש דיי) ר'ל תב התיה
 ,(א'פפ ףוסו 'ה 'יפ ח'פפ ןמקלו בי'פ ע"סב םג 'יעו) 'וכו ג'ס ןב היה ךרכתנשכ ירהש ג'לק ירה הקבר התמשכ
 ע"ס יסופדב ונינפל אצמנ ןכו ,םש םינשי תופסותב םג 'יעו הז לע הז םיקולח תושרדמד רמול ךירצד םש םייפמו
 הקבר תאצמנ סכראמ 'צוה ע"םבו ,הנש ד"י תב הקבר תא אשנ קחצי וניבא אצמנ הקבר הדלונ קרפב וב א"פ
 ב''רר תורעהבו 2 דצ ע"פ תקתעהבו שייייעו 'ג תב 'ד תב תואפריגה םש נ"חבו הנש די תב קחציל האשינשכ
 תחת הנש וכ ע"סב היגה א'רגהש 558 רצ ליעל י"מב יתוריעה רבכו , 41 דצ אובמבו ביפו א'פ ע"סל רענטאר
 זיל ןב וינפ ליעל תיייכו 'יסופדב ףסונה רמאמב אחיאשו 'וכו הקבר התיה הנש ד"י תב םש םייסמדמ הנש זיל
 יפ שיר ינוקזחבו ,םש יתנייצש םירפסה ראשבו ל"יכב 608 רצ ליעל אתיל רמאמה לכו ,הנש ויכ ןב א"נ
 ע"סב ןגיסרג ןכו תאשנשכ הנש הרשע עברא תב התיהש הארנ ךכל םש קיפמו ירפסה תטיש כ"ג איבה תודלות
 הייארו הנש הרשע תחא ורבעשכ רבכ הדלונש רשבתנש 'יפ הקבר הדלוגש רשבתנ הדיקעה ןמ םהרבא רזחשכ
 רמאמה ןושלמ םג וירבדל הייאר תצקו , ם'ארבו ת"הע תופסותב םג 'יעו יוכו היפ תא הלאשנו הרענל ארקנ רבדל
 , ב"יכו 'בו 'א א'יכו וייכב היכו .יוכו \ היכרב 'ר 1 = : וכו ךנב גוז דלונ רבכ 'וכו היבקה ול רמא 'ג 'יסב הטמל
 ו'יכבו , החיתפה לכ הרפח גיייכבו) י"ר םשב ב"ר רמאמ רסח תיייכו 'יסופדבו ,ג'חעו 'וכו םעט המ פ'יכב עטוקמו
 איהש תואפר שרוד ילואו (נ'חעו הנושארה החיתפב םג 'וכו יול 'ר םשב היכרב .'ר 'יגה דיי ילשמ יריכמ 'קליו
 'וכו רשבתנ 'וכו דמועש דעש םהרבאב םייקתנ ןכו ךל אהת תא אפור םא ךראשל ךרשל שרפמו תא אפור תרדוב הלמ
 קתעוה בי'לקתת 'ר ילשמ 'קליבו ,ךומסב ושררש ומכ 'וכו הירומה רהב תַמ וליא רמאו רהרהש ובבל תוגאדמ אפרגו
 לצונ הרותב עגי היהש םהרבא תוכזב עדת ויבורקלו ול הכוז םדא ךראשל ךרשל יהת תואפר רחא שרד ונדמלימ
 ןיכרבתמ םירחא רמאו רהרחמ םהרבא היה אתיא ו'סשת 'ר קלב 'קליב ונדמלימ קתעוהש רמאמבו ,םודסמ ויחא טול
 ביתכ ןָיא םינב הכלמ הדלי איה םג הכלמ הרלי דימ דקפהל הכירצ התיה אל יתשא תוחא יתבורק הכלמו ותוכזב
 ךיתומצעל יוקשב זמרהש רוע רעש ת''פיבו , 'וכו הדקפנ הכלמ ךכ הדקפנו הרקע הרש התיהש םשכ םג אלא ןאכ
 ךכ 'וכו הבוט העומש המ 'וכו הבוט העומשכ 'וגו םירק םימ שרוד .'וכו העומש המ 4  :שיייעו ימצעמ םצע דע
 ןושארה שרדהו ,'וכו אוהש רעש 'וכו הבוט העומש ןכ 'וכו םירק םי ט כ רחא שרד דועו יולכ םימכו 'וכו םירק םומ
 היכרב 'ר "וכו תובוט תורושב לעו םיטשגה לע ןנינתד אדהכ ךרבל ךירצ אוה רציכ רמאמהב גיופ ליעל .אבוה
 ןושל םש תוכרב 'שוריבו , 'וכו ביטמהו בוטה ךורב העומש המ יוכו םירק םימ אכהמ הל יתיימ יול 'ר םשב
 הבוט העומש הפויע שפנ לע םירק םימ םש לע 'וכו היכרב 'ר םימשגל תובוט תורושב ךומסל ואר המ יכו רמאמה
 ינשה שוריפמ אוהו) שלפמ ספדנה ר''ב 'יפבש יאור ירחא יתיארו , 194 דצו 192 דצ ליעל י"ימב 'יעו קחרמ ץראמ
 ואר המ ביטמהו בוטה ךורב רמוא אוה תובומ תורושב לעו םימשגה לע ןנינת ןמת (א'יכו טייכ ר'ב 'יפב אתילו
 ץראמ הבוט ה ע ו מ ש כ הפיע שפנ לע םירק םימ םש לע 'וכו היכרב 'ר םי מ ש ג תדי רי ל תובוט תורושב ךומסל
 רחא רבד קחרמ ץראמ הבוט העומש ךכ הפיע שפג לע םירק םימכו םש דועו ,'וכו הבוט העומש המ קחרמ
 תופסוהו ,484 דצ ליעל י'מבו נ''חעו ת"'יכו ייסופדב תופסוהה תועבונ סשמו יוכו הירומה רהב אוהש דעש םהר ב א הז
 םימ םש שבתשנו פ'יכב אתיל ןכו ,ילשמ יריכמ 'קליו כ'יכו  גייכו 'בו 'א א'יכו ו'יכבו לייכב ונינפל אתול ולוא
 'עומש ךכ ביטמהו בוטה הבוט העומש ףא ביטמהו בוטה ךורב םירק םימ והמ קחרמ ץראמ תובוט 'ועומש 'ןכו םירק
 ךכ הפיע שפנ לע םירק םיטל המ 'וגו הפיע שפנ לע םירק םימ שבתשנ ג"יכבו ,'ו כ דמוע אוהש דע קחרמ ץראמ הבוט
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 רהב תמ וליא רסא ,פתרבא ,רהרה יס ,םש ויח םיוכר יווחוח הלאה םירבדה ירחא
 המ יכו ,תוקירצ ןהש ארממו לוכשא רגע תונכמ ונאישא וישכע ,םינב אלב תמ היה אל היירומח
 והמ ,'וג הכלט הדלי הנה ךנב גוז רלונ רככ ךירצ התא ןיא היכקה ול רמא ,םיסחיב םחל תפכיא
 םישנליפ ינבו הנוטש הריכנ ינב וז ףא העברא םישנליפ ינבו הנומש הריבג ינב וז תמ ,איה םג
 ץוע תא םלכקיש ימ רלונ רככ ךירצ ךניא היכקה ול רמא ,םירוסייה ןמ = ארייתנ איר .העברא
 'תכו ורוכב ץוע תא םהרכא ימיב ארפק רב םשב שיקל ןב ןועמש 'ר  ,היה יתמיא בויא :ורוכב

 לנוענ ,ד"י "כ סט (עותנס ,ן"כ "שס חלס נ"מ סעוסנס 5 :ז'פפ ןמקלו 087 ד 428 75 ליעל ,נ"ק יכ טוקלי 1
 :ו"'ססס 'כ קלנ 'קני : '6 ו"ע סכסכ לנכ ,'ג יכ ס"פ סעוס 'םוכי ,כ*נספ יכ כויס 'קכי ,סט עוקלי 6 :'כ "יק ן"יפ סנכ

 [תכנאחופד הלאה* | י רחא יהיו א'ד , תיא רחא יתיו ,'אְחְר ירחא יחיו .גופל רחא [כ ירחא' 1

 | 1 יפו | תָד ויחש . 'א היה .יכנ:אחופ [ויה | ןך רוהרה ,ך ירוחריה רחא ,[ֶך] ירוהריח ,יכאם [ירוחרה | יל יל

 תט | 'א סא [וליא | גזה רחריה .יתכאופְ רהוה -, [סתרכא | ְך רהרהמ ,ןזה רתריה ,יתכא|[פ [רחרה

 ,+ סנ ול חשענש ,'ל סנ תשענש - [(כ'אפ ושכע) וישכע | *א 'ל אל | הירומה 2 | זך תמ ינב ,+ קחצי
 /גזחופ [תוקידצ | ןך השעא חמ תמ אלש .אחְך השעא המ ,2 תשעג תמ ,)ן תשעג ,[ סנ השענ

 :יתכנאחפ [הפכיא 3 | ית הטד ,כ המ [הט יכו | יזְך תוסחוימ ןניאש יפ לע ףא תוינקוצ ,ָאְ תוינקרצ

 ,ך םיסחויג ,ל םיסחיימ [גחפ םיסחיב * | ית יל :כ'אד היל .ג'או ןחל .חפ [סחל | ןְד תפכא
 לש (םכ וגוז תב 1 וגוז ןכ חו וגוויז) וגוז | 'א הדלונ | ינ*א ךניא | 'ו'א חיל | א ןיסוחייב ,יתַכְו ןיסחויב

 איה פג .יכאָד איה םג [ויל יוגו* | א וגוז תב ,?ֶא וגוז ןב ,י ךנב ..לש וגוז תכ ,ןךְד קחצי לש ווגוז , כנזחופ ךנב

 | 'א 'ח .כ]1 הנמש 4 | יאל יל .תכ'אחופד איה ןיניל והמ* | תל יל ,ןְך וגו םינב ..םג ,1 םינב

 | 5 טישגפ | 'איד 'ח .כנ הגשש | ל י* [ף= * | ל 'ל .א יד [יתכנחופד העברא * | ת"א םישגלפ
 ?א ןירופיאה ,כ1 ןד ,ך םירופיה .יתפ ן- ,ן [םירוסייה | ךנ'א אריתנ | י רהרח המ -. [איד | א'ְך 'ר 5

 ּ ל םלבקישמ ,ן םלנקייש ימ [יתכנאפְד םלבקיש ימ* | יא התא ןיא ,כנופְ תא ןיא ,?א [ךניא | 'י חיל
 ץראב היה שיא ןלהל 'תכו ,ם בויא הז ץוע תא ויחא . .תאו ,ן'ֶאָד ויחא זוב תאו .ן וגו = ת'א'ְד [ורוכב 6

 ,(םש) יכנפ םושמ | (בויא) י יול [שיקל | ן ייתסיא | ₪ 'ל ,ן בויא 'וגו ורוכב ץוע תא [בויא | פל ץוע

 | כא - אנה 'תכ .תנפד = 'גש ,ן [תא | יתכנאוד היה -  ,פ5 [סהרבא | יא - בויא [יטיב | ו םשמ

 לא םתח ,1 ןלהל -. ['תכו

 ל"ייכב ר ח א ןאכ בותכש םעטה םלואו י ר ח א יתהגה .םירבדה ירחא 1 : 'וכו דמוע אוהש דעש קחרמ ץראמ הבוט העומש
 587 רצו (םירבדה רחא ןקתל ךירצ 6 הרוש םשו) 428 רצ ליעל ושרדנש םיקוספב אתיאש ומכ טוקליבו י"כ השמחב דועו
 .'וכו היה אל 2 :יוכו תשא אשתו הלאה םירבדה רח א יהיו 'פל ז'פפ ןמקל שרדה ןכו יוכו םש ויה םירבד ירוהרה
 תונושה תואסריגה ומכ ףסוג שוריפ אוהש, 'רנו ,סנ השענש הגוה יטיש יניבו , ל"יכב ה"כ .וישכע 2 :הימתב

 הדגא שררמבו ,'וכו המד התוסחוימ ןניאש פ"עא תוינקדצ ןהש ת"יכבו טוקליב ףסונ שוריפ ןכו ,ג"חב יתנייצש

 םיבושח םישנא םהו םיסחויב ארממו לוכשא רנעל .םהל תפכיא המ :םנ ול השענ וישכעו 'יגה ב"שר 'צוה

 םיסחיל 850  דצו יניסחי םהיסחי 849 דצ ליעל ןכו ,נ"חעו םיס חי ב יתהגהו םיסחיימ בותכ ל"יכבו , םינוגה
 'א אקארק ירבו ,םיפתויב היל תפכא המ ייגה ודו רייפדבו , 'וכו התבוטב אל יל תפכיא 454 רצ ליעל ןושלה ןונגסו
 : ןוסחויב ול תפכוא יאמו קתעוה בישר 'צוה הדגא שרדמבו , םיפחוימ ל"יכב םג ל"'צ ילואו , םיסחוימ יל תפכיא הס חגוה
 ימבו טוקליבו גיייכב 'יגה ןכו יטיש יניב ל"יכב הגוה וה מ תלמו ,בגא ךרדב ןאכ אבומ שרדה .איה םג והמ 8
 יינהל םעט ןיאו , תרחאל התוושהל איה םג ביתכו הכלמ הרלי הנה ל"להש 'יגה וז הנוכנו ,ב"שר 'צוה הדגא
 אלא איה םג ל"ת המ רמאמה שרפמ בוט לכשבו , ת'פיב םג 'יעו רמול .בותכה ךרצוה אל אי ה ףאש איה םג איה
 ינב הכלמ ףא הפלזל 'בו ההלבל 'ב עברא םישגלפ ינבו לחרל 'ב האלל 'ו הנומש תוריבג ינב הל ויהי הרש המ
 ייפב שוריפה קחודו ,ויחב וגיברבו ט"קלבו ת'הע י"'שריפב םג 'יעו ןיגעב רימאכ עברא םישגלפ ינבו הנומש הריבג
 בימ םש אמוחנתב .'וכו םירוסייה ןמ =: טוקליב ףסונ ןכו 'וכו ארייתג רהרה המ .ארייתנ א"ד 5 = :כ"מבו ריב
 ןיגויסנו ןישק ןירוסי ךייח הי'בקה ול רמא אתיא 'וכו םהרבא רמא העש החואב 609 דצ ליעל י'מב יתקתעהש רמאמה ךשמהב

 ןכש םהרבא לע אבל ןייואר ויה בויא לע ואבש ןירוסי ןתוא ןה ןלא ןיאב ןגיא וישכעו ךילע אבל ןייואר ויה םירח
 ץראב היה שיא רמאנש בויא אוהו 'וגו ורוכב ץוע תא 'וגו םהרבאל דגויו הלאה םירבדה רחא יהיו השרפל ךמסנ אוה

 שארב ק"ב םשב ל"בשר תטישכ אוה בויא הז ורוכב ץוע תא שרדהו ,םש ר"מבבו אמוחנתב סג ייעו '
 אקספב םירמאמה רדסב םַג םינוש םיונישב איגוסה לכ הרדסנ םש הטוס 'שורובו , וכו היה יתמיא בויא איגוסה
 םש 'יגהו , 'וכו האריט אלא םוקמה תא בויא דכע אלש 'וכו שרוד תייהש ז"ביר ךיגיעמ רפע הלגי ימ עשוהי ר"א
 תא ביתכו ומש בויא ץוע ץראב היה שיא ד"הה היה וגיבא םהרבא ימיב ארפק רב םשב ל"בשר בויא היה יתמיא
 הלבנ יכ ביתכו ירבדת תולבנה תחא .רבדכ ר"הה ותשא התיה הנידו בקעי וניבא ימיב רמא אבא 'ר ורוכב ץוע
 רכש המו םש גילו) םתובאמ ודחכ אלו ודיגי םימכה רשא ד"הה היה םיטבשה ימיב רמא יול 'ר לארשיב השע
 גוודזנו באז אבש העורל לשמ תמ ןתיילעבו היה םירצמל ןתדיריב רמא אתפלח ןב יסוי 'ר ('וכו
 תא םש גיילו) ינטרי םיעשר ידי לעו 'וכו יניריגסי ד'הה ודגגל דחא שיית דימעה השע המ וגאצל
 בויא לאעמשי 'ר ינת וכו יוולהו 'וכו אנינה 'רב אמח יר 'וכו אננח יר 'וכו ןטס אבו 'וכו 'וכו אצומ
 הז רמאמו) כו 'ה רבד תא אריה ד"הה היה ולש איילימפ ילודגמו היה הערפ יִדבעמ
 ולבהת לבה הז המלו 'תיזח םכלוכ םתא ןה ד"הה היה םיטפושה טופש ימיב רמוא הדוהי רב יסוי 'ר (ונינפל אתיל
 ןתנוי ,ר םשב ןטהנ רב לאומש 'ו וכו ןנתא תבהא תונרגב רשעמ ןילטונ ויהש ירוד השעמ םתיזח
 עשוהי יר 'וכו םידשכ 'אנש היה םי ךשכ ימי ב רטא ןתנ 'ר 'וכו לפתו יאש היה אבש תכלמ ימיב
 הו) היה הלוגילועמ רמא יול ןב עשוהי 'ר "וכו ושקבי ינש היה שורושחא ימיב רמא ,החרק ןב
 תוכליה ןנממ דמל ןנהוי 'ר ןכ םופ ל היה לארשיו היה הלוג ילועמ רמא ןנחוי 'ר (ונינפל אתיל רמאמה
 יר םש גיילו) רמועמ עורקל ךירצ לב א ש ןכימ ןגחוי 'ר םשב יזפ ןב הדוהי 'ר 'וכו בויא םכינ לב א
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 אבא יר רמאד בקעי ימיב .רמא אנהכ רב אבא יר , (א א בויא) ומש בויא ץוע ץראב היה שיא
 אלו ודיני םימכח רשא ריהה היה םיטבש ימיב רמא יול 'ר = ,תוה בויא תשא הניד אנהכ רב

 , (טי םש םש) 'וג\ ץראה הנתנ םרבל םהל ךכ לע ולטנ רכש המו ,(חי וט בויא) םתובאמ ודחיכ
 היה אל בויאלש וינש רקיע אצומ תא ,תמ ןתילעכו רלונ םירצמל ןתריריב רמא אתופלח 'רב יסוי 'ר
 אחא רב אננח 'ר = ,בויאב ותא הריגו גרטקל ןטס אבו הנש ייר םירצמב לארשי ושעו הנש ייר אלא

 גייפ סככ לנדפב ,טיז ייס ל"פ סבכ סופט ,'3 יז סעוק ,'ג ס"ע ד"פ סליגע 'שוכי 5 : עפ ןטקל ,181 75 ליעכ 1
 : יז ייפ ס"כפ סנכ סועט ₪ : "ספ ןעקל : ג'יפ סכוע כדס 4  :'ד ים

 ,2ו התיה [תוה | לש ותשא 2 | ם רייאו ,ן 'ר רמד | חיה -, [בקעי | פרל ל ,ן יוגו .ג בויא [תכא ומש בווא* 1

 ..רבדכ םתח 'יתכו לארשיב השע הלבנ יכ אכה 'יתכ התיה ,ף ירבדת תולבנה תחא רבדכ 'כו חלבנ יכ אכה ייתכ , ] התייה
 תשאב 'יתכד התיה ,1י1א לארשיב ..יכ (י ביתכו) םתה 'יתכו ירבדת ..רבדכ (י ינש) אכה 'יתכ התיה ,?א ירָּבדת

 ודחכ אלו ,כ [םתובאמ -- אלו | [ךְ לארשיב ..יכ הנידב 'יתכו (]ך ירבדת תולבנה) תולבנה תחא רבדכ בויא
 רבע אלו ,ְָ [וגו | ו המ 8 | ךִד הדוהיו ןבואר הז םתובאמ ([ך ודחכ) ודחיכ אלו ,(םש) יו יוגו ,ינאפ םתובאמ

 :תפד רב ון יריב :.כ1 [רג | תד ₪ םשב וול ו ,יכנאופ [ייי 'ר 4 | יתכ:אפְד 'ל ,3א םכותב רז
 [תמ ** | ?א ןתאיציבו .יתכנ!אופ ןתיילעבו | א בויא דלונ | ן התז .9תףכ אפ אתפלח | יא ןב
 | יג 'ל .תכאופד אלא ויה (כ אלש) אל [אלא--אל | כ יל בויא לש | ית ויתונש | ל ל [רקיע ** | ל ותמ
 , יאפ [ייר | י ויה לאישיו | ויה םינש .יתכְופְד םינש .א [הנש | תכנ!אופד רשעו םיתאמ ,ו?א [י"ר 5

 | יתכאופד וטש :1 טס | יא * .יתכגוד סינש .?אפ [הש | תכנוד רשעו םיתאמ ,!א וי"רר
 הירב ('א אנינח ,כלא אנגיח) הננח 'ר [הנינח 'רב--אננח 'ר | ן וב | ותוא | (םש) ו לארשי לע גרטקל ,?א ןגרטקל
 ,אחא רב אננח 'ר ,ף הנינח רב .. הירב הנינח 'ר נאו אנינח (א רב ,2] 'רב) יריב אמח 'רו אחא 'רד

 ימלוע מ ויתרטפו ורכש ול יתתג  קידצ דח א יוג ימלועב יל היה הייח 'ר ינת (ףכו רמא .הגינח
 ימיב ארפק רב םשב לבשר רמא ןמת ל"בשרד היתטיש הפלחמ תוי הל דיתע אלו היה אל בויא רמא ל"בשר
 ילוליאש רמול אלא וילע ובתכנ המלו ויה אל ןירוסייו היה אוה אלא ןיכה רמא אוה אכהו היה וניבא םהרבא
 וכו סעלב הז אוהילא 'וכו יזובה לאכרב ןב אוהילא ףא רחיו הביקע 'ר שרד םש דועו , ןהב דומעל לוכי היה וילע ואב
 םש בב ילבבבד איגוסבו , יוכו בויא לש ורפס בתכו םעלבו. קלב תשרפ בתכו רזחו הרות ירפיס השמח בתכ השמ
 השמ ימיב בןיא אמל רב יול ר"אד אמחל רב יול 'רל היל אעויפמ בויאו םעלב תשרפו ורפס בתכ השמ
 ביתיו ינמחנ רב לאומש 'רד הימק ןנברמ אוהה ביתי 'וכ היה םילגרמ ימיב רמא אבר "כוהיה
 בוי א והייורת ירמאד רז על א 'רו ןנהוי 'ר כו היה לשמ אלא ארבנ אלו היה אל בויא רמאקו
 ופנכנש העש מ בויא לש ויתונש ימייביתעיממ היה אירבטב ושרדמ תיבו היה הלוגילועמ
 ןה ולאו םלועה תומואל ואבנתנ םיאיבנ םיעבש יביתימ 'וכו העשמכ אמיא ואציש דעו םירצמל לארשי
 ימיב בויא רז ע ל א 'ר אונתד איה יאנת 'וכו ומש בויאו םלועה תומואב היה דיפח יביתימ 'וכו בויאו ויבאו םעלב
 בויא רמוא ןתנ 'ר 'וכו היה שורושחא ימיב בויא רמוא החרק ןב עשוהי 'ר יוכו םכלוכ םתא ןה ינש היה םיטפושה טופש
 בוא םירמוא שיו 'וכו םידשכ 'אנש היה םידשכ ימיב בויא א" כ חו  'וכנ לפתו ינש היה אבש תוכ ל מ ימיב
 הטישהו , 'וכו לארשיב השע הלבג יכ םתה ביתכו 'וכו רבדכ אכה ביתכ אשנ בקעי תב הנגודו היה בקעי .ימיב
 רב םושמ רמא (שיקל ןב ליצו) יול ןב ןועמש יר בויא 'קליב רמאמהו ,םש ילבבב אתיל םהרבא ימיב היה בויאש
 ל"וכב .'וכו רמאד 1 :  ש"ייעו הטמל תצק בברתשנ ר''ב ןויצהו ןאכ ריבמ םש וקתעוהש םירמאמהמ אוה 'וכו ארפק
 גיייכו ו/יכב םגו ,.אנהכ רב אבא 'ר רמאד רפסה בתכב יטיש יניב הגוהו ד"הה תלמ קחמנו 'וכו הניד ד"הה בותב
 תחא רבדכ םתה 'יתכו 'וכו השע הלבנ יכ אכה 'יתכ 'יגה הנוכנ ןאכ ןינעה יפכו ,'וכו אכה 'יתכ ג'ל  ביייבו
 ,'א 'א בויא םונג ןיעמב םג  הקתעוה 'וכו הלבנ יכ םתה 'יתכו 'וכו רבהכ אכה 'יתכ 'יגהו ,נ"חעו 'וכו תולבנה
 בית כו 'וכו רבדכ (בויא לש ותשאב) בויא תש אב בי תכר 'וכו ותשא הניד שרפמ ט"יכו א"יכ ר"'ב 'יפבו
 ליעל אבוה יוכו הניד כ"באר רמאמו ,484 דצ ליעל י"'מב 'יעו  ת"יכו 'וסופדב פסונ ןכו 'וכו הלכנ יכ הני דב
 ןכו וכו םימכח רשא ל  :יוכו ןועמש הלטנ 'מא ןנבר אתיא איי 'יס פ'פ ןמקלו הייעפ ףוס ןמקל עייעו 181 דצ
 ךכ לע ולטנ רכש המ םתובאמ ודחכ אל ודיגי םימכח רשא ביתכ 'וכו ןבואר השעמ אקספב םש הליגמ 'שוריב
 וערואש םישעמו הדגה לש םירבד הינפל רמוא םש הטוס ילבבב אתיירבו , םכותב רז רבע אל ץראה הנתנ םדבל םהל
 ןבואר אבה םלועה ייח לחנ ופופ היה המ שוב אלו ,הדוה הדוהי םתובאמ ודחכ אלו ודיגי םימכח רשא ןוגכ יוכו
 ש"ויעו 'וכו םכותב הז רבע אלו ץראה הנתנ םדבל םהל ז'הועב 'גכו ןרכש המו אבה םלועה ייח לחנ 'וכו שוב אלו הדוה
 ר'ומשבו , וכו םשמו בקעימ דחוכ אלו ינממ הקרצ רמאו הדוהש הדוהי הז 'וגו ודיגי םימכח רשא םש ר"מבבו
 'יעו יוכנ ויחא לכו םש ןיבשוי בקעיו קחצי ויה דציכ 'וכו רמתל תמא ןיד ןדש 'וכו הדוהיל רתכ היבקה ןתנ המלו םש
 ףסונ ןכ) הדוהיו ןבואר הז םתובאמ ודחכ אלו וייגי םימכח רשא שרפמ ט"יכ ריב 'יפבו , ויזרהמ 'יפב
 ץראה הנתנ םדבל םהל ךכ לע ולטנ רכש המו ההלב השעמב הזו רמת השעמב הז םהינש ודוהש (תי'יכו 'יסופדב
 איייכ רב ייפבו) ןבואר לובג לעו לאקזחיב ביתכד  םלובגב תרבוע .תחא העוצה הזל הז םיכומס םתרובגו םתלחנש
 הדוהי םי תאפ דעו םידק תאפמ (ןבואר לובג לעו ביתכו דחא ןבואר המי תאפ רע המדק תאפמ םירפא לובג לעו
 (זיי ייפ בשיו בי'מ אמוחנתב 'יעו) .אמוהנתב שרפמ יתמיא םכוחב רז רבע אל (יז 'ו ה"מ לאקזחי ייעו) דחא
 אקדמו םהיניב םיטבשה ןמ דחא ךרכתנ אלש הדוהיל תאזו ךכ רחאו תומי לאו ןבואר יחי רמא ןכרבל השמ אבשכ
 אלו הרב הטוס םש י/שריפב םג 'יעו היה םרודב הנימ עמש ודיגי םימכח רשא רמאד םיטבש השעמב בווא יעתשמ
 הידב םשו ,םש בימ אמוחנתב כיג 'יע 'וכו אמוחנת 'רד הדגא שרדמבו יוכו הדוהי הידב םש שימו ,'וכו רבע
 : ןדריה .רבעב הליחת קלח לטנ ןבואר (ד"פ) תוכרבד אתפסותב תוכלמל הכז הדוהי שרפמ ץראה הנתנ םדבל םהל
 קחציו רמוא אוה קחציבו 'וכו ךערז היהי רג יכ עדת עדי םירתבה ןיב וגיבא סהרבאל רמאנ םש ע"סב .'וכו יסוי יר 4
 י"ר םש ורייתשנ ץ"ק ירה 'וגו הנש תאמו םישלש ירוגמ יגש ימי הערפל רמא בקעי וניבאו םתוא תרלב הנש םושש ןב
 ירחא בויא יחיו רמאנש דלונ (קרפה ותואב) קרפ ותואבש בויא לש ויתונש ןמיס (141 דצ ליעל י"'מב ייעו) םינש
 תמ ולעשכו בויא דלונ םירצמל ודרישכ רמוא תאצמנ הנשמל בויאל רשא לכ תא 'ה ףסויו רמואו הנש מק תאז
 סעטו ; (םש י"מב 'יעו 858 דצ ליעל ומכ א תו פ ל ח רב י"ר תביתכו) ע"סל הטוס 'שוריבו ןאכ ונווכש 'רנו , 'וכו

 סו
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 ול גוורזינו רחא כאו אב ונאצב טיבמו רמוע היחש העורל 'מא אחא רב אננח 'ר הגינה 'רב אמח 'רו
 בלכ אבו הרועסב בשוי היהש ךלמל רמא אנינח 'רב אמח 'ר = ,וב הרנתיש דחא שייח ול ונח רמא
 ידי לעו ליוע לא לא ינירינסי ריהה וב הרגתיש רחא רביא ול ונת רמא ול גוורוינו רחא
 טפש ימיב 'א הרוהי ירב יסוי 'ר ,םיעשר אלא םיקידצ םרא יב יוולהו (אי וט סש) ינטרי םיעשר
 יישעמ םתיזח ,(כי וכ פש) ולכהת לכה הו המלו םתיוח םכלוכ םתא ןה היה היה םיטפושה
 ןתיל םישקכמ ןהש ירוד השעמ םחיזח ,םיבוט םישעמו תווצמ יישעמ םתיזח ,ירוד השעמ םתיוח

 .('ו 'ג) עב לכליו 'פ סוכ טכדמ 6

 אננח 'ר . ראד אחא ירד הירב ('א אנינח , 'א אנניח) אננה 'ר [אחא רב אגנח 'ר * 1 | (פש) יתד יל .ל חנינה 'רו
 [הָשורל | םל יל ,(סש) י אייח 'רד הירב אנינח 'ר ,יכ אחא ירד חירב , ) אנינח 'רד הירכ אנינח 'ר ,] אבא 'רר חירב
 ייכאו גוודזנו | יג 'ל דחא (םש) י ורדעב | (םש) ו טיבמ [טיבטו רטוע | ְך אותש [היתש | ו"נ'א ,-, לשמ
 ,ן ארגחיש | יתכאוְ שיח ,1 [שיית | (ךוטסב ןכו) ל ילונת [ול ונת ** ? | ת גוודמ ,ך גוודזינ , ג גודזנו ,פ גיודזכו
 רב , | הנינח יריב ,1 אנינח יברב , כ [אנינח 'רב | (םש) י אנינח [אמח | תד 'רו .יכנאופ [ר | (םש) ו תורגתהל
 | א רמוע [בשוי | "ג'א -- לשמ [ךלמל | ד יל ,(סש) י אמח 'רב ,'ו יינח רב , הנינח רב ,א אניגח
 וככ :יכנאופ דחא רגא |  גוודזנ .כ גורזנו ,פ גיודזנו .ינא] גוודזנו 8 | יתאד אג ,(סש) יכנופ [אגו
 ותוא חריג ('א ןגרטקל) גרטקל (כ ןטשה ,ג) ןטס) ןטש אב ךכ.-.[וב | ' הרגיש ,] ארגהיש | [ך תהא רככ ,ך 'א
 ו א רטוא אוהש הז .] רמאש אוה ,ן 'מא אוהד איה | יתכגאופד בויאכ (א והריגו ,כגןַפ ותוא הריגו)
 .. לע ,ל יוגו .פ ינטיי . - לע [תכגאר"ל ינטרי -- לע | + ןטש הז ... [ליוע | ינריגסי | ו בויא רטאר אוה
 ג ןיעשי | תכנ'אופְד םדא ינב - .'א [אלא | כ יולה .תאפד יאולהו ,גְ [יוולהו 4 | י וירבח ולא ינטרי
 | יתכאד טופש :נופ |טפש | אפ רפוא ,יתכנוְך רטא | ן הדיי | .ת ןב ,יג רב ,ן 'ריב | ן חסוי
 | יכגא"ל יל ,ל הז הטל ,םף'ְד ולבהת ..המל [ןךְָד ולבחת -- המלו * | י"א םכלכ | ן"אום םיטפשה 5
 [ירור ** | ל יל ,נ?א ישעטו .ית'אפְך השעמו [ן השעמ םתיזח * 6 | ףם השעמ ,יתאְד ישעמ ,נו [יישעמ
 , 1 טתיזחו ,כו [םתיזח | תוצמ | כם השעמ ,יתאד [ישעמ ,ָגְו יישעמ | י יל םתיזח | (ךוטסב ןכו) ל ידוד
 | .ן ויהש |ןהש | ,'א ישעמו ,ית'אם השעמו ול ישעט [כגו השעמ * | יתאפד ל
 לש ויתונש ימי סש ב"בב אתיירבבו ,הנש םיעבש ןכל םדוק היחו ויתונש םג ולפכוהש 'וכו ףסויו רטואו היארה
 'וכו יסו 'ר יתקתעהש ומכ 'יגה םש ימלשוריבו , 'וכו אמיא ה"דב 'ב ו"ט םש י"שריפב 'יעו 'וכו העשמ בויא
 ןתיילעבו 'וכו רמא אתפלח ןב יסוי 'ר ןאכ ר"בס קתעוה סינג ןיעמבו ,'וכו לשמ תמ ןתוילעבו חיה םירצמל ןתדיריב
 עיסב השקו | ,הנש ו'דר םירצמב לארשי ושעו םינש רשעו םיתאמ אלא ויה אל בויא לש וינש רקע אצומ תא תמ
 אלא היה אל (םירפסה ראש 'יג י"פע יתהגהש ומכ) וינש ר קי ע אצומ תא ר''בה ןונגסבו 'וכו ויתונש ן מיי ם ןושלה
 אמשו רקיע תלמב םעט המ 'וכו יתעדי אל בתכש ת"פיב שוריפה קחודו ,(אלא היה אל גיל טוקליו גייכבו) 'וכו
 אתיאדכ םישדח בי .בויא תוכמו) 'וכו םויח םניא יכ םאנמ אלו וילע ןירוסיה ויהש םימיה ונייהו יפט ול ויה םירחא םימי
 אתיא הז ןונגסו ,רתוי אלו הנש י"ר אלא היה אלש 'וכו רקיע שרפל השק םגו ,(י"מ ב'פ תוידעב 'יעו ג"פ ע"סב
 םיעבראו האמ ול ףסותינו םינש רשעו םיתאמ אלא ויה אל .בויא לש וותונש רקיע רמאמהב ל"יכב א"ספ ןמקל םג
 םש יוגה וניש (תיייכבו) 'וסופדבו ,טוקליבו ת/'יכמ ץוח י"כ ראשב םש הכו ,'וכו תאז ירחא בויא יִחיו ד"הה הנש
 אלא ויה אל והיקזח לש ותוכלמ רקיע םש וירחאלש רמאמה ןושלכו 'וכו הנש 'ע אלא ויה אל בויא לש וונש רקיע
 אצומ התא שרפמש י"כ ר"ב 'יפ לעב ינפל תרחא 'יג ןאכ התיה ילואו ,ג''עצו 'וכו הנש ו'ט ול ףסותינו הנש ד"י
 ףיסותשכו 'וכו ולפכוה ויתונש וליפאו הנשמל 'וכו .בותכו 'וכו .בויא יחיו ביתכד הנש םיעבראו האמ בויא לש ויתונש
 ןתדיריבש תדמל אה רשעו םיתאמ ירה וילח רחאל היחש הנש םיעבראו האמ לע וילח םדוק היחש הנש םיעבש
 םיעשר ידי לעו 'וכו ותוא הרגו םלאגל תוצרו תוירע ילגמו ז"ע ירבוע םה רמוא היהש גרטקל ןטש אבו 'וכו דלונ
 ומכ ל"יכב ןטס תביתכו) 'וכו ןטש אבו שרדה לעו ,ויה םיעשר סדא ינב אלא ויה םיקידצ םדא ינב יאולה ינטרי
 'ע ןב היהשכ אלא םירצממ ולעשכ וימי ףוסב היה אל בויאב יוריגה ירהש ושקה בויאב ותוא הריגו (187 דצ ליעל
 תונויסנהלו יוריגה ותואל ןאכ ונווכ אלש 'רנו ,180  דצ ב"ח  ת"הנאבו ו/זרהמ 'יפב :יעו ןירוסיה וילע ואבו הנש
 תשרופמ הדגאהו ,בויאב ותוא הריגו לארשי לע גרטקל ןטש אבו אלא וילע גרטקל ןטשה אבשכ  בויא הסנתנש
 אמח 'רו ןתוא גרטקל ךאלמה לאמס דמע םירצממ לארשי ואציש העשב אני ג ח 'ר ב א מ ח 'ר רמא םש ר"ומשב
 המ יקב היהש העור ןאצב תורגתהל באז אב רהנב ונאצ ריבעמ היהש העורל לשמ ויבא םושמ השריפ אנינח 'רב
 העשב ךכ ואיבמ ינא ךכ רחאו רהנה תא רובענש דע הזב ששגתמ אהי רמֶא ול הרסמו לודג שיית לטנ חשע
 ז"ע ידבוע ולא ויה .וישכע דע ע"שבר ה'בקה ינפל רמא ןתוא גרטקל ךאלמה לאמס רמע םירצממ לארשי ואציש
 < ןל רמא רשיו םת שיא היב ביתכד הערפ יצעוימ היהש בויא ול רסמ ה"בקה השע המ םיה תא םהל ערוק התאו
 רמאש אוהו בויא תא ליצא ךכ רחאו םידרויו םיל םילוע ,לארשי בויא סע .קסעתמ אוהש דע ה'בקה רמא ךדיב ונה
 ןטשה דיב ינרסמ ליוע לא לא ינריגסי 'יתכו 'וכו הרטמל ומעל יתוא תושעל יב ינצפצפוו 'וכו יניפרפיו יתייה ולש בויא
 הייבקה רמא העש התואב ינטרי םועשר ידי לעו יוה .ודיב יתוא הטרה ךכל ןידב םיעשר לארשי ואצי אלש ידכו
 תעב בויא ירבדמ םיקוספהו ,'וכו ועסיו לארשי ינב לא רבד תושעל ךדיב המ ןטשל בויא יתרסמ ירה השמ השמל
 וילע ןירוסיה דועב ארק יאהד ג"עאו 'וכו ינריגסי ד"הה ת"פיב שרפמ הז ןיעכו ,הצילמ ךרדב ןאכ ואבוה ויתוכמ
 ר'ומשב עי'עו 'וכו דיתעה לע .אבגד רמול שי הנש מ"ק ירחא 'יהש הלואגה ןמזב היה רכזנה ןמשה יורגו רמאנ
 יתהגהו ,ש"שרה 'יחב ש"מו "וכו ןירוסייב ןודנ קתשש בויא 'וכו הצע התואב ויה 'ג 'וכו ומע לא רמאיו 'פב א"פ
 סש (! דוקנו 'וכו דחא רבי א לייכב יוגה 'וכו ךלמל ה"בחר רמאמבו ,'וכו הנינח 'רב אמה ירו אחא רב אננה יר
 םונג ןיעסבו ,נ"חעו יתהגה ןכ .ירוד השעמ םתיזח 6 :ורמוא םש ילב דחא לשמ קר אבוה ימלשוריבו ,נ"חעו
 רכש ןתיל ןישקבמ ןהש ירוד ישנא ישעמ םתיזח 'וכו תוצמ ישעמ םתוזח 'רוד ישנא ישעמו ישעמ םתיזח קתעוה
 ימוק אעב האישנ הדוהי 'ר המרעה הצקב בכשל אביו םש תור שרדמבו ,'וכו ןונמא תבהא ד"הה תונרגה ןמ תונוזל

 רַביִא (!
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 תב הא ריהה תונרגה ןמ תונוול רכש םינתונ תויהל םיקירצלש ןכרר ןיאו תונרגה ןמ תונוזול רכש
 ומש םידשכ היה םירשכ ימיב רמא 'מחנ רב לאומש יר ,(א ט עשוה) ןגד תונרג לכ לע ןנתא
 'ר ,(וט םש םש) םחקתו אבש לפתו אבש תכלמ ימיב 'א ןתנ 'ר ,(וי א בויא) םישאר השלש
 'תכו (ב ב רתסא) 'וגו תובוט תולותב תורענ ךלמל ושקבי ריהה שוריושחא ימיב רמא עשוהי
 בויא רמא שיקל ןב ןועמש יר ,(וט במ בויא) ץראה לכב בויא תונבכ תופי םישנ אצמנ אלו
 ימיב ארפק רב 'שמ שיקל ןב ןועמש יר רמא ןמת ,שיקל שירד התטיש הפלחמ ,ארכנ אלו היה אל
 וליאש אלא ,ול וכתכנ המלו ,ול ובתכנש םירוסייב היה אל אלא ,ןכה 'א אוה אכהו היה םהרבא
 וגממ רמל היה ךכיפל ,היה לארשיו היה הלוג ילועמ רמא ןנחוי 'ר ,םהב רומעל לוכי היה וילע ואב
 ,רמועמ עורקל םרא ךירצש ןכימ (5 א םש) יוגו וליעמ תא ערקיו בויא םקיו דיהה םילבא תוכליה

 :'6 סיכ 'כ 'כ ןטק דעופ , 'ג גיפ גייפ ןטק דעופ 'טכי 9

 1 ןינמ [מ | ך תונוז רכשל /:תכנאו [תונוזל | תא ןתיל | (יִפ יל תונרגה--ןיאו) [ך םכרד הז ןיאו 1
 יגופנאופ [תכלמ | תגפ 'מוא ,יבאוד רמא | יא ןתניי | 'א'ד יג 8 | תת ימוא 5 | כ תונרוגה | א תיבב

 | תכ יטוא | א קייב ,כ אחרק ןב [יתנ'אופד החרק ןב =. [עשוהי 4 | ך ירו [יר ל | היה -. [אבש | ןרְד תוכלמ

 | תאד הארמ ['וגו5 | תןד היב ביתכד ,יכנאפ ינש [ד"הה | יתכנאוְד היה (] שרושחא) שורושחא ימיב

 ,ו תויהל דיתע אלו / תנאופ ך היהנ אלו [ארכנ אלו 6 | יתפד ל .כנא [ץראה לכב | פל אל [יתכגאוד אלו *
 / תיאפד היתטיש | ג איה הפלחמ .ן תפלחט ,3ו הפילחמ / תאפְד אפלחמ | 1א היה לשמל אלא ארבנ אלו
 :יתכג'אופד ארפק רב םשב [ארפק--'שמ | ?א אכה ,ךְד ןמתד , א ירמא ןמת .ינופ [ןמת | ינ?אְו היתטש

 ,ן הכו , ] הכהו 7 | ?א היהנ ..אל בויא ,1א ארבנ אלו היה אל בויא , 1 םהרבא ימיב [היה--ימוב | א יל
 אלו היה אל בויא [ןכה | ?א ארפק רב ישב 'מא ,יתכ'אְד רמא ,פ יטוא אוה , ן 'מא אוה | ?א םתהו

 אל | י הרבת ₪ [אלא | א היִה םהרבא ימיב בויא , תויהל ריתע אלו היה אל , ףכנ היהנ .. אל ,ןִד היהנ
 י 'א וב [ול | י ויה אל ןירופיו ,כנָופ ןירו פיב ,1א ןירופויב | י היה אוה , ךְד היהנ אלו היה אל ,כנאו [היה

 ,ו רמאל אלא ,ן'א רטול אלא | יתכנופד וילע :א וב |ול | ל אל המלו [המו ** | יתכנ'אופְ וילע
 , ל 'שוו [ןיכאפ לארשיו * | + םיאב ויה ,ל אב [תכנאופְ ואב * 8 | ו םאש ,ן ילוליאש |  כ?א ימול
 , אירבטב ושרדמ תיגו ,?א אירבטב . .,1אְד אירבטב ושרדמו = :יכ [היה | ן לארשי ,ןךְד ילארשיו ,] ירשיו

 :פ סידמל כ רמול היה ,ל רמל רמל היה [תנאוְד דמל היה * | י 'ל ךכיפל | ןך הירבטב היה . . תיבו
 העידק א תכרבו העירק :ם העירק +, תכרב תכלר ,2ןל תכרב ,י תוכלה יל תוכליה* 9 | ו ןידמלו
 [נוד ןכימ * | יתנ'אפד 'ל א 'וגו ושאר תא זגיו ,'כ ושאר תא זגיו ,] [וג |  לכאל | ןך תוכלהו

 | 5 בייחש ,א בייח םדאש ,?א םדא בייחש ,ן ךירצ ןדאש | ל ןכ לכ :יתכא ןאכמ ,ם ןאכימ

 המזב םיפוטש רודה ותוא ויהש יפל ול רמא המרעה הצקב תרמא תאו היה רודה לודג זעוב אמח רב סחנפ 'ר
 יגו ,'ןכו ןכ תושעל םיקידצ לש ןכרד ןיאו 'וגו לארשי המשת לא ד"הה תונרגה ןמ תונוזל רכש ןינתונ ריחו
 ןהככ םעהמ םינהנו רחוש ןילבקמ ויה וימיבש םיטפושהש תיפיב שרפמ תונרגב רש ע מ ןילטונ  ווהש ימל לשוריה
 רשעמ שממ םילטונ וא 'וכו תונרגה לע רזחמש ןהכל ןיידה המוד םא 'וכו רמאש ךרדכו תונרגה ןמ רשעמ לטוגה
 םתא ןה א'ר רמאמב םש בי'בבו ,'וכו םיולכ עובק קח ןרגהמ רשעמ ןכ םג םהל ונתיש םעה לע קח וליטהש תונרגהמ
 ןנחוי ר'א םש דועו ,םיטפושה טופש לש ורוד הז רמוא יוה לבה 'ולובש רוד הזיא ולבהת לבה הז .המלו םתיזאח סכלוכ
 יבוש יבוש תימלושה יבוש יבוש ביתכו 'וכו הז המלו םתיזח םכלוכ םתא ןִה רמאנש היה המזב ףוטש בויא לש ורוד
 םגו ת"וכו 'יסופדב אבש תוכל מ ימיב 'יגהו ,ימלשוריב ה"'כו ..אבש תכלמ 8 :םש ייישריפב ייעו 'וכו ךב הזחנו
 תכלמ רמואה לכ ןתנוי ר"א ינמחנ רב לאומ ש ר"א םש אידה ,םש ילבבה תטישכ איה סינג ןיעמב
 היח .אבש תוכלמ ימיב שרפמ םש .י'שריפבו .אבשד אתוכלמ .אבש תכלמ יאמ העוט אלא וגוא התיה השא אבש
 'רנו ,נילע דודג אבשמ םג אבו היה ימיב םירשכ תוכלמ ימיב א"כתו הילע םידשכמ דודג [םג] אבו
 יאנת והלוכד תוטיש םיאתהל השקו ,'וכו ומש םידשכ 'פהו 'וכו אבש לפתו 'פה יפע תועדה יתש םעט בשויל ותנוכש
 היתטיש אפלחמ םש דועו ,םינג ןיעמב היכו .ארכנ אלו 6 :ת"פיב םג יעַו בויא השעמב םיבותכה ולא םע יארומאו
 וולע ואב ולאש דמלל אלא וילע וכתכנ המלו וילע ובתכנש ןירוסיב היה אל א אר בכ אלו היה אל רמוא אכהו 'וכו
 םש בי'בבו ,'וכו ויה אל ןירוסיו היה אוה אלא 'וכו תויהל דיתע אלו היה אל ימלשוריה ייגכ קתעוה טוקליבו ,'ןכו
 ארמגד איגוסמו ,'וכו ל ש מ ל אלא םש .יגה התיה ג'תר ינפלו ,'וכו הי ה ל ש ם א ל א ארבנ אלו היה אל ןושלה
 ,810 רצ איכ קלח ח'מב עייועו יוכו בויא ה'רב תופסותב שייייעו וכו ל ש מ אלא םש תירקעה 'יגהש חכומ םש
 עו וז אפלחמ םש שבתשב .דועו חיה לשמל אלא .ארבנ אלו היה אל .בויא רמאמה שארב 'א א/יכב ןאכ סג 'יגה תשבושמו

 ל"יכב 'יגהו  ,'וכו סהרבא ימיב בויא רמא אכהו ארבנ אלו היה אל בויא קב םשב שיקל שיר רמא ירמא ןמת יוכו
 היכו .היה לארשמ 8 :566 דצ ליעל .י"מב 'יעו היתטישו ומכ התטושו ,ימלשוריה ןושלכ ן כ ה 'א אוה אכהו
 אירבטב ושרדמו היה לארשימו 'וכו ילועמ ג'מבו היה אירבטב ושרדמ תיבו היה הלוג ילועמ ב''בבו ,ימלשוריב
 ןכימ י"ר םשב ב''ג םשו ,'וכו ונממ דמל י"ר ןכ םופל הטוס 'שוריב אתיאדכ ןנחוי 'ר 'ולכ .דמל היה | :נ"חעו
 וליעמ תא ערקיו בויא םקיו ביתכד דטועמ עורקל בייח לבאש ןוינמ םש ק"מ 'שורובו ,דמועמ עורקל ךירצ לבאש
 2 ושועו5 , יוגה ו"דו ר"פדבו ,םש ק"מב ע"יעו דמועמ עורקל ךירצ לבאש ןכימ ןנחוי *'ר םשב יזפ רב הדוי 'ר ושאר תא זגיו

 ו'יכב ה''כו םילבא תכרב 'יגה לייכבו .ע''צו וכממ .רומלל וכרצ ומלשורימ קיתעהו היגה כ"מבו ,דמ ל הי ה ךכיפל ביג
 ,העירק 'יגה פ/יבבו לבא תובלה ימלשוריבו םילבא תוכלה טוקליב ה'כו תוכ ליה ל"יכ ןוילגב הגוהש ומכ יתהגהו ,ב"יבו
 בויא םקיו דיהה םילבא תוכרבו העירק ונטמ ןידמל ונא ךכיפל  שרפמו סרוג .ג"מבו תכרבו העורק א'וכו 'יסופרבו
 םדא בויחש ורמא ןאכמו ןידה תא וילע קידצהו םשה תכרב ירה  ךרובמ יי םש יהי העירק ירה ולועמ תא ערקיו
 הבוטה לע ךרבמש םשכ הערה לע ךרבל בייח יאמ 'ב 'פ תוכרב ע'יעו 'וכו ערקיו בויא םקינ רמאנש דמועמ עורקל
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 : בויא תז ,חו חז יא , ויתרטפו ורכש ול יתתנ ,תומואכ רמע רחא קירצ אייח 'ר ינח .היה יונ רמא הנינח יר
 ,לאומק אוה ןכל אוה עשוהי 'ר םשב ןומיס 'רב הדוהי ירו ןדוי 'ר יוגו ורוכב [וע תא

 : לאלש וחסוא לע סקש לאומק ומש ארקנ המלו
 םחג ןיחכט חבש ןח תוררמ ןושל ןלוכ קחצי יר רסא יוגו המואר המשו ושגליפו (דכ

 : ןיכעמ הכעמ ןישחה שחה ןיחמנ +

 חנ השרפ

 (חי ול םילהת) היהת םלועל םתלחנו םימימח ימי ייי עדוי 'וגו הרש ייח ויהיו (א נכ א
 הנש םירשע תככ האמ תב יונל םינש עבש תבכ םירשע תכ תומת םתונש ךכ םימימח ןהש םשכ

 :נייכ :יפ ו"כ סימספ יכיכפ 'קכי .ליטס יכ סימספ 'קני ,ני'ק 'כ עוקכי 7 | :כ"ק יכ 'קכי 6 : "סטפ 'כ קכנ 'קני ,נ"ק 'כ טוקכי 8

 ופ יל תיח . כ'א ול רטע .ת'אד יל רטע ,3ו היה [דטע | ד קירצ יוג .יכנאום |קירצ | י"א ינתר 1

 בויאו םלועח תוטואב ,1' יטלועב יל םלועח תומואב ,[ך תוטוא םיעבשב ,1פ םלועה (ג תוטואמ) תומואב | 1 ול תיה
 ,5 בויא הז אוה הז יאו ,1י[ךפ בויא הז הזיאו ,ןְד בויא . . יאו [בויא -- 'א | יתתנו | א וטש ('א בויא)

 יבא לאוטק תאו :א לאומק תאו ,ן יוגו ויחא זוב תאו ורכב .. תא ,כנַפְד ורוכב ץוע תא [יוגו-- תא 2 | א יל

 ןב עשוהי \ | ןךד 'ל ,ן םשב ןומיס יריב הדוי ..'ר ,ף םשב ןומיפ רב . .'ר ,ג?א [םשב -- 'ר | ו םרא

 1 ןהלוכ .תפד ןוחלוכ ,ח םלכ .'א ןלכ ,כו [ןלכ 4 | ן תומוא | תד דגנכ ,ירכנאופ [לע 5 | יול
 יייתניאחפד וו- :כו [ןיחבט | ןך תוצרא [תוררמ | ןך םש לע ,ן םשב ,ך םשל ,יכנאחפ |ןושל | י ןלכ
 | תד יל :ינאחופ ןושחת שחה , [ןישחת שחת | ינאחפ ןוטחג ,כו ןימחג ,תןד [ןוחסג 5 | ?א ןוחביט

 [עדוי | כאחו 'ל .8 הנש םיושת ..האמ ,[ןנְד הנש האמ [יוג6 || יתנאחופד ןו- ,כ [ןיכעמ

 /מזך'א סהיתונש , כ פהינש | מ תומיטת , נו ןימימת 7 | ן וגו + ם 'וגו ותלחנו [היהת--ותלחגו | מאזדפ -. 'יתכ

 ימאי 'כ [םירשע | (ן םהינש ןיטימת ןה ךכ) ם תוטימת ,תכאד םימיטח ,ייחופ [תומת | י?א ןה-

 | תנו יאונל | (פש) י יכ ,ך םישע ,מד יז .יתכאחפ עבש ,ןְו [םינש עבש | (םילהת) י יק ,ך האט

 הנש | ש) ייר יז .ם'אד יכ .יתכגיאחופ [םירשע | (שש) י יכ ,"ך םיושע ,ך 'ק .םיתכנאחופ [האמ

 | םיירתכנאחפ יל

 יתתנו ומש בויא םלועה תומואב יל דמע דחא קידצ ה"בקה רמא (אייח 'ר לי'צו) אגינח 'ר ינתו קתעוה גימב
 אתיירבבו ,ימלועמ ויתרטפו 'וכו קידצ דחא יוג ימלועב יל היה ח'ר ינת הטוס 'שוריבו ,ויתרטפו םלשומ ורכש ול

 ליחתה ןירוסי וילע ה'בקה איבה ורכש לבקל ירכ אלא םלועל אב אלו ומש בויאו םלו;ה תומואב היה דיפח

 ה"ק םש ארמגבו ,ב"תועל קלח םהל ןיאש תוטוידהל בויא הנמנ אל ב"מ קלח 'פ ןירדהנסבו ,'וכו םירמוא שימ
 םיעשר ובושי רמוא א'ר אינתד איה עשוהי 'ר ינמ ןיתינתמ ותא ינירחא אה יתאד אמלעל יתא אלד אוה סעלב 'א
 ס"רב) םיוג לכב רמאנ יכו עשוהי 'ר ול רמא 'וכו (םש סירב 'יעו) ע"הוא ולא םיהלא יחכש םיוג לכ 'וכו הלואשל
 וישכע יוכו עשוהי 'ר ול רמא ןושלה ג'יפ ןיררהנס אתפסותבו ,'וכו םיהלא יחכש םיוג לכ אלא רמאנ אלהו (םיוג לכו
 םוגרתל הפסוהבו ,(םש ח'מב 'יעו) ב"הועל ,קלח םהל שיש תומואב םיקידצ שי אה םיהלא יחכש בותכה רמאש
 בבוו ומש םונפל בויאש הדגאה םשו ,היחתל םוקי בויאש בותכ ימרא םוגרת .הזיאט 'רנכ העבונש בויא ףוסב ינויה
 ע"בארב םג הרכזוה וז הטישו ,(זיי במ בויאל ןנאמלליד םג הפסוה החתוא לע ייעו) ושע דכנ חרז ןב בבוי אוהו
 תאו שרודו ,ל"'ביר םשב םירמואה תומש וטמשוה ת"יכו 'יסופדב .'וכו ןדוי יר 5 :השמ 'ע ןיסחויב ע"יעו בווא שיר

 ת"פיבו ,לכה תא רוקעל שקיב ןבלש לא לש | ותמוא לע םקש 'וכו המלו לאומק אוה ןבל אוה םרא יבא לאו
 ,שיייעו יוכו לאותב ןב ןבל לא םרא הנרפ ךליו 'וכו ןבל ומשו חא הקברלו םיקוספה שרדה הז יפל שרפל קחדנ
 תז לאומק תאו אתיא םש קלב יקליב ונדמלימ קתעוהש רמאמבו ,לאומק אוה ןב ל אוה כ''ג 'יגה ןאכ טוקליבו
 לע םקש לאומק ומש ארקנ המלו םעלב הז לאומק אריו 'פ ףוס ת"הֶע תופסותב ןכו 'וכו ותמוא דגנכ םקש םעל ב
 אנת םש ןירדהנסבו ,ןבל הז ןיאמרה יבא םרא יבא םעלב הזו 'וכו לע םקש לאומק תאו בוט לכשבו ,'וכו ותמוא
 685 דצ ןילרב 'ד תולודג תוכלהב םג 'יעו ימראה ן ב ל .אוה םיתעשר ןשוכ אוה (םעלב לש ויבא) רוע ב אוה
 לש ותמוא לע םקש 'וכו ןבל הז לאומק תאו לודגה שרדמב ןכו ,ןבל ןב אוה םעלב שרדה הז יפלו ,א"כפ ע"סבו
 ןיחבט םדא ינב תא םידור םהמ ואציש תומואה ויהיש .תודרט ןושל ןלוכ 4 :'וכו ונב םעלב השע המ האר לא
 ב"וכבו  ,תויתואה ךופיהב ןימחג אוה ןיחמגו ,ןישחתו ןיחמג שרפל השקו ,תוירבה תא ןיכעממ ןיכעמ סדא יחבוז
 ןוהלוכ 222 דצ ליעל ל"ביר רמאמב שרדה ןושלכו ,ןימחג ןיחבט כ'ג ו"יכבו ,ןיכעמ ןישחת ןי מ ח ג ןיחבט 'ינה
 / היילכו היידרל ויהי םהש תודרמ ןושל ןלוכ 'יפ ןאכ םגש עמשמ 'וכו םלועה ןמ ינא ןדרוע ררוע ןה תודרמ ןושל
 ןושלמ ןוחמג שוריפה ש"ייעו םלומגת לע הרומ סמשו 'וכו םתוא טוחש ןו ח ב ט 'יסופדה 'יג יפל ןכ שרפמ כ"מבו
 םינוחג תכלל תוירבל םרונ (ןוחמג ןומחג) ןוחמג שרפמ אי"יכו ט"יכ ר"'ב 'יפבו ,תושתו שחכ ןושל ןושחת 'וכו םמג

 תלסח השרפה ףוסב בותכ 'א אייכבו ,255 דצ בח א"הגאבו ןומחג 'ע ל"תמעב ע"יעו תוירב לש ןחכ שיתמ שחז
 שארב םש ורסחש תוחיתפה ןאכ ומלשוה 'ב אייכבו ,זימפ ףוס ליעל י"מב 'יעו ארדיס קילס כ"יכבו ,י"י וילא אריו
 :619 דצ לועל י"מב 'יעו השרפה

 שארב בותכ פ"יכבו ,החותפ השרפ ןאכ ארקמבו ,טי'נפ שובישב ןמסנ ר"פדבו ,וינפ יא א"יכב .חנ השרפ

 ןהש 7 :חימפ שיר ליעל י"מב ייעו הרש ייח ויהיו רדס ת"יכבו הרש ייח רדס ודבו ,הרש ייח ויהיו השרפה
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 : 'וג הרש ייח ינשו היהת םלועל םתלחנו הרש וז םימימת ימי ייי עדוי איד ,טחל
 ב שמשה חרוש ןיערוי ןניא יכו אבא 'ר רמא (ה א תלהק) 'וגו שמשה אבו שמשה חרזו

 ,וריבח קירצלש ושמש חירזמ אוה קירצלש ושמש היבקה עיקשי אלש דע םדוק אלא ,שמשה אבו
 דלונ  וניבר תמש םוי ,[שמשה אבו שמשה חרוזו וילע וארקו]  וניבר דלונ הביקע יר תמש םוי

 םפקק עכדע ,('ס 'ל) עעטק סלח 'פ תלסק עכדע ,ויכ 'כ עטוסי 'קלי ,ב"ק 'כ עוקלי 2 :  ד"םפו 3"ספ ןעקכ ייע 1
 :'כ ספ לע ,'5 3"ע ןיטודיק ,ס"פ ללועט שכדע ,(85 75 סעוז עכדע) פש

 אדהכ ןנחוי ר"א הישעמב המיטת התיהש - :מיכנאופ [היש | םיירתכנאפד אטחל .ַו [טתל 1

 ייח ;יפ [יוגוג -- ייח | תֶד ויהיו ינש :מיאופ ויהיו ,ייכנ?א [ינשו | ןךִד אתמימת אתלגע (ןך איההכ)

 הנש האמ הרש ייח) הרש ייח ;, כן םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ . .ייח ,1א הנש האמ . .ייח ,מ"א הרש
 (ת ןהייח) םהייח ביבהש ךל רמול הנורחאב הרש ייח ינש רמול ךרוצ המ ([ך הרש ייח ינש םינש עבשו הנש םירשעו
 | (עשוהי) ו ₪ הישז ןח ₪ 'יתכ [חרזו 2 | ןךִד אבה םלועלו הזה םלועב ([ך היבקה) םוקמה ינפל םיקידצ לש
 ו ןיא | יג 'ל יכו | (םש) יתכנאופד אנהכ רב אבא | יתכאד יל ,ג םש אוה חרוז ףאוש ומוקמ לא +ןָפ ['וגו

 :ינפ עיקשה | (םש) יכא םדוק ,יתְד אלש דע .חףפ אלש םדוק ,ןְו [אלש--םדוק 8 | יתכאחפהד ונא ןיא
 ,ַל דלונ [יתכאחופד קידצ -- אוה * | ית הז =. [קידצ | ן ושמיש | ף ל הייבקה ,(םש) יכא עיקשהש
 ואוקו [יתכגאד שמשה--ואוקו * | כ1אח שורקה ([ך ונבר) וניבר ,י יבר 4 | זך ורבח רחא ,ן רחא | ל 5

 | "א שודקה וניבר ,י יבר | 2 יל הבהא--םוי | ל יל ,ן שמשה חרזו . .וארקו ,זך יוגו שמשה חרזו . +

 תבכ 'ק תב יונל 'ז תבכ 'כ תב םתנקז דעו םתודלימ וזל וז  תונווכמ תומת םתונש ךכ םהישעמב דימת  .םימימת
 האטח אל 'כ תב המ אטחל 'כ תבכ 'ק תב 'וכו ללכו ללכ לכב הגש בתכנ ךכל שרפמ ת"הע י"שריפבו ,אטחל 'כ
 תבו אטח אלב 'ק תב ףא ('ב 'ל א"יפ ןירדהנסו ב''פ שיר םירוכב 'שורי 'ב ט"פ תבש ייעו) ןישנוע תב הניא ירהש
 אטחל םירשע תבכ םינש האמ תב בשר 'צוה הדגא שרדמב ןכו ,הבוטל ןיוש ןלכ הרש ייח ינש יפויל 'ז תבכ יכ
 תרמגנ התיה השא םינושארה תורודבש עמשש הדוהי תחנמ לעב םשב איבה ת"פיבו ,יפויל עבש תבכ םירשע תבו
 םילהת 'קליבו ,('וכו םינש 'זל תדלוי התיה השא 'וכו יתעמשו ןושלה םונקז תעדב הדוהי תחנמבו) 'וכו םינש 'זב יפויל
 עבשו םירשעו האמ רמול ול היה 'וכו םשכ ריב 'יפב ןכו ,אטחל 'ז תבכ יכ תב יונל 'כ תבכ 'ק תב 'יגה םש
 םירשעו הנש האמ ל"ת המ ט'קלבו ,אטחל 'ז תבכ םירשע תב .יונל םירשע תבכ האמ תב רמוא אוה ךכ אלא הנש
 ורבע היתונש לכ הרש ייח ינש אטחל .'ז תככ םירשע תבו יונל םירשע תבכ התיה הנש האמ תב אלא 'וכו הנש
 ,'וכו אטחל עבש תבכ םירשע תבו יפויל םירשע תבכ האמ תב ושרוד הדגאבו אבוה ינוקזחב םגו ,ןוששבו החמשב
 ימלשוריב ומכ ט ח תביתכו  ,ןינוכמ ןוהי םש א"תו (רי'כ וכ תומש) םימת ןיהי ודחיו כ"הלכ ירג תו מ ת 'יגהו
 .הרש וז1 :197 דצ ליעל םג 'יע יאונו יונ ג"'חו ,891 דצו 996 דצ ליעל נ'חבו ל"תמעב ייעו תונוש םימעפ
 ,'וכו קחצי הז 'וכו עדוי ד"ספבו 'וכו םהרבא הז םימימת ימי וכו עדוי ב/ספ שיר ןמקל החיתפה םג הז ןונגסב
 םויל םוימ םיקידצ לש םהיתונש אלממ היבקהש םימילש 'ולכ םימימת ויהיש םימימת ימי יי עדוי שרדה םעמו
 היהת םלועל םתלחנו 'וכו הנש םירשעו הנש האמ הימי ואלמתנש הרש וז יוכו עדוי ושרד ןאכו ,('א 'י הר "יעו)
 עדוי שרפמ י"ב ריב 'ופבו ,ב"תועב הרש ייח י נ שו והושרדו הרש ייח ינש קוספה ףוסב דוע רמאנש הזו ב"הועל
 ייח ןיהיו רמאנש רחאלש הרש ייה ינש (והז) וז היהת םלועל םתלחנו הישעמב המימת התיהש הרש וז יוכו
 םלועלו הזה םלועב םוקמה ינפל םיקידצ לש םהייח םיביבחש ךל רמול הנורחאב הרש ייח ינש רמול ךרוצ המ הרש
 ר''א הרש וז ספדנה ר"ב !יפבו ,אבה םלועל היִהת םלועל םתלחנו רמאנ ךכל הרש ייח ינש ליפכה ךכיפל אבה
 ךרוצ המ 'וכו רמאנש רחאל הרש ייח ינש היהת םלועל סתלחנו ('ב 'יס ףופ הטמל 'יעו) אתמימת אתלגע אדהכ ןנחוי
 ייח ויהיו 'וכו עדוי ד"הה 'וכו םימעפ ינש ארקמב ריכזה ךכיפלו אבה םלועלו ז'העב ה'בקה ינפל 'וכו ןהייח ביבחש 'וכו
 ןנחוי ר''א 'וכו המימת התיהש תי'יכו 'יסופרב תופסוהה תועבונ ר''ב 'יפמו ,ב"הועל היהת םלועל םתלחנו ז"הועב הרש
 סוי קר כ"באר רמאמ רקיעמ | .'וכו תמש םוי + | : ב"ספ שיר ןמקלו 484 דצ ליעל י"מב ייעו 'וכו  ךרוצ המ 'וכו
 ותואב ףסותינ רחואמ ןמזבו הברה םימי ךיראה א"ב אדא ברו ,'וכו וילע וארקו הבהא רב אדא בר דלונ וניבר תמש
 שמשה חרזו 'פל ב"מ ק"מבו תלהק שרדמב רדסנ וז החיתפב ונינפלש שרדה לכו ,'וכו אדא בה תמש םוי ןונגס
 ונא ןיא יכו רמא אנהכ רב אבא 'ר םשב היכרב 'ר קי'מב 'יגהו ,'וכו םיהלא רגו 'פל לאומש שרדמבו יוכו
 עיר תמש םוי רח א קידצ לש ושמש חירזמ אוה הז קידצ לש ושמש עקשי אלש דע ןכ אוה המ אלא 'וכו ןיערוו
 הירב אנונמ ה בר רלוג הבהא רב אדא בר תמש םוי שמשה אבו שמשה חרזו הז קוספ וילע וארקו וניבר דלונ
 דלונ ןיבא יבר תמש םוי 'וכו וילע וארקו הי רב ןי ב א י ב ר דלונ אנונ מ ה בר תמש םוי 'וכו חרזו וילע וארקו
 לאותבו ר'הה הקבר לש השמש חירוה הרש לש השמש עיקשה אלש דע 'וכו וילע וארקו אירט שיא איעשוה אכא
 השמ לש ושמש עיקשה אלש דע ומא הרש הלהאה קחצי האיביו 'יתכו 'עברא תירקב הרש תמתו ךכ רחאו 'וכו דלי
 םלכ ןכו ץבעי אוהו לאינתע לש ושמש חירזה עשוהי לש ושמש עיקשה אלש דע עשוהי לש ושמש חירזה
 תרזשמ ןיעדוי ונא ןיא אנהכ רב אבא ר''א 'יגה במ תלהק שרדמבו ,שמשה אבו שמשה חרזו יוה רודו רודב
 וניבר דלוג ע'ר תמש םוי רחא קידצ לש שמש חרז הז קידצ לש ושמש עיקשה אלש דע אלא שמשה אב שמשה
 שמשה אבו 'וכו חרזו וילע וארקו אנונסה בר דלונ הבהא רב (אדא ל"'צו) אחא 'ר תמש םוי 'וכו חרזו וילע וארקו שו דקה
 הרש לש השמש (עיקשה ל''צו) עיגה אלש דע שמשה אבו וילע וארקו הי ר ב איעשוה בר דלונ איעשוה ב ר תמש םוי
 לש ושמש החרז עשוהי לש ושמש העקש אלש דע 'וכו השמ לש ושמש עיקשה אלש דע 'וכו האיביו רמאנש 'וכו
 ילע לש ושמש העקש אלש דע ילע לש ושמש החרז לאינתע לש ושמש העקש א לש דע לאונתע
 'וכו םיהלא רנו םש 'יגהו ימתס רמאמה לאומש שרדמבו ,'ןכו הבכי םרט םיהלא רגו ינש לאומש לש ושמש החרז
 וארקו שו ד ק ה וניבר דלונ ע"ר תמש םוי רחא קידצ לש 'וכו חירזמ אוה קייצ לש ושמש היבקה עיקשי אלש רע
 ב ר דלוג א"ב אדא בר תמש םָי 'וכו וילע וארקו הבהַא רב אדא בר רלונ שודקה וניבר תמש םיי 'וכו חרזו וילע
 דלוג ןיבא יבר תמש םוי 'וכו ןילע וארקו ןיב א בר דלונ אנונ מה בר תמש ₪ 'וכו וילע וארקו אנונמ ה
 ןארקו הירב איעשוה יבר דלונ אייריט שיא איעשוה אבא תמש םוי 'וכו וילע וארקו אייריט שיא איעשוה אבא
 לש ושמש ה'בקה עיקשי אלש םדוק 'וכו האיכיו רמאנש 'וכו הרש לש השמש ה"'בקה עיקשי אלש םדוק 'וכו וילע
 לש ושמש היבקה עוקשי אלש םדוק ןזנ ןב עשוהי תא ךל חק השמ לא 'ה רמאיו עשוהי לש ושמש חירזה השמ
 חירזה ילע לש ושמש ה'בקה עיקשי אלש םדוק 'וכו לאינתע הדכליו  זנק ןב לאינתע לש ושמש חירזה עשוהי



 א גכ חנ חשרפ הרש ייח 6023

 וארקו ןיכא] בר רלונ אדא בר תטש םוי ,שמשה אבו שמשה חרוו וילע וארקו הבהא רב ארא בר

 חרזו וילע וארקו] הירב ןיכא יר רלונ ןיבא כר תמש םוי ,[שמשה אבו שמשה חרוו וילע
 שמשה חרוו וילע וארקו היירט שיא היעשוה הנא רלונ ןיבא יר תסש םוי ,שמשה אבו שמשה

 404ש מש ה חרזו וילע וארקו] היעשוה 'ר רלוג היירט שיא היעשוה הבא תמש םוי ,[שמשה אבו
 רמאיו עשוהילש ושמיש היכקה חירוה השמלש ושמיש היבקה עיקשה אלש םרוק ,[שמשה אבו
 ושמש החרו עשוהילש ושמש העקש אלש רע , (חי וכ רגרטכ) עשוהי תא ךל חק השמ לא יי
 ושמש החרו ילעלש ושמש העקש אלש רע ,[(וי וט עשוהי) זנק ןב לאיגתע הדכ ליו לאינחעלש

 : 9 'כ 5 לופט 'קני :'6 זי"ע קכועס 'ימ 7

 ₪ הכו ,ן שמשה חרז . .וארקו [שמשה אבו -- ואוקו | 'א יל ,ן אווחא רב [הבהא רב | ן אדא 'ר1
 יה ,ך ןונא גו ,ל בר [ןינא " בר | ן אווחא רב ,תכגאְך הנהא יב < ,י'אש [ארא פו וו כ יל

 . .ואיקו [תכנאַ שמשה -- וארקו * | א אנונמה בר ,ש?אפ הירג אנונמה בר ,[ןו ןובא 'ר ,יָנ ןיבא

 .. ם' ,ל הירב ןיבא בר . . ןיבא 'ר . . םוי [הירב ןיבא 'ר -- ןיכא בר תמש םוי " 2 | ל 'ל ,ן שמשה חרזו
 בו תטש סוי ,[ןְד הירב ([ך ןיבא) ןובא 'ר ..ןובא ([ך 'ר) בר ..םוי ,(םש) ינ הירב ןיבא 'ר .. ןיבא 'ר

 יר תמש םוי שמשה חרזו וילע וארקו הירב ןיבא 'ר דלונ הירב אנונטה בר תמש םוי ,א ןיבא בר . . אנונמה
 י(םש) י' 'וגג שמשה חרזו . .וארקו [ן'א שמשה אבו -- וארקו" | יכו 'ל .ם הירב ןיבא 'ר  דלונ ןיבא
 :.םוי י [ןִד אירט שיא איעשוה (ןך יר) אבא . .([ך ןיבא) ןובא 'ר . .םוי [היירט שיא . .םוי * 8 | תכופדל יל

 הבא . .ןובא 'ר . .פוי ,1א הירט שיא איעשוה בר . .ןיבא בר . . םוי ,] הייריט שיא היעשוה אבא . . ןובא 'ר

 ירזו . . וארקו ['א שמשה אבו -- וארקו * | כנפל 'ל ,י הירב איעשוא 'ר . . ןיבא 'ר ..םו' ,'ך היעשוה

 ,ם איעשוה בר ,1 איעשוה . .,ןָפְד היעשוה אבא | 'א יל היעשוה 'ר -- םוי 4 | תכנפדל יל ,ן סשה
 איעשוא 'ר ,1 איעשוה יר | יתד .(סש) יכנפ אירט שיא ,'2 היירנ שיא [היירט שיא * | + איעשוא 'ר

 -- וארקו * | 'ו איעשוא 'ר רלונ אירט שיא היעשוה יבר תמש סוי אירט שיא היעשוה 'ר ,(םש) יב הירב

 וחש [אלש םדוק ₪ | יפל יל ,ןךְו שמשה חרזו . . וארקו ,(םש) י וגו שמשה חוזו . . ואוקו [כנאַָד שמשה

 | (סש) יתחד יל :יכגאופ [היבקה | (םש) י העקש | יתנאד אלש דע ,כָו אלש דע (כ סרוק) םדוקו
 השמ תומ ירחא יהיו ייתכו ןונ ןב . .תא ,יתנפְד ןונ ןב .. תא [עשוהי תא 6 | 'ל ה"בקה | (םש) י החרז

 ,כ ןונ ןב עשוהי לא י** רטאיו ": דבע ..יהיו 'יתכו וב םיהלא הור רשא שיא ןונ ןב ..תא ,א י'י רבע
 -- הדכלו * | זנק ןב לאינחע 7 | חו הירזה | ן ה"כקה עיקשה ,?אחפ עיקשה | ן דע סדוק ,פ דעו | ן יל

 ,(םש) יפ עוקשה | ן םדוק ,פ אלש דעו | ול יל .ם ןטקה בלכ יחא זנק ..ינש ,יתכגאד זנק ..הדכלוו ינש [זנק
 אלש רע ילע לש ושמש ההרז זנק ןב לאינתע לש ושמש העקש ,ן עיקשהש ,(לאומש) י היבקה עיקשה
 | ן ה"בקה 'רזה ,(םש) י חירזח | א העקש

 וילע וארקו שוהקה | וניבר  דלונ ע"ר תמש םויב .לודגה שרדמב קתעוה רי'במו ,'וכו םיהלא רנו לאומש לש ושמש
 בר דלונ הבהא רב אדא בר תמש םוי וכו וילע וארקו הכהא רכ אדא בר דלונ שודקה וניבר תמש םוי 'וכו
 היעשוה דלוג היעשוה אבא תמש וי יוכו וילע וארקו היעשוה אבא דלונ ןובא בר תמש םוי 'וכו וילע וארקו ןו ב

 ,םישרדמה ולאב םג ואצמנש תונוש תואסריג ןאכ רייבב ויהש חכומ ונינפלש נ'חמו ,שיייעו 'וכו וילע וארקו הי ר ב
 בר .דלונ וניבר תמש וי אתול ק"מב םגו  ,כיייבב ייגה םע םיכסמ רתויב עטוקמ הארנש ביט ק"טב רט

 בר דלונ יא אייכבו ,כ'ייכו 'ב א*יכו םיכב םג אתיא הירב אנונמה בר רלונ א''ב ארא בר תמש םוי 'יגהו ,'ןכו אדא
 ינכו רמא דח אנונמה ברו .הווחא רב אדא 'ר 202 דצ ליעל אתיאד 'יגה וזב קפקפל שיו ,בי'כ רעש הדיקעב םג 'יעו אנוכמה
 ברד הירב אגונמה בר 'עו אנונטה בר יעו אבס אנונמה בר 'ע ר"הכב ע'ועו 'א ד'ג י"הבטב 'יעו דחא רודב ויהש עמשמו
 םג אתיא הירב ןיבא 'ר דלונ אנונמה בר תמש םוי 'יגהו ,('וכ| לאוטש שרדטב לבא םש ל"'צו) הבהא רב אדא
 םג אתואש הירב ןיבא 'ר .רלונ ןיבא 'ר תטש םוי ייגהו ,('ב אייכ ןוילגב ה"'כו) ןיבא בר דלונ 'א א'יכבו ,פ"יכב
 ג"המבו ןאכ טוקליו כיייכו יבו 'א איוכו ו'יכב אתול (עטוקמ רטאמה םשו) עשוהי 'קליבו ת"יכו ג"יכו פ"יכו 'יסופדב
 ורמא םאו בא דובכמ ינא רוטפ ןובא רי'א אתיא 'ג ו"ט א"פ האפ 'שוריבו ,שייטבו ב"מ ק"סבו ק"מב אתיל ןכו
 יוסופדה ייג .י"'פע יתמלשהו ,'ב א"ס אייפ ןישודיק 'שורי םג 'יעו תתימ היתדלי דכ יובא תיט הימיא היל תרבע דכ
 אתיל הזו .,שיימבו תלהק שרדמב ה"'כו .היירט שוא היעשוה הבא דלוג ןיבא 'ר תמש םוי ת"יכו 'א א"יכו ו'יכו

 ו ק"מב אתול ןכו 'וכו היעשוה אבא תמש םוי 'א א'יכב אתול ןונעה ףוסבו ,בימ ק"מבו כ"יכו
 בר דלונ איעשוה בר תמש םוי בי'מ ק"מבו ,הי ר ב איעשוא 'ר דלונ אירט שיא אועשוה בר תמ
 ינכ .הגוה ןוילגבו הירב איעשוא בר דלונ איעשוא בר תטש םוי כ"ג רפסה ףוגב בותכ 'ב א"יכ

 וארקו ןינעה לכב יתמלשהו ,תואסריג יתש ןאכ טוקליבו ,היירטשיא איעשוא 'ר דלונ ןיבא 'ר תמש םוי רפסה בתכב
 רב אדא לבבב אכוא אמגאד ארקא 'וכו רמא יברד הישפנ אחונ הוה יכ אתיא םש ןישודיק ילבבו ,ג"העו 'וכו וילע

 ובר תמשכ יבר דלונ ע"ר תמשכ רט רמאד לבבב הדוהי בר דלונ םויה םהרבא לש וקיהב בשוי םויה הב שי הבה
 דע .םלועה ןמ | רטפנ ,קידצ ןיאש ךדמלל ישא בר רלונ אבר תמשכ אבר דלונ הדוהי בר תמשכ הדוהי בר דלוג
 ינש יתמרה לאומש לש ושמש החרז ילע לש ושמש התבכ אלש דע 'וכו שמשה חרוו 'נש ותומכ קירצ ארבנש
 יזכו רטפנ קירצ ןיא ןנחוו 'ר רמא אבא רב אייח 'ר רטא םש אמויבו ,'וגו בכוש לאומשו הככי םרט םיהלא רנו
 שוא היעשוה אבא רפוסמ ק"ב ףוס יטלשוריב .'וכו היעשוה הבא 8 = :'וכו התבכ אלש דע 'וכו שמשה חרזו 'נש
 ע"יעו שבל ןדידמ ןירמא אתיירב ןווהו אלד רמע דח ןמ ןיכרטסיא אדח היל דבע הוהו (סבוכ 'יפ) רצק הוה איירט
 תחהופ ותטמ החיה אוירומ שיא היעשוה רב אבא 'ר ךמד ךכ ('א טיעק) חייכפ אתקיספבו ,'ג 'ח בפ מ"בו 'שורי

 איירוט שוא אועשוה רב אבא 'רל היבקה בהאש הבהאב ותיב ןוה לכ תא שיא ןתי םא וילע ארוק ורוד הי
 אייריטו ,םיבר םימ 'פ רישהשבו ל"פ שיר רייובו ב'שר תורעהב שיייעו  'וכו שיא היעשוה אבא ל"צש 'רנו '

 אלש םדוק 'וכו אלש דע םדוק רטאמה הזב הלעמלו ,דומסב .ןכו .אלש דע 6 : 267 דצ רעיובייכ
 לפכנו םש עשוהיב 'פה אוהו ,ניחעו יתפסוה ןכ .'וכו לאיגנתע הדכליו 7 : 92 דצו 09 דצ ליעל םג 'יע

 ה שארו

 וכו פ"וכו ל"יכב

 ש םוי 'וגת כ"יכבו

 בו ,הירב איעשוה



 )1 ב א גכ חנ השרפ הרש ייח

 החלנע הדהכ ןנחוי יר רמא [(ר ג איש) יונו בכוש לאומשו הבכי םרמ םיהלא רנו] לאומשלש
 הגה הליחתב ,הקברלש השמש היכקה חיווה הרשלש השמש היבקה עיקשה אלש רע ,החמימת
 : הרש ייח ויהיו ףוסבלו , (כ בכ תישארב) הכלמ הדלי

 שקיב ,םנמנתמ רוביצהו שרוד היה הביקע 'ר [םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ]
 הרשלש התב תב איהש רתסא אובת אלא ,הנידמ זיכק לע ךולמתש רתסא תאר המ רמא ,ןררועל
 : הנידמ ויכק לע ךולמתו זיכו האמ תייחש

 עברא תיירק ארממו לוכשא הל וארקנ תומש העכרא עברא תיירקב הרש תמתו וב
 , םהרבאו ארממו לוכשא רנע םיקירצ יד הב וררש עברא ,עברא תירק התוא ארוק המלו ,ןורבחו

 : בייכ יכ עטוסי 'קלי , סע עוקלי 7 :/'פ ביונ סיכמל סינפ שכדע ,ל"פ לספסל פדנל ,פ"פ לסקפ עכדפ ,ב"ק יכ עוקני 4

 ,  בכש . .רגו ינש ,(עשוהי) ויכפ בכוש . .רנו ינש ,ן 'וגו הבכי ...רנו וגו -- רנו * | ף יתמרה לאומש 1

 (ןך איהחכ ,1א הדהכ) אדהכ ,ן [התמימת -- הדהכ | אד יי לכיהב בכוש . .םיהלא (ןךא רגו ינש) רנו

 ינא החיז | יח יל ה"בקה | י העקש | ן דע םדוקו ;פ דעו 5 | (םש פש) ירתכנ!אפ אתמימת אתלגע
 םג .. ו לא יוגו איה םג . .,יתַפ איה םג ..,ן "גו הכלמ 8 | יִנְִח רמאנש ,א ינש הלחת | 'ל היבקה
 רחאו [ףוסבלו | 1א הקבר תא דלי לאותבו ךיחא רוחנל םינב .. הכלמ ,[ך יוגו םינב ..הכלמ ,ך םינב איה
 האמ הרש (ן ייח ינש) ייח ,ָך הנש האמ הרש ..ויהיו :ןןאפ [הרש--ויהיו | ד רמוא כי'תאו ;יתגאופד ךכ
 . .בשוי היה ,יתכנופְך שרודו בשוי היה 4 | י הרש . .ינשו ,ן 'וגו הרש ייח ינש , כג םינש עבשו הנש םירשעו הנש
 םירשעו האמ ,י [זיכק | 7 ךולמת [(ן ךולמיתש) ךולטתש ** | א התאר 5 | א שקבו | א רובצ היהו | א רובצב
 התיהש ,[ן*אְר התיחש ,יכנופ [תייחש 6 | יכנ1אופ אגת | תכנ'אְד האמו (!ך 'כו) םירשעו עבש ,ן עבשו

 . . םירשעו תאמ ,ן הנש עבשו םירשעו האמ ,י?א הנש ז"כק ,'א האמו יירשעו עבש ,ך זו יכו 'ק | 1א תב

 ו ך יזו יכו 'ק .י'א [זיכק | כ םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ :פ םינש עבשו הגש םירשעו האמ , 1 םינש

 / ב 'וגו = [עברא | תירקב 7 | תאד תונידמ .?וכנןפ [הנידמ | 55 האמו םירשעו עבש ,[ך] עבשו םירשעו האמ

 | 'א אוממ | :יתכופד לנשא , נא [לונשא | י'יאחפל עברא .ד 'ד [תכנ*או העברא* | תא ןורבח איה
 ארוק אוה [י התוא ארוק * | 5 המל | כ ןורבח איה ,יאְוְד ןובח .יתנ'אפ [ןורבחו 8 | תאו תירקו

 עברא | ן עברא ,ִכ עכראה תירק | ₪ המש ארקנ וכ התוא ארקנ , ן התוא ןירוק ,כ ארוק אוה / תאו ד התוא

 ..לכשא רנע /תן*א [פהרבאו -- רע | כ 'ל ,י ..עברא ,(עשוהי) יזתונחפ . . העברא [םיקידצ 'ד | יל
 | א קחצי םהרבא חנ םדא ,פְד םהובא ..(5 לוכשא) לכשא רגע ,1יכ נו םהרבא

!* ₪ 

 לש וחכ ששת םש הרומתב ושרדש ומכו ותמכחב לארשי ינוע ריאהש ושמש החרזש אלא 'וכו שמשה חרזו שרדה

 םעטמ הז ןיאש תומחלמה ןינעל לאינתע לש ושמש החרז שרפל ןיאש ת"פיב ריעה ןוכנלו ,גי" 'א  םיטפושב

 יקודקדו תווש תוריזגו ןירוטחו ןילק תואמ עכשו ףלא אגת .אתינתמב 'וכו תוכלה תואמ שלש ונממ והכתשגו עשוהי
 הדכליו םש י'שרופו) 'וכו זנק ןב לאינתע הדכליו ינש ולופלפ ךותמ זנק ןב לאינתע ןריזחה כיפעא יוכו םירפוס
 הרות ץבירו ץעיש ץבעי 'וכו ץבעי אוה לאיגתע אוה אנת םש דועו ,(תוכלה רפס תירק יאמו רפס תירקל 'וכו
 ןב לאינתע לש ושמש העקש אלש דע דוע ייגה !בו 'א א"יכבו ,ץבעי אוהו לאינתע םש ,ק"מב ןכו ,!וכו לארשיב

1 
 / 5 .ב"מ קימב ראש 'ג י"פע ויתמלשהו ל"יכב רסח הז קוספ םג .'וכו םיהלא רגו1 :ב"מ ק"מב היכו ילע לש ושמש החרז זנק

 יי ארקיו וירחא ביִתכו יוכו יי: לכיהב בכוש לאומשו הבכי םרט םיהלא רנו ארקמ לש וטושפכ שרדהו ,םירפסה ו
 םש לאומש ק''דרב ןכו ,'וכו ילע לש ותאובנ הבכתש םדוק 'וכו םיהלא רנו ושרדש שרפמ ת"פיבו ,'וכו לאומש לא
 רמאמו ,יב ה"ע ןישוריק ייעו 'וכו ומוקטב בכוש היה 'וכו בכוש לאומשו יוכו רמא האובנה רנ לע יכ .רמא שרדבו
 , יל תארק יכ יננה רמאיו ילע לא ץריו 'וכו ארקיו שרדב ט"פ  לאומש שרדמב אבוה אתטימת אתלגע ארהכ ייר
 םוש השוע הניאש 'וכו אדהכ שרפמ י"'כ רב 'יפבו ,הילעב לוקל ההומימתב תכלוהש הלגעכ יוכו אדהכ 'ופ ירנו
 לאומשו עשוהו 'קליב אתיאו ןאכ טוקליב קתעוה אל רמאמהו , כ'מב היגהש ומכ רמאמה קוחמל ךרוצ ןיאו , החיגנ
 ייעו אתמימת אתלגע אדהכ ןנחוי ריא הישעמב המימת התיהש 'א 'יס ליעל ףסונ ייסופדבש יתוריעה רבכו :םש
 ימא ןררועל שקב 'וכו שרודו בשוי היה ע"ר רמאמה ןושל לודגה 'דמב .שרוד היה 4 | :הרש וז ה"רב םש י"מב
 רתסא תדגאב ןכו ,הנידכ עבשו םירשעו האמ לע ךולמתו רתפא אבת םינש עבשו םירשעו האמ תייחש הרש תוכזב
 לע ךולמתו רתסא אובת 'וכו האמ התיחש הרש תוכזב רטא 'וכו רובצהו רובצב שרודו בשוי היה ע"ר בישר 'צוה
 רמא ןוהתי הרערעל אעב םידימלתה ומנמנתנו שרודו בשוי היה ע"ר םש רתספא שרדמבו ,הנידמ האמו םירשעו עבש
 יוכו עבש התיחש הרש לש התב רתסא אבת ה'בקה רמא ךכ אלא הנידמ 'וכו עבש לע ךולמל רתסא התכז המ
 ב"שר 'צוה רתסא תלגמ לע אתדגאד ירפסב) םירחא םינפ שררמבו ,הנידמ האמו םירשעו עבש לע ךולמתו הנש
 טולשל האר המ ןמחנ רב לאומש 'ר םושמ רמאש ויבא םושמ יזפ ןב הדוהי 'ר רמא 'וכו ודוהמ ךלומה (56 דצ
 הנש "וכו עבש התייחש הרש לש היתונב תונבמ איהש רתפא תא לוטי אוה ה"בקה רמא אלא הנידמ יוכו עבש לע
 ליעל ןושלה ןונגס ןכו .'וכו תומש העברא 7 | : 878 דצ ליעל ע"יעו ה"מרתת 'ר רתסא יקלי ייעו יוכו ךולמתו
 לחג דע ואביו 'וכו ןורבח דע אביו בגנב ולעינ ביתכדכ הל אָרקנ לוכשאו ,543 דצ ליעל י"מב ייעו 121 רצ
 וצט 'יסו ויט 'יפ חלש ב"מ אמוהנתב ייעו 'וכו לוכשאה תודא לע לוכשא לחנ ארק אוהה םוקמל 'וכו לכשא
 יוב\ ארממ ינפל רשא הלפכמב רשא ןורפא הדש םקיו ביתכדכ ארממו (זיטפ רייטבו יט יוסו יח ייפ םש אמוחנתו)
 תירק ארממ ויבא קחצי לא בקעי אביו זיכ היל ןמקלו וכו ןורכח איה ארממ ינפ לע 'וכו םהרבא רבק ןכ רחאו
 .'וכו\ ארוק המלו 8 : 999 דצו 597 רצ 'ו ארודהמ ןנאמלליד עיייעו 414 דצ ליעל ייעו יוכו ןורבח איה עבראה
 תומש 'ד הל וארקנש םושמ עברא תירק התוא ארוקש רמול ןיאו , ןורבח איה עברא תירקב ןאכ רמוא  אוהש
 ירומאה ארממ ינלאב ןכוש אוהו ביתכדכ .'וכו הב גרדש | : תומשה .ולאב דחוימ םש עברא תירק שרדה יפלש
 \בפ פ'יכבו ,םש ותא כ"ג ולומונש 'וכו תירב ילעב ושרדש עמשמו ,םהרבא תירב ילעב םהו רנע יחאו לוכשא יחא

 'ןכו םהרבא םדא תובא העברא הב ורבקנש א'ד םשנ ,לודגה שרדמב קתעוה אל ןכו 'וכו הב ולמש ג'ל חיכו ה ד
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 םחרכא ןושארה םרא םיקירצ העברא הכ ורכקנש ,םהרכאו ארממו לוכשא רגע םיקירצ יד הכ ולמש
 קנע העכרא ןהש הילעב םש לע ,האלו הקברו הרש הוח תוהסיא עברא הב ורבקנש ,כקעיו קחצי
 הלוע איהש ,ןירוטרקומווק םיכלמ העברא ףררו סהרבא וניכא אצי םשמש הירוע 'ר רמא  ,וינב 'גו
 רחא איהש ,םיולל ךכרחאו םינהכל ךכיחאו בלכל ךכרחאו הרוהיל הליחתב העביאלש ןיסנרקב

 :ו'ינפו כ"'פ סיכדפ ,'5 ם*ג סכסנ סכנ ,'5 ג'י קטוק ,'6 ג''ג ץינוכיע 1

 ,(םש) !י!א] סהרבאו ..(א לוכשא ,ן 'שא) לכשא ..(א 'ד) העברא ..ולטשו |[סתרבאו -- ולטש 1
 רנע םתרנא ..([ן העבוא) 'ד חב ולטו , םהרבאו ..לכשא רגע הב ולמשו .'' םיכידצ עברא הב ולמשו

 עברא תיוק א'ד ,ן רנקנשו ,(םש) יכאחפ ווכקנש| | חפ 'ל ,תד אוטמו (ןך לוכשאו רגעו) לכשא

 ו (סש) יו הובא ,כא [םיקירצ | (סש) יתאד 'ד .כחופ [חעברא | (ינ יל כקעוה -- ורכקנש) ןךִד ורגקנש
 ,(סשש) יתכוא [נקץו | | ף קחציו 2 | תכ סהובאו | (סש) יא יל ןושאות | ךִד םלועה תובא םיקירצ

 יא [תותטיא | (פש) יאד יד .יתנחו [עבוא | ד ווכקנש איד ,ן] רנקנשו .יכ)א[] ורכקנשו | ך כקעי

 ינו לע | (סש) יא האל | (סש) ינאפ הקבר | ןך הישו .יתכנאפ [היש | יתכנ'אחופְה תוהמא
 | (םש) יכ ם פהרבא ,ינָא וניבא סתרכא | יתנ'אןפ תשלשו 4 | יעבוא ,אך'ד .תכגופ [העבוא | תכאפד לעו

 [גדך ןירוטרקומזוק* | ית עגרא .עא יד | ןך רחא ףודרל ,ך ירחא ףדרש ,(םש) י רחא ףדרו ,יעכ נאחחופ [ףדרו

 ,'ך ןירוטולוקומזוק ,1ך  ןיווטרק ןומזוק ,] ןירוטרקסוטוק ,[ך ןירטרקומזוק ,?ךע ןירוטרקטזוק ,'ל רוטרקוטזוק

 [(סש) י'רעופד איחש * | י ןירוטקומזוק :ש ןיריטילק אמזוק .?ך ןירוטלוק וטזוק .א ןירוטלק ("א ןטזוק) ןומזוק

 ין ןירסנקיב ,יריל ןייסניקב ,1ך'ִד ןירסנקב ,?א 'יסנרוקב ,ע ןיסנרוקב 4 | ]זך איהש איר ,ילרכנאל אוהש

 ייכנאופ [סינהכל | ירא עבוא ,ד 'ד .*רע תכגופ [העברא | (סש) י ןיסידנוקב ,'י ןיסדנקב ,*ך'א ןירטנקב
 ,י*ךכנפ אוחש ,(סש) יו [איהש | ךתְד"ל םינהכל .אפ פייולל .יכנו |פיולל | ?ךֶד םייולל ,'ךח"ל םיולל
 | (םש) יו"ר יל דחא | אד אוהו ,ןך איהו

 סרוסמ עשוהי 'קליבו ,תובר םימעפ ליעל ומכ אייד ןמיס ילב תושרדה ורדסנ ונינפלו ,ג"חעו 'וכו הב ורכקנש א"ד
 'וכו הלפכמב רשא 'ח ייפ הטמל ןכו .ןושארה םדא 1 | :'וכו תובא 'ד הב ורבקנשו 'וכו תוהמא 'ד הב ורבקנשו
 הלופכש הלפכמ יאמ םש ןיבוריעבו ,(178 דצו 102 דצ ליעל ייעו) הכותב ורכקו ר"הדא לש וחמוק ה"בקה ףפכש
 םהרבא הוחו םדא תוגוז עבראה תירק קחצי ר"א (םש הטוסב הכו עבראה ייגה ס"דבו) עברא תירק ארממ תוגוזב
 ךכיפלו 'וכו הרשו םהרבא הוחו םדא ןותנ אוה םשו כ"פ א'רדפבו ,םש ב"'כב 'יעו האלו בקעי הקברו קחצי הרשו
 ןהש רובס היה וילע םיכאלמה ולגנשכ 'וכו םהרבא ו'לפ םשו | ,'וכו תוגוז עבהא הב ורבקנש עברא תירק תארקנ
 םש אצמו םש וירחא סנכנו הלפכמה תרעמל סנכנו רקבה ןב וינפל חרבו רקב ןב איבהל ץרו 'וכו ץראה םע יחרוא
 תרעמ תא דמח ךכיפל חוחינ חירכ םהילע בוט חירו םהילע ןיקלוד תורגו םינשיו תוטמה לע םיבכוש הוחו םדא
 בקעוו קחצי םהרבא ר'הדא הב ורבקנש שרדה יפל עברא תירק שרפמ סוטינוריה סגו ,'וכו רבק תזוחאל הלפכמה
 םשמש : דיי ויט עשוהיו בייכ גיי רבדמב 'ועו ימלתו ישש ןמיחא | .וינב 'גו 8 :581 דצ ג"מ קלח ח"מב ייעו
 יוכו ןד דע ףדריו 'וכו םרבא עמשיו 'וכו ארממ ינלאב ןכש אוהו יוכו םרבאל דגיו טילפה אביו ביתכדכ .'וכו אצי
 ילשומ םירידא םיכלמ העברא ףדרו םיבר ילב (! ןירוטרקומזוק םירפסה ראש 'יג 'יפע יתהגהו ,'וכו םפדריו םכיו
 ןומזוק י"כ ר"'ב 'יפבו ,שפות רוטרק םלוע | ומזוק י"לב שרפמ רוטרקמזוק 'ע ךורעבו .,השמחה תא וחצינש םלוע
 לע לשומכ םוכלמ העברא ףדרש םהרבא לע בגסומ רוטרקומזוקו ל"'יכב 'יגה הנוכנ ילואו , ןוטלש ןירומרק םלוע
 יולכ העברא לש תולרוגב .ןיסנרקב 4 :509 דצ םיורק םג 'יע שייר תרומת דיימלב ,הביתכה תביתכלו ,םלועה
 בלכו עשוהי ואצי לרוגב ךא אנת 'א בייכק ב'בב ןניסרגדכו לרוגב אלש ןורבח הנתנ בלכלו , םקלחב סהל הלפנש
 השלש תא םשמ שרווו 'וכו השמ רבד רשאכ ןורבח תא בלכל ונתיו ביתכד בלכ 'וכו 'ה יפ לע אלא לרוגב ולטנ אלש 'ובו
 פייכבו ו"דב םג אחיא ןיסנרקב ייגהו , לרוגב ןורבח םהל הנתנש םיולב רמאנ אל ןכו ,('כ 'א .םיטפוש) קנעה ינב
 לייתמעב ייעו דיימל תרוטת ןיונבו תויתואה ךופהב (2ייל אוה סנרקו , ןיסנרוקב סנרק 'ע ךורעבו ,תיייכו ב"יכו ג"יכו
 ייימב םג 'יע תורז תוביתב שמתשהל םכרד לעו) 545 דצ סיורקו 203 דצ טסרופ 'יעו ןיסרלקב לי'צ ילואו , 277 דצ ד"ח
 הדוהי ינב הטמל לרוגה יהיו ויט עשוהיב ביתכדכ בלכל כ'חאו הדוהיל הליחתב ורמאו ,(486 דצו 197 דצ ליעל
 ו 'וכו ןורבח איה קנעה יבא עברא תירק תא עשוהיל יי יפ לא הדוהי ינב ךוחב קלח ןתנ הנופי ןב בלכלו יוכו
 תירקו הטמחו 'וכו םירעה ,ויתיו םתוחפשמל הדוהי ינב הטמ תלחנ תאז םש ביתכדכ הדוהי ירע ךותב ןורבח הנומו
 ולכ ראשב םג אתיא םיול ל ךכ רחאו םינהכ ל ךכ רחאו ייגהו , גיי '\ דיי םש עייעו 'וכו ןורבח איה עברא
 םוולל תלמ לע א תואו םינהכל תלמ לע ב תוא יטיש יניב ןמסנ ל"יכבו ,תומוקמה ינשב טוקליבו (ת"יכמ ץוח)
 םיולל כ"חאו 'יגה וז יפל שרפמ טייב רי'ב 'יפבו ,ת"'יכו 'יסופדב 'יגהש ומכו םינהכל כ"חאו םיולל כ"חאו היגהל
 בותכו תבשל םירע ונל תתל השמ דיב הוצ ייי  'וכו ורבדיו 'וכו ןהכה רזעלא לא םיולה תובא ישאר ושגיו ביתכד
 ןורבח םהל האבו (יג יב 'א א"כ םש) ןהישרגמ תאו הלאה םירעה תא י"י יפ לא םתלחנמ םיולל לארשי ינב ונתיו
 וכ יול ינבמ יתהקה תחפשמל לרוגה ,אציו ביתכד ןורבח םינהכה דיב הראשנ םינהכל םתלחנ תא וקלחשכו םתלחנב
 (א"ו םש םש) 'וכו עברא תירק תא םהל ונתיו ביתכו ('* 'פו 'ד 'פ םיקוספה יבובריעב םש ה"כ) הנושאר לרוגה היה םהל
 ביתכדכ לרוגב םינהכל הלחתמ הקלחתנש אלא םיולל ןורבח הלחת האבש םש םיבותכה תועמשמ ןיא ןכא ,םינהכל ךכ רחאו
 תהק ינבלו הרשע שלש םירע 'וכו הדוהי הטממ םיולה ןמ ןהכה ןרהא ינבל יהיו יתהקה תחפשמל לרוגה אציו םש
 שלש םירע לרוגב 'וכו רכששי הטמ תוחפשממ ןושרג ינבלו רשע םורע לרוגב 'וכו םירפא הטמ תוחפשממ םירתונה
 לרוגה היה םהל יכ 'וכו ןרהא ינבל יהיו םש בותכו 'וכו הדוהי ינב הטממ ונתנש םירע גי'יה ונמג םשו 'וכו הרשע
 וארקנ ולא םירע ג'וו , היתביבס .השרגמ תאו הדוהי רהב ןורבח איה 'ןכו עברא תירק תא םהל ונתיו הנשאר
 תאו ריעה הדש תאו דוע שרופמ םשו | ,םיולה ירע ןינמב ונמג ט"ל 'פבו םינהכה ןרהא ונב ירע ט'י 'פב םש
 ב"בב םג 'יעו 'וכו הישרגמ תאו .ןורבח ,תא חצורה טלקמ ריע תא ונתנ ןהכה ןרהא ינבלו 'וכו בלכל וגתנ הירצח
 תאו ריעה הדש תאו טלקמ ירעל םויולל 'וכו םינהכל כ"חאו םיולל כ"חאו שרפמ ספדנה ריב 'יפבו ,'ב ב'כק

 ג) :סשנסא2שדשק. ?) *גף06<.
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 , ןורכחו חרס תנמתו רוד תפנו רוד רמא קחצי 'ר ןה וליא ,לארשי ץראבש םינוגמ תומוקמ העבראמ
 :ןורכחו חרס תנמתו הנס תיירקו הנד ימא ןינבר

 ה רמא ,אב הרשל חרתלש ותרוכקמ רמא יול 'ר ,אב ןכיאמ הרשל דרפסל םהרבא אביו
 :היירומה רהמ ,אב ןכיאמ אלא ,םינש יתש ויה הרש תרוכקל חרת תרוכקמ אלהו יסוי 'ר היל

 סנכ לנדעב ,'ס 'יק סע סעוסכס ,די"* 'וק סכס 3'ע לעוסנס ,'3 ד"5 ספוק ,'5 ב"יק פונוסכ ,זייל 'יפ 3קע יכפס 1
 םכלע ,'3 "יס כי'פ סבכ ללקיו ,(': ע"ק) םוע יכסל 'פ ספקיקפ |: 0"פ סלוע כדס 4 :צ"ק 'ל עוקל 8 :גיי "ק ז"טפ
 :נ"כפ סייכדפ ,'כ 'יפ פופ יכסס ג'כ ייפ לכו סט (סעומנפ ,'ג "יס םוע יכסל נייע לעוסנפ , ('ז 'ע) לכל ךל יפ םלסק

 קחצי יר ,(פש) יפ קחצי 'ר | (םש) יתא ולאו ,כנופד וליאו | יר עבראמ .אד 'רמ .תוכופ [העבראמ 1

 | 5 תפנ ,תן רואד תפונו .?ףךְד רוד תפונו ,י'רךכנא] [רוד תפגו | נא -. ןינברו . .'ר .*ךתכוד ₪ ןנברו

 | תכגאד דופסל .ל 'פסל [ופ רפסל* 8 | ן תנטת | וכ הנד [הנפ | יתכנאפך תירקו ,ן [תיירקו ל

 | יתכגחפ ול /1 הל | יי'א יל .תכניאחו אב .ם הרשל אב [אב הרשל | ךכ נא התוכבלו ,ן יוגו [הרשל
 התרונקל | ךתְד המדק חרת לש ותרוכק .'יכנאחופ חרת לש ותברוקמ ,ל הרש תרובקמ ["ל חרת * תרובקמ
 והמ | ירתכ'אפְד םינש יתש .ח שי ..יתש ,'א ויה םינש יתש | ל התרת [הוש ** 4 | לש
 הכמסנ ךכיפל רעצ ותואב הרש התמו (ך אב הירומה) הירומה רהט :?ירכנאח) אב הירומה רהס ,₪ הירומה

 | .תד הרש ייח ויהיול הדיקע

 םירעה תאו ביתכדכ טלקמ ירעל םייולל ייפה םעט ילואו ,םינהכל ' רז ע בר .ותזוחאב הנופי ןב בלכל ונתנ הירצח
 שרדמב שוריפה השק ןכו  ,םינהכל ארזעבו השקו ('ו ה/ל רבדמב) 'וכו טלקמה ירע שש תא םיולל ונתת רשא
 יתחנהו ,רמאמה ררכתנ אלש םירומ וליא םישוריפ םגו ,טלקמ ריע םינהכל ךכ רחאו שרגמ םיולל ךכ רחאו לודגה
 רחא הז םילעב עברא הושריש ריע יגוקזחב רמאמה שוריפב ה''כו טוקליו י'כ בור י'ע תמייוקמ איהש ןנינפלש 'יגה
 .'וכו רוד 1 = : ג'עצו עשוהי 'פב אתיאדכ םיולל ךכ רחאו םינהכל ךכ רחאו בלכל ךכ רחאו הדוהי טבשל הלחתמ הז
 יבשיו 'וכו ראד יבשי תאו א'י זי םשו  ,'וכו רוד תפונל רוד ךלמ ג'כ בי םשו יוכו רוד תפונבו 'ב א"י עשוהיב
 רצ ב'ח 'וכו עטכישעג רעריש 'יעו 'וכו ראד תפנ לכ א"י 'ד א"מבו , תפנה תשלש וכו ךנעת יבשיו 'וכו רוד ןיע
 תא םש ב'בב שרדנש ומכ הנוגמ םוקמ חרס תגמתו ,ל"דר ייחב 'יעו םונוגמ תומוקמ ויהש שרפתנ אלו ,8
 הלחתב 'וכו ('ט 'ב םיטפוש) םרח ביתכו (י'ל ד'כ סשו םש) חרס ביתכ ('נ טיי עשוהי) םירפא רהב חרס תנמת
 רמאנש י"א לש תלוספ התיה המ ןורבחו םש ירפסב אתיאדכ ןורבחו  ,'וכו ןיחירסט היתוריפ ףוסבלו םרחכ היתוריפ
 !יעו 'וכו יבכיש הב ירבק ווהד ןורבחמ רתוי י"א לכב םישרט ךל ןיאו םש תובותכבו , 'וכו ןורבח איה עברא תירק
 אוה הנס תירקו הנדו רמוא התא רבדב אצויכ ('ב ו''ע) םש ירפסב .'וכו הנד 2 :םש ר"מבבו אמוחנת ישרדמב םג
 (א'י 'א םיטפושו ו"'ט םש םש) רפס תירק םינפל ריבד םשו רמוא אוה רחא םוקמבו (ט'מ ויט עשוהי) ריבד
 תרמוא וזו ימש לע ארקת תרמוא וז הילע תושחכתמ תויכלמ 'ד ויהש אלא ךכב םלוע יאבל ךרוצ המ יכו תומש 'ד היורק תאצמנ
 תומש 'ב ןה הנס תירקו הנדש עמשמ םשו ,'וכו הילע תושחכתמ תויכלמ עברא לארשי ירע תלוספ םא המו ו"ק םירבד אלהו'וכו
 א .ב תויתוא י'ע ןמסנ יטיש יניבו , חרת תרובקל הרש תרובקמ בותכ ל"יכב .חרת תרובקמ 4 = :עי'צו תחא .ריעל
 ןובשחהו ,םינש יתש הרש לש התתימ ינפל ויבא חרת תא רבק א'א םש ע''סבו ,נ"חעו יתהגה ןכו תומשה ףילחהל
 חרת תמשכו (ג'ל וכ איי תישארב ייע) הנש ה'ר ויה חרת ימי לכו םהרבא תא דילוהשכ הנש יע ןב היה חרתש
 התמ הרשו (ז'י זי םש ייע) םינש /י הנממ לודג םהרבא היהש הנש היכק תב הרשו הנש ה'לק ןב םהרבא היה
 ע"פל ונווכש יסוי 'ר היל רמא שרפל רשפא יאו ,םינש יתש ויה הרש תרובקל חרת תרובקמ אצמנ הנש ז"'כק תב
 יול 'ר תחיתפב םש אתקיספב אצמנ הירומה רהמ אב ןכיאמ שרדהו ,598 דצו 800 דצ ביח א"הנאב םג 'יעו
 המ (596 רצ ליעל י"מב 'יעו) 'וכו ונבל רמא רהה יבג לע רושק ןנע האר האר המ רמאמב 'וכו םיללוהל יתרמא
 לא ה'בקה לאש ילוליא וטחושל ודיב ןיכסה תא לטנו 'וכו חבזמה תא הנבו רהה שארל הלעו ונב קחצי ,תא לטנ השע
 ש"ייעו) 'וכו יבא ינלטנ הל רמא ךיבא ךל השע המ ול הרמא ומא לצא קחצי אבשכו טוחש היה רבכ רענה לא ךדי חלשת
 היל הרמא טוחש יתויה רבכ רענה לא ךדי חלשת לא אוה ךירב אשדוק רמאד ילוליא .(יס תוא ב/שר תורעהב
 ןכיהמ התוכבלו הרשל דופסל םהרבא אביו ד'הה התמשנ התציש דע רבדה רמול הקיפסה אל אתבולעד ארב ךל יוו
 הדוהי 'ר אב ןכיהמו 'וכו אביו ד"הה 'וכו הקיפסה אל םייסמ םש ר"יוב רמאמה ותואבו , 'וכו הירומה רהמ אב
 'וכו ונברק לבקתנ אלו לוספ וב אצמנ ו/ח אמש רמואו ובלב רהרהמ םהרבא היהו אב הירומה רהמ רמא ןומיס 'רב
 , ש"ויעו תלהק שרדמב 'וגהש ומכ 'וכו רהרהמ היה םהרבא רמא ס''ביר הירומה רהמ אב ןכיהמו םש ל''צש 'רנו .שי'ויעו
 ךלה העש החואב םש אריו אמוחנתבו ,ש"ייעו אב הירומה רהמ אב ןכיהמ 'יגה תומ ירחא אמוחנתו במ אמוחנתב םגו
 יבא ינלטנ הל רמא ךיבא ךל השע המ ינב ול הרמא ותוא הארש ןוכ קח צי תו מ דכ הל המ דנו הרש לצא ןטש ה
 בי'כ 'יס ש"ייעו וכו הירומה רהמ אב ןכיהמ 'וכו אביו ד'הה התמשנ האציש דע רבדה תא רומגל קיפסה אל 'וכו
 לא מ ם לש ופא הרח הירומה רהמ םהרבא אבשכו םש א"רדפבו ,55 רצו 52 דצ בשר 'צוה הדגא שרדמבו
 םלועב השענש המ תעמש אל הרש יא הרשל רמאו ךלה השע המ םהרבא לש ונברק לטבל ודיב התלע אלש הארש
 התמשנ החרפו 'וכו תללוימו הכוב הליחתה 'וכו הלועל ובירקהו קחצי רענל ןקזה ךשיא חקל הל רמא ואל ול הרמא
 דצ ליעל םג 'יעו הירומה רהמ רהמ אב ןכיהמ 'וכו םהרבא אביו רמאנש התמש האצמו וניבא םהרבא אב התמו
 ךכיפלש רעצ וחואמ הרש התמו 'וכו הדיקעה ןמ אב הירומה רהמ אב ןכיהמ אלא שרפמ י"'כ ר"ב 'ופבו ,8
 הרש ירהש ןכש עדת (נ'חעו 'וכו הרש התמו תיכו 'יסופדב ףסונ ןכו) הרש ייח ויהיול הדיקעה תשרפ הכמסנ
 תעשבד ןל סיקו הנש ז"ל ןב היה הרש התמשכ קחצי אצמנ הנש ז"כק תב | התמו .קחצי תא הדלי הנש םיעשת תב
 הנש עבשו םישלש ןב דקענשכ קחצי היהש ונדמל הירומה רהמ אב ןכיהמ טייקלב ןכו , הנש ז"ל ןב קחצי היה הדיקע
 הרטפנשכו 'וכו דקענשכ הנש זיל ןב קחצי היהש ונדמלו בוט לכשבו , וכו קחצי תא תדלב הרש התיה םיעשת תב
 עידוהל ידכ היתונש בותכה סחיי המל אי'ד 'וכו ייח ויהיו 'פ  לודגה שרדמבו , הנש ז'כק תב התיה ותדיקע םויב
 קחצי דקענ .קרפה ותואב 'וכו דלת םיעשת תבה הרש םאו רמוא 'תכה ירהש דקענשכ קחצי היה םינש המכ ןב
 שלש הילע לבאתנו דקעגשכ הגש םישלשו עבש ןב אצמנ הירומה רהמ אב ןכיהמ 'וכו םהרבא אביו 'יתכ ןכש
 הטישה יפלו 61% דצו 604 דצ 588 דצ 584 דצ לועל י"'מב 'יעו הנש םיעברא ןב השא אשונ אצמנו 'וכו םינש
 : הירומה רהמ 'וכו םהרבא אביו ןנישרד אלו קרפה ותואב הרש התמ אל דקענשכ הנש ו'כ ןב קחצי היהש
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 ן-) גכ חנ השרפ הרש ייח 6-4

 יר רמא :ורגנכ סירתמ תוסה ךאלט האור היהש רמלס ותמ ינפ לעמ םהרבא םקיו !ג
 :רבריו םקיו אכה ןמ ,עמש תירקמ רוטפ וינפל לטומ וחמש ימ ןנינת ןנא ןאמ ןנחוי

 ,תיב יראמ ואל סאו רייר יתיצר םא ,תיב יראס בשות ,רייררג 'וגו םכמע יכנא בשותו רג (ד

 :[תמ רח] יונו רכק תזחא יל ונח ,(הי וט תישארכ) תאוה ץראה תא יתתנ ךערו ל היבקה יל רמא ךכ

 התא הולא ונילע התא אישנ ונכותב התא םיהלא אישנ 'וגו תח ינב ונעיו 0 ה

 :|ןיאינס ןיחמ] 'וגו ךחס חא רבק וגירבק רחבםב ,ונילע

 .410 דל ₪ 410 ד ליפל ,סט עוקנ) 6 | .ספ עוקל ! :ייפ םופפס ,ל"פ ג'פ םוככנ 2: סט עוקני |

 ןמ , 1 [ןנא ןאמ 5 | ל יל [תומת ** | [ך הארש | | ן -. ותמ יגפ לעס [רטלמ | | 'וגו [ותמ ינפ 1

 ןטו שייקס רוטפ וינפל ,ן וגו [עמש -- וינפל | א ןניגתד אה ,ן ןנינתד | כ ןיינט .תא ןיגט .ישופד ןח
 ןטו (ש עטש תירקח ןט ,כא ש"קמ) עטש תירקמ רוטפ . . ,ך 'ר כ ו הלפתה ןמ רוטפ .. .ם וכו הלפתה

 הלפה ןטו . . תירקמ . . ונפל ,יש כגא הרותב תורוטאה תוצמ לכטו ןיליפתה ןמו () הליפתה) הלפתה
 וכנא ['וגו -- יכנא 8 | 1 תכהמ ,ישא אכהפ | [ךְד הרותבש תוצמ ([ך לכטו) לכו ןיליפתה ןטו ([ך הלפתה)
 יט :תד אחיב יראט .אח] תיב ירט ,כנפ [היב יואפ | כג רויד | ך יל .ןפ יכנא ,יתכנאז סכטע

 | חרג ינא .כנאופד רג [רייד | א אניעב ,ירתח סחיצר ,ך 'תיצר , ן'ְך חיצו ,כופ [יתיצר | א יא | י אתיב

 ,פנאחופ [ךכ 4 | יי אתיב ירט ,ןְד אחיב יראמ ,"ךאז] תיב ירמ ,'ףכנפ [היב יראמ | א אל יאו

 | יתכנד הווחא .'אופ [תוחא | ןָל 'וג  .כ ץואה תא [ירתגאחפד תאוה -- תא" | ירתד ךכש
 !פנופ תימ דח ['ל תמ רח * | תיכ'אד ינפלמ יתמ .. םכמע ,י] יתס תרכקאו פכטע ,[₪ םכטע ,ן [יוגו

 ..'ניא רחא רבד דחא תימ ,[ןְ רכק תווחא יל ונת רמאנש רחא תט אלא םכמ שקכמ יניא ,א תיאמ רח
 ינעטש ."אח  [ונכותב -- אשנ | גופ 'ל .ת ול רטאל . .תא ,יִד וגו פתרבא תא [ות 5 | ל 'ל ,י רכק
 ..ונעמש ,כ םיהלא אישנ ינודא ונעמש , אישנ ינדא ונעמש ,ן יוגו ינדא וניעמש ,ך 'וגו . . ונעסש ,י ינודא
 ו זך וגילע חתא ךלמ ול ורמא [ונולע -- אישג | ) וגיכותב . .ונעטש ,'א ונכותב התא . .ונעמש ,[ך התא םיהלא
 התא אישנ ונילע (ם תא) התא ךלמ ול ורטא תְד"ְל .ונילע | (ְך תא) התא אישנ ונילע (ך תא) התא ךלמ
 וכלמ םלועה רסחי לא םהל רמא - + כנאחום [ונילע 6 | 'אפד תא | יח  םיהלא | יכגאוםפ וגילע (ם / תא)
 ו ] ונורביקבש . . .ם ונרבקבש .תדיל ונירבקנש רתבטב - ,כ'א [וגירבק | יזרְד והולא ([ך סלועה רסחי) רסחי לאו

 םיתט ,ן ןיגיס ןיתימ איל ןיאיגס ןיתמ* | יל יוגו | יתככנאפד ךיתט .חו [ךהט | רובק | יגזח ונירכקבש רחבומב

 | זך יגס םיתמ םירטוא ונאו דח יתט תרמא תא ,יִזְרְד הברה (יזְר םיתמ) ייתמ ,ן יגס םיתמ ,פ ןיגס םיתט ,כ ןיאיגס

 ותמ ינפ לעמ ושהדו , פרת יע לייתמעב 'יעו לכקל סורתמ ימלשורוה ןונגסבו ,וב הרגתמו ודגנכ םמוקתמ .סירתמ 1
 רמולכ ותט ל"ת המו הרש ינפ לעמ רמול ול היה שרפס בוט לכשבו ,וינפל דמוע היהש תומה ךאלמ ינפ לעמ
 םש אטוחנתבו 'ב ייס הכרבה תאזו ב'מ אטוחנתב שרדה ןכו ,ודגנכ סירתמו דמוע תומה ךאלמ האור היהש ותוט
 ךאלמ לע וילע ורמא אתיא 'ב 'כ ז"עבו ,'ה ייס א"יפ ר"בדב םג ייעו תומה ךאלמ ינפל 'וכו והומ ינפל 'ג יס
 ס"דב 'עו 'וכו ודיב הפולש וברחו ויתושארמ לעמ דמוע (סדא לש) הלוח לש ותריטפ תעשב סוניע אלמ ולוכש תומה
 אברעמ ינבד אדומלתד אתינתמבו ימלשוריב הנשמה ןושלו , 580 דצ ליעל ןה ןמ ומכ ןאמ .'וכו ןאמ ל :  ט"קלבו
 ןמו הלפתה ןמו ש"קמ רוטפ 'יגה תוינשמבש הנשמבו ,ןיליפתה ןמו עמש 'ירקמ רוטפ וינפל לטומ ותמש ימ
 תוצמ לכמו ןיליפתה ןמו הלפתה ןמו ש"קמ רוטפ 'ב ז"י תוכרב ארמגבש הנשמבו ,(ט"קלב ה"כו)  ןיליפתה
 ו רייוצאבו ןויצ תבהאבו סיידבו טיוותב ייעו  (לודגה 'מב היכו) יב גייכ ק"טבו םש אתיירבב ןכו הרותב תורומאה

 ו ו ו
 רייבב הנשמה ןושלש חיכוהל ןיאו ,נ"חעו '\ גו לטומ ותמש ימ רתוי עטוקמ ו"יכבו , הנשמה שיר קר אב וה ל"יכבו

 עמשמז 'וכו תח ינב לא רבדיו ותמ ינפ לעמ םהרבא םקיו .רבדיו םקיו  :ונינפל .תוכרב ילכב הנשמב
 תוכרבבו ,םירחא םורבדב אלו ותטב אלא קסעתנ אלש פיייכב ףסוג ןכו ,התרובקב אלא רבד םושב קסוע היה אלש
 יתמ .הרבקאו רמאנו ותמ יגפ לעמ םהרבא םקיו רמאנש ימד וינפל לטומכ ורבוקל וילע לטומש ןויכ ןניפלי םש
 ינפ לעמ םהרבא םקיו שיפמ הכלהבו אבוה א'וכו ט'יכ ר"ב 'יפבו ,  'וכו ורבוקל וילע לטומש ןמז לכ ינפלמ
 85 דצ לועלו 55 רצ ןילרב יד גיהב 'יעו 'וכו לטומש ןמז לכ אלא העש לכב (היה) םק ותמ ינפ (לע) לעמ 'וכו ותמ
 לעב תיב יראמ .בשותו (רויגתנש רג תארוהב ל'זרדב רגו) רחא לש ותיבב רדש .רייד רג 8 :ם"דבו כ"מב ע"יעו
 בישוהו 82 דצ ליעל ומכ רויד 'יגהו , 'וכו רייד ןיאו רייד ירי לע החממ תיבה לעב 'ד ינ ג"פ תורשעמ 'שוריב ןכו ,תיבה
 קתעוה בוט לכשב םגו , רויד 'עו רויד 'ע ל'תמעב ייעו ורוידו תיבה לעבב םש ימלשוריב ןכו יוכו םירויד הכותב
 רויד ם'ת יצ ר םא ג"המבו , 'וכו רמא ךכש תוב ירמ בשוח ואל םאו רג תי צר םא ט"קלבו ,'וכו רג יתי צר םא
 ןכו ,"וכו רמא ךכש תיבה לעב היהא םכחרכ לעב 'וכו ואל םאו רג םתי צר םא שרפמ י'כ ריב ייפבו ,יוכו
 הז ילואו , יטיש יניב ןכ ףסונ ל"יכב .תמ דח 4 = : נ"חעו 'וכו וצרת םא בשר 'צוה הדגא שרדמו ת"הע י"שריפב
 תא "וכו יל רמא ןאכ רמאמה סויס חייכב םגו  ,ג"המבו ט''קלב קתעוה אל ןכו רפסה רקיעמ וגיא רתוימ 'גש שרדה
 תזחא יל ונת רמאש וקיירש שרדה םעט עמשמ כ'או ,'וכו דח יתמ תרמא תא הייכב ףסונ ךומסבו , תאזה ץראה
 םכמ שקבמ יגיא דח יתמ תא הרבקאו שרפמ םפדנה ריב 'יפבו ,דחא תמ ית מ 'וכו יתמ הרבקאו םכמע רבק
 דחא םכמע רבק תזוחא יל וגִת רטאנש רחא (תמס) תמב אלא םכמ  םוופמ ינוא י'כ ר"ב 'יפבו , דחא תמ אלא

 טוקליב םישורופה ינשו ,'וכו יל ונת רמאנש דחא תמ אלא םכמ שקבמ יניא ת"יכו 'יסופדב 5
 לועל .ףכו התא אישנ 5 :ני'חעו .'וכו יל ונה רמאנש 'וכו םכמ שקבמ ינוא א"ד תימ דח יתמ הרבקאו יוכו יל ונת
 אישנ ינדא ונעמש םורמואו 'וכו םלועה תומוא לכ וושה םשש נ'בשר םשב 'וכו היכרב 'ר הוש קטע שרדב רמאטה 410 דצ

 ונילע התא הולא ונילע התא אישנ ןאכ ונינפלש ייגה םג הנוכנו ןאכ םגו 'וכו התא הולא 'וכו התא ךלמ וכו םיהל
 טוקליו תייוכו ייסופדבו ,תונושל 'גב התא םיהלא אישנ שורדל קייודמ ונואו ,ונילע התא ךלמ לייכב ףסונ יטיש יניבו

 רחבמב יטוש יניב ףסונ ל"יכב .ונירבק רחבטב 6 :419 דצ ע"ועו 'ןבו רפהי לא םהל רמא םש לועלמ דוע
 יכשבו , וגירבקבש ונירבק שרפל ךרוצ ןיאו , טיקלב אתיל ןכו כיייכו 'א אייכב םג אתול וז 'יגו : נ"חעו וניר
 תיעב יא ינכו רובק וגירבק רחבמב ג'המבו ,תוכלמ ילודגו םוכלמ ירבקב 'וכו רבק ונירבק רהבמב שרפמ

 ;חייכו י?יכב םג קוידב ה*כו .ךתמ תא = :וגירבקבש רחבמב כי'ג גיל םהונשבו ,םוינע ירבקב תיעב יאו םירישע ירבקב
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 :הבומ הרושב לע ןירומש ןכימ תח ינבל ץראה םעל וחתשיו םהרבא םקוו וז
 םאו יל .הינופרס יל הינועגפ יל ועגפו 'וגו יתמ תא רבקל םכשפנ תא שי םא (ח

 :יולע יל ולצ ואל
 יכרא והונימ םויה ותוא 'תכ בשי רמא קחצי 'ו יונו תח ינב ךותב בשי ןורפעו 0

 :ריעז שנ רבדמ ןבו בר שנ רב אהי אלד םוגיטרטס

 :ןיי "כ 5'5פ סככ םועט : 519 דפ ליעל ייעו ,סע עוקלי 4 :סע עוקלי 2 :  קייפ ןטקל : סט עוקלי 1

 / ם ןאכימ | "זֶה םהרבא וחתשיו .יתכנאפדל ץראה םע ינפל םחרבא וחתשיו [" תח --- םקיו* 1

 ןורפעב יל ועגפו ינועמש ינפלמ יתמ תא רובקל םכשפנ תא שי םא רמאל םתא רבדיו [יל -- םא ל | ףכא ןאכמ
 רמאל . .רבדיו ,'5 יל ועגפו םכשפנ . . רבדיו ,[ך רחצ . .ינועמש םכשפנ . .רבדיו ,1 יל . . רבדוו ,1א רחוצ ןב
 ..רבדיו ,ץ יל ועגפ ,?א רחוצ ןב ןורפעב יל ועגפו , יל ועגפו ינועמש רמאל ..רבדיו ,י יל ועגפ םכשפנ . .םא רמול
 | ייכ יליל | ו ולצו 8 | ל פא ,*א יאו [ירתכנ'אופך סאו * | 1 הינרוסוס | כ ינועגפ | ן רטאל . .רבדיו , ך םכשפנ
 ,שכגאופ ימא (כא 'רב) רבקחצי 'ר | יתכאו בשוי 4 | ייכ ילע ,ת היולע ,?ךאפד היוליע ,1ר יאוליע ,?רְו [יולע
 /]) [סוגיטרטס יכרא | ייפ ותוא ונמ ,כְנְוְד ותוא ונימ ,'ךיא והונמ .?רךע?אח [והונימ | ם םוי | ן בתכ

 , כ סוגיטוטסא יכרא ,ץֶד סוגיטרטציא יכרא ,ןפְד סוגיטרטסיא (םפ יכרע) יכרא ,ְך סוגיטרטס וכרא ,ז נ סוגיטרטסיברא
 | א םהילע סוטנוכרא | ,'י סוגיטיכרא |, 'וגיטרטיכרא | 1 םוגיטרט יכרא | ,1א  סוגירטסיא יכרא

 | 'א שיניא ,1ך שנא רב , ןח שניא רב ,?רֶאְו'ְד שנרב | ל הוה .תָד יהי ,ן יוהי [ישעכנאחפ'ל אהי* 5
 רבמ ,ץ [שנ רבדמ | "א לילממ .ייכנחפ'ל ונומ ,ש'א ןיגזמ .עתְד ןיגז /ו [ןבז | כ ןוברבר ,אפ ןברבר

 /₪ שגיא םע ,ןֶך שניא רב םע ,?א שנרב םע .שכיל שנ רב סע ,!אָו'ַד שנוב ןמ ,תְד שנ רב ןס ,ץ שנ

 | י רעז ,ן רועז | 1ונ שנא םע

 ראשבו ,ןיאיגס ןיתימ ךתמ תא רובק ונירבק רחבמב ט'קלב ןכו , יטיש יניב ליייכב ףסונ ןיאיגס ןיתמ שרדהו
 סעט 'רנ ןכו , יש תחנמבו תי'פיב ייעו ד"ויב ךיתט בותכ וליאכ אְרקמל םא שירדד 'רנו ,ךי תממ בותכ םירפסה
 ת"יכו 'יסופדב 'יגה 'עבונ םשמו) הברה עמשמ ךיתמ הברה םיתמ וליפא ךיתמ תא רובק טי'יכ ר''ב. 'יפב שוריפה
 בוט לכשבו ,עמשמ םיבר ןושל ךיתמש יגס םיתמ 'יפא ךיתמ תא רובק ר'פדב ר''ב 'יפבו ,(הבהה םיתמ טוקליו
 םקיו1 | :ךתמ אלו ךיתמ ביתכדמ קייד הברה םיתמ כ"מב בתכש המיתו ,הברה םותמ "פא ךי תמ רבקמ
 וחתשיו תלמ דהגנו תח ינבל ץראה םע ינפל םהרבא וחתשיו םש בותכ היה 'נכו ,וייכב הגוה ןכ  .'וכו םהרבא
 יוסופדבו יתנייצש י"כ הששב דועו ליייכבו ,'וכו ינבל ץראה םע ל וח ת שי םהרבא ם קיו הגוהו ינפל תלמו
 ,ו"יכב הגוהש ומכ יתהגהו בי קוספ אוהו ,םהרבא וחתשיו ח'יכב ןכו ,ץראה םע ינפל םהרבא וחתשיו בותכ טוקליו
 םגו ,ץראה םעל וחתשיו בישר 'צוה הדגא שרדמבו בוט לכשבו ,וחתשיו םהרבא סקיו ג"המבו ט"קלב קתעוה ןכו
 ינפל םהרבא וחתשיו קוספל םג שרדה לפכוה ספדנה ר''ב 'יפבו) ןאכ ומוקמב 'וכו ןאכמ שרדה אבוה י'כ ר"'ב 'יפב
 םידומש ןאכמ שריפ ת''פיבו , ץראה םעל וחתשיו היגה ששרה 'יחב םגו , (הברה םירבד תוכיראב םש שרפמו 'וכו
 ס'פ ןמקל שרדה ןכו) 'וכו ביטמהו בוטה ךורב רמוא אוה תובוט תורושב לע האורה קרפב ןנתדכ 'הל םידומש 'וכו
 ינפל םהרבא וחתשיו קוספה ןאכ אבוה ןכלש בתכו (הבוט הרושב לע םידומש ןכימ י"ול וחתשיו שואה ךקיו יו ייפ
 : ונינפלש קופפהל ק''דהכו ע"'בארב םג 'יעו גייעצו ץראה םע יניעל תח ינבל ץראה םעל וחתשיו 'פה םג שרפל ץראה םע
 הינופרס 'ולכ יל והועגפ יל הינועגפ תוארוה יתשב יפא ירתל עמתשמד יוכו ןורפעב יל ועגפו ושרד .'וכו יל הינועגפ ל
 ןאל םאו תרעמה תריכמב הזל הז וברקיש השיגפ ןושל ועגפו הלפכמה תרעמ תא יל רוכמיש יניבל וניב ורסרס יל
 לא התאו מ''לכו הנחתו הלפת ןושל ועגפו תיב יראט ואל םאו ליעלדכו וילע יל וננחתה הצרי אל סאו יולע יל ולצ
 תיגוסרסו ,'וכו ילצ םוקמב עגפיו 'ט ייס ח''ספ ןמקל ייעו (ז'ט 'ז הימרי) יב עגפת לאו 'וכו הזה סעה דעב ללפתת
 , ינועגפ שכתשנ ןכו , ינופרס םיסופד הזיאבו ,יגורפוס שובישב פפדנ .אנליוו 'דבו) שיירה תעלבהב הינורסרסו ומכ
 ,שיוועו ןגפ 'עב ןאכ ר"במ תינועגפ יל ועגפ קתעוה ךורעבו ,(ול היגוסרס יל הינועגפ וגינפל ומכ ודו ר"פדבו
 סייפתמ םא רחוצ ןב ןורפעב ועגפתש רע ירוכעב םכמצע ורסרפ רמולכ 'וכו השקב ןושלמ יל ועגפו שרפמ בוט לכשבו
 לכשו ט"קלבו ,קחצי בר 'יגה בשי 'ע ךורעב .קחצי 'ר 4  :ני'חעו ילע ולצ ייגה ט'קלב םגו ,ילע ולצ אל םאו בטומ
 ליעל ייעו (1דוקנ לייכבו ,ץיו רסח .יתכ בשי  :נ'חעו ימא רב קחצי 'ר ינאת ג'המבו ,י מ א ר ב קחצי 'ר בוט
 רבד ט ןבז 'וכו אהי אלד ליחה ירש שאר (? סוגיטרטס יכרא והונימ םויה ותוא ןאכ שרודו ,םש י"מבו 819 דצ
 ןכו (יטיש יניב המלשוה ןבז תלמו ,יתהגהו הוה בותכ לייכבו) ןטק םדא לשמ הנוק לודג םדא יהי אלש 'וכו שנ
 רבדמ ןיבז 'וכו אהי אלד (תחא הביתב םש ה"ב) סוגיטרטסיכרא והונימ םויה ותוא יוכו קחצי ר"א 'ד ךרא 'ע ךורעב
 ,'וכו שנ רב מ ןיבז 'וכו אהי אלד סוגיטרטס יכרא והונימ 'וכו ותוא בשי 'ע ךורעבו ,(םירשה רש םש ייפו) ריעז שנ
 לש ודובכ ינפמ .שרפמ י'כ ר'ב 'יפב םגו ,'וכו שנ רבמ ןיבז שנ רב יהי .אלד (? סוגיטרטסכרא והונמ .ג''המבו
 אייס ןמסנ ליייכ ןוילגבו ,'וכו לודג םדא הנקי אלש בוט לכשב ןכו 'וכו רב הנ קי אלד םושמ ןורפע הלעתנ םהרבא
 א'יכבו ,ר''פד טוקליבו י"ב העבראב דוע אתיא םע רבדמ ייגה וזו , ריעז שנ רב םע רב ד מ בר שנ רב .אהי אלד
 םהרבא לש ותובישח ינפמ םהילע רטוש והונמ םויה ותוא ןינעה יפל שרפמ תי'הע י'שריפבו ,'וכו םע לילממ 'ב
 רחא ןונגסבו ,נ'חעו סוגיטרטסיא יכרא ותוא ונימ םויה ותוא 'יגה טיקלבו ,הלודגל הלע ול ךירצ היהש
 ןורפעב יל ועגפו ינועמש סהל רמא הרבקל םוקמ שקבמ םהרבא היהו הרש התמש העשב םש ריומשב רמאמה
 יניא םהל רמא םהרבאל חרעמה תא רוכמ ול ורמא םהילע סוגיטרטסא םויה ותוא והונימו וכלה דיט רחוצ ןב
 :ול לקשו םהרבא דמע רימ ךלש סוגיטרטסא ןמ ךתוא : ןיריבעמ ונא  השוע התא ןיא םא ול ורמא ול הרכומ

 3) בש = 4920120176. = *) םּוניִטְרַטֶקַכְרַ
 2068018 אל.
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 ןהיתותלר לכ ולענש רמלמ סחניפ 'ר רמא וריע רעש יאב לכל 'וגו יתחה ןורפע ןעיו
 :הרשל רסח לוטנל וכלהו

 םירומאה םילקש לכ הנינח יר רמא ףסכ לקש תואמ עברא ץרא ינעמש ינדא זמ וט
 ץוח ןומיס ירכ הרוי 'ר םשכ ןדוי רב אכא 'ר = ,ןיריטניק םיכותכב ןירשיל םיאיכנב םיעלס הרותב

 ,'₪ ס"י םועט י"נטכד לפליכמ ,5"פ קלעעד 6פכקע וכפי 6פליכע ,כ*קקסס 'כ ילסמ 'קלי ,סש עוקלי 8  :סס עוקני 1
 ס"3) לטעפ כטע 'פ 0סק'קפ , ו*פ םול טכדע ,סט סנכ םועש ,'6 ז"פ שעילת לככ ,'6 'ג םוכוכנ ,'נ 'פ 'ד פ"כ 6*פ ץיטודיק 'םוכ*
 15 "5 ספכ '5 ייפ כסנ 'ד "פ סכיו לעופנס , 'ד ''כ ססכ '6 "קש כקכ נ"ט סעוסנס ,(5 'נ) 0*פ יסככ ססקיקפ , ('5

 ,יכנ'אְד תח ינב ינזאב םחרבא תא (] יתיחה) יתחה . . ןעיו .ול חגו יתחה ןורפע ןעיו [וריע -- ןעיו* 1
 ופח 2 | יתכיאחד יל ,נ'אופ (לכ | 5 ול -. [ולענש | ?אזה וריע רעש יאב לכל + ם יאב לכל תח . . ןע"ו
 ינדא אל - יעטש ינדא אל ,יִזְז ףסכ . . ינודא [ףסכ -- ינדא* 8 | ןְד סהרבאל םירסח .יכנאזוופ [הרשל

 , 'וגו 'אט עברא ץרא ינועטש ינודא אל ,1א איה הט ףסכ . . ץרא ינעמש ינודא אל .כ ףסכ . .ץרא ינעמש

 ינעטש ינודא 'ונו הרעטהו ךל יתתנ הרשה ינעמש ינודא אל ,ן וגו ץרא ינעמש ינדא 'וג\ תרשה 'עמש ינרא אל

 תמ ךניבו יניב ףסכ . . ץרא ינעמש ינדא היתתנ ךל וב רשא חרעמהו . . הדשה . .ינודא אל ,ך ףסכ .. ץרא

 י תד םיאיבנבו ,יכנא [םיאיבנב 4 | יו רטאנש ,(ילשמ) יכנ*אופ ורטאנש | *א ףסכ . . ץרא ןך איה

 י יכ*אפ ןיוטנק .תך ןיויטנק , נ'אזח ןירטניק | ם םיבותכבשו ,[ך םיבותכבו | ד ןירטל [ןירטיל 5 |  םיאיבנבשו

 יר םשב ,(םש) י [ןומיס -- םשב | ד ןרוי 'ר ,(םש) י ןדוי 'רו אבא יר ,כג'אפ [ןדוי רב אכא 'ר | ְך ןירטנוק

 | תד ל .כג'אפ ןוטיס (א יר ,כ רב יפוי יר ,פ רב ייר) 'רב הדוהי

 י"שריפב ןכו ,ה ר ש ל ד ס ח לומגל כ'ג ייגה ןתשלשבו ,ןהיתותלד ג"המבו בוט לכשבו ,ט"קלב ה"כו .ןהיתותלר לכ 1
 היכו ,יתתגה ןכ .'וגו ינעמש ינדא 8 :הרשל רסח לומגל וכלהו ןתכאלממ ולטב ןלוכש וריע רעש יאב לכל ת"הע
 יוכו ןורפע ןעיו רע 'וכו הדשה ינעמש ינדא אל םיקוספהו ,ןאכ שררנש 'וכו עברא ץרא ינעטש ינודא טוקליו ח"יכב
 ינש ישאר ו"יכבו , 'וגו ינעמש ינדא אל וב קספש קוספה שאר קר ל"יכב בותכ ילואו ,ונינפל ושרדג אל ול רמאל
 ג"יכו 'א א"יכו ם"יכבו ,ת"יכו 'יסופדב םיקוספה ינש ןכו 'וגו ץרא ינעמש יגדא 'וגו הדשה 'עמש יגדא אל םיקוספה

 םשב יוכו אסי 'ר 'ד ט'נ. םש ימלשוריב .'וכו אנינח ר"א = : ג'חעו 'וכו עברא ץרא 'וכו (ינודא) ינדא אל שבתשנ כ'"יכו
 םיעלס הרותב בותכש םילקש לכ הנינח ר"אד איהה לע גילפו 'וכו 'טורפ הושמ תוחפב הנקנ עקרק ןיא ןנחוי 'ר
 ףסכב א מ עט המ ןיריטניק ןיווהד ןורפע ילקשמ ץוח יז ₪ ר ב 'דוי ר"א ןיריטניק םיבותכבו ארטיל םיאיבנבו
 יוגהכו ,ש"ויעו ז"פ תור שרדמב קתעוה םשמו ,('וכו ץוח ןיריטנק םיבותכבו ןירטול םיאיבנבו 'ג 'ס םשו) 'וכו יל הנ: הי אלמ
 רב אבא יבר ןיריטניק םיבותכב ןירטיל םיאיבנ לשו 'וכו הרוחב בותכש םילקשה לכ אנינח ר''א א"פ ר"יספב אתיא וגונפלש
 ש"ייעו 'וכו ןירטנק אלא ןניאש 'וכו הרובקב ןורפעל םהרבא לקשש םילקשה ןט ץוח ןומיס רב הדוהי יבר םשב ןדוי
 ףסכ לכ אגינח רי'א םש תורוכבבו ,(826 דצו 286 דצ 166 דצ ליעל י"'מב 'ועו ןאכ ןומיס 'רב י"ר אוה ימלשוריב יזפ רב י"רו)
 םתס הרותב בותכש פ"עאש ןורפע לש ופסכ ןמ ץוח ןירטניק ןיבותכד ןירטיל םיאיבנד על םתס הרותב רומאה
 יינח רטנק 'ע ךורעבו) אלקית ארטנוקל ירק אקד אתכוד אכיאו רחוסל רבוע ףסכ לקש תואמ עברא ביתכד ןירטניק
 סרוסמ רמאמהו ,ונינפלש ןונגסב קתעוה ןאכ טוקליבו ,'וכו ןורפע ףסכמ ץוח 'וכו םיבותכד ןיעלס 'וכו ףסכ לכ
 ,םש תורוכבב רמאמה לע םג זמרגו ףסכ לקש תואמ עברא ינש םסונו 'וכו וילקשמ ץוח רמואה םש טמשוהו םש
 םהרבא רימ ףסכה לקששכו ןורפע ותוא ןיארוק ויה הלחתמש שררה םש אתליכמבו ,(םש ע"צו לודגה שרדכב ץעייעו
 אתליכמב 'יעו ביתכ ןרפע ףסכה תא ןרפעל םהרבא לוקשיו ןורפעל םהרבא עמשיו רמאנש ומשמ תחא תוא ותחפ
 אנינח 'ר םש ייגהו ,ןיע ער שיא ןוהל להבג אחיתפב רשעת רשע 'פב אתקיספב ללכנ ונינפלש שרדה לכו ,י"בשרד
 יזפ ןב הדוי ר" א ןירטניק ןיבותכבו ןירטיל םיאיבנבו םיעלס 'וכו םירומאה םילקש לכ אגינח ר"אד ןורפעב ארק רתפ
 בותכה ורסח וניבא םהרבא לש ונוממב הער ןיע סינכהש יי'עו 'וגו אלמ ףסכב ד"הה םירטנק ווהד ןורפע ילקשמ ץוח
 ןירטניק תואמ עברא ןתימל יעב תא ןיא איה המ ךניבו יניב ףסכ לקש תואמ עברא ץרא ינעמש ינדא ד"הה ויייו
 ויו בותכה ורפח וניבא םהרבא לש ונוממב הער ןיע סינכהש י'עו יל בהי לוכי תא ךתיבד היתוחפ ןמ ףסכר
 אנוינת ןרפע ןרפעל םהרבא לוקשיו ןורפע לא םהרבא עמשיו ד''הה (טוקליו כ"יכו 'בו 'א א'יכו פ"'יכב ונינפלש ייגה 'יעו)
 רמאד וגויהו םש םייסמו (אתוחס 'ע ללתמעבו םש ע"ומבו היתועס 'ע ךורעב 'עו) ךתיבד היתוחס ןמ 'יגה ג"המבו ,רסח
 האר אמוחנת ישרדמב םג אתיא רשעת רשע אקספה לכו ,וו [רפח] הארתב ןרפע אלמ האמדק ןורפע יזפ רב הדוהי 'ר
 ילקשמ רב ןי רטניק םיבותכבשו יוכו םיאיבנבשו 'וכו םירומאה םילקש לכ אנינח ריאד 'יגה םש ב"מ אמוחנתבו
 אתרוה פס ןמ ףסכד ןירטניק ןוואמ עברא יל ןתימל תיעב יא ל"א יוכו אלמ ףסכב ד'הה ןירטנק ןוניאד ןורפע
 ןורפע ילקשמ רב ןירטנק םיבותכבשו 'וכו הרותבש םילקש לכ אנינח ר"אד םש אמוחנתבו ,'וכו ליכי תא ךתיב לש
 ןמ ייגה ןאכ טוקליב םגו) 'וכו לוכי תא ךתיבד הרוחס ןמ ףסכד ןירטנק ןתאמ עברא יל ןתימל תיעב יא 'וכו
 רשע ב שרג 'וגו םיעלפ הרותב ורמאנש םילקלש לכ הנינח רי'א עטיק יכבו ,ךתיבד אתרוהפ
 אמח ריא ו"דו ר'פדב םש ריומשבו ,880  דצ ליעל י"מב 'יעו רשעת רשע 'פ אתקיספל ןווכו ,ו"ו יכה ורסיח
 ילקשמ ץוח יזפ ןב הדוהי ר"א ןיריטנק םיבותכבו 'וכו םיאיבנבו םיעלס הרותב רומאה לקש לכ ('גינח ל"צו)
 ךתיב תרוחס ןמ ףסכ לקש תואמ עברא יל ןתונ התא םא םהרבאל ןורפע רמא איה המ ןירטנק ויהש ןורפע
 ו'או בותכה ורפח םהרבא לש ונוממב הער ןיע םינכהש ידי לעו (יל םנתונ התא הגוה 'א אקארק 'דבו) הנתונ ינא
 הרעמה תארקנ אלש אלא דוע אלו םש םייסמו ,ו'או בותכה ורסח הער וניעש שיאה ונאובי רסח יכ עדי אל יו
 רחא ןונגסבו ,תח ינב אלא רמוא וניא ןרפעמ תח ינב תאמ םהרבא הנק רשא ינש תח ינב לש ןמשל אלא ומשל
 הרותבש םילקש לכ אנינח 'ר רמאש י"פעא (אראמ) אמאמ ןב רמא 'יגה םשו ,רהב אמוחנתו ב"מ אמוחנתב שרדה
 אלש רע ןאכ בותכש ןורפע לכ םולש רב יולה הדוהי'ר רמ>א יוכו ןירטנק םהש ולאמ ץוח סה םיִעלס
 ןינמו רטאמה םש אריו אמוחנתבו ,ביתכ 'ו רסח ןרפעל םהרבא לקשיו רסה הזו ןורפע אלמ םהרבאמ ףסכה לטנ
 רמא ףוסלו 'וגו ךל יתתנ הרשה םהרבאל רמאש ןורפעב וגיצמ ןכש ןישוע ןניא טעַמ וליפאו הברה םירמוא םיעשרהש
 ןירטנק םובותכבשו 'וכו םיעלס הרותב ןירומאה םילקש לכ הינגח ר"אד איוש יוה אלד המ איה המ 'וכו תואמ עברא
 ארקיעמ ןרפעמ ןלגמ 'ןכו הברה םירמוא םיעשר םש מ"'בבו ,'וכו אלמ ףסכב ביתכד ןירטנק ןוניאד ןורפע ילקשמ רב
 תינימ ליקש אלד רחוסל רבוע ףסכ לקש תואמ עברא יוכו םתרבא עמשיו ביתכ ףוסבלו לקש תואמ עברא ץרא ביתכ
 ןוהל לחבנ 'תכד ונינפלש שרדה םעש 'רנ ןכו ,'וכו םידב ייעו אריטנק אלקיתל היל ירקד יתכוד אכיאד ירטנק אלא
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 שיא ןוהל להבנ (נכ חכ ילשמ) יונו ןיע ער שיא ןוהל להבנ יתכד ןיריטניק ויהש ןורפע ילקשמ

 הרותה ותוסיחש וניאובי רסח יכ עדי אלו ,םהרכאלש ונוממב ער ןיע סינכהש ןורפע הז ןיע ער
 : י! רסח אניינת ןרפע ןרפעל םהרבא לקשיו ןורפע לא םהרבא עמשיו ריהה יו

 : תקפנ איטמנרפ רמא אניבא רב אבא 'ר רחוסל רבוע

 :נ"ק 'כ סוקי 4  :יס "ק סיטפטמ נ"ע סמוסנס ,בייכ סייכ ילטע יכיכע 'קלי 1

 י יכנ'אחפד ןיוטנק | 2 אוהש .?א סםתש ,יח ןהש ,כ ןלוכ ויהש | 1 לש ולקשממ ,ו לש וילקשמ 1
 המ ןירטנק תואמ עברא פתרכאל ןורפע ול יא ,תנחְד להכנ (זך 'תכד וגייה) ד"חה [להבנ 'תכד |  ןירוטנק
 'ותכה ורסח םתרבא לש ונוטמב הער ןיע סינכתש לעו ןוהל ביהי תא אתיבד אתתפ ןמ יעב תא וליא ךל ןוניא
 לקש תואס עברא) איה המ אכה 'יתכ ןיד וחמ איה המ ךניבו יניב /  להכנ ר"הה 'תכד ןרפע [ןורפע] ןמ וייו
 (כ אוה המ 'תכד ןיד אוה המ איח המ . . עבוא היה ,!א איה המ אכה 'יתכ ןיד איה חמ ךניבו יניב ףסכ
 ןירטניק (*א 'ת ,כ האמ עברא) תואמ עברא (?א ןתימל) יל ןתימל (כ יעב תא ןיא ,*א 'יעב ולא) תיעב וליא היל 'מא
 (כ הרצ) הער ןיע סינכהש ידי לעו יל בהי ליכי תא ךתיבד ( אתחפ ןמ 'יפא) אתחפהמ ףסכד (ִכ ןירטנק)

 ('א לוקשיו ןורפעל םהרבא עמשיו 'יתכד , א לקשיו 'יתכד) לקשיו בותכה ( ורסיח) ורסח םהרבא לש וגוממב
 דיהה (כ יו רסח) ואו רסח (?א אנינת) אניינת (ִכ 'תכ ןרפע ןרפעל , 1א 'תכ ןרפע ןורפעל) ןורפעל םהרבא
 /ג ער | א יל הז 5 | ( 'ל םהרבא --- 'וגו) תכנ*אְד ונאובי רפח יכ עדי אלו ['וגו | כא להננ (ִכ היה)
 ץרא םהרנא לש /ת קידצ לש ,מא ונינא םהובא לש ,כגה [פתרנא לש | מתכ"אד הער ,ו'אז ערה
 ךתיבד אתרוחס ןמ ףסכד ןירטנק האמ עברא ןתמל יעב תא יא רמא םהרבא לש ,(םש) י ףסכ לקש תואמ עברא
 ,(םש) ' הרותה . . ,י בותכה ורסתש ,5?א הרותה ותוסחש , ןח [הרותה ותרסיחש | ונאובי | ו יל בהי ליכי תא

 [דיהה | מכ יל ,?א ויו (סש) ית'אד ויאו .יח ויו :1 [ה 8 |  ןךְד תפסותה ותרסתש ,[) הרוהה ורסחמש

 . .עמשו ,עכ ןורפעל . .עמשיו [תנְד ןורפע לא -- עמשוו * | (א יל 'ו רסח -- ד"הה) יו רמאנש ,ם 'תכד
 ו תוד ןרפעל . . לוקשיו .9ל ןרפעל 'בא ישיו ,ג 'רפעל . .לקשיו ['יעחחפ ןרפעל -- לקשיו * | מיחפ יל ,ל ןרסעל
 אניינת . . ,"ל ו רסח אנינת ןרפע [ יו רסח ... ןרפע* | ל יוגו ,(םש) י ןורפעל . . לוקשיו ,מכ ןורפעל . . לקשיו
 מפ ו"ו רסח (מ הנינת) אניינת 'תכ .. ;,[ןְד ואו רסח ייתכ ןרפע ,ןֶד "יו רסח אנוינית ןורפע ,וי) ויייו רפח

 ,כגיאפ [אנינא | תכנ'אופד -- ףסכ לקש תואמ עברא ,?א[זך [רבוע 4 | פל יל ,(םש) י ואו רפח אנינה

 / 2 תקיפנ :א תקפנ יכ .שחפ [תקפנ | 'ראזה איטמקרפ ,ן היטסגרפ | ך אנסב ,?אְָד אנזיב ,ן הניב ,ץש 'ניבא

 | ?ך קיפנ יכ ,1רתְִד קיפנ ,] תיקופמ ,כ אק'פנ

 ת''פיב שרפמש ומכ ע'פב רוביד אוהש שרפל ןיא 'וכו ןוהל להבנ ד"הה 'יגה יפל םגו ,ןירטניק אלא חקל אלש 'וכו
 ףסכ לכ ח''רא תורוכבב ןכו חי'ר רמאמב 'וכו ןורפע ילקשמ רב אבוה האר אמוחנת ישרדמבו םש אמוחנתבו ,שייייעו
 ןירוטגוק םיבותכבו 'וכו הרותב רמאנש םילקש לכ ח''רא ןאכ ר"במ 'נכ .קתעוה ט"'קלבו , 'וכו ןורפע לש ופסכ ןמ ץוח 'וכו
 רמואה םש ןאכ טוקליב ומכ םש טמשוה ילואו ,'וכו ןוהל להבנ המלש רמאש אוה ןירוטנוק ןהש ןורפע ילקשמ ץוח
 לקשיו 'תכד פ"יכבו 'וגו ןרפעל סהרבא עמשיו ד"הה רמאמה םויסמ ל'יכבו ,בוט לכשב םג 'ועו 'וכו ילקשמ ץוח
 ןורפע לא 'וכו עמשיו יתמלשהו יתהגהו 'ו רסח אנינת ןרפע ןרפעל 'בא 'שיו ל"יכב הגוה יטיש יניבו ,ןרפעל םהרבא
 שבתשנ ןכ) ןורפעל םהרבא עמשיו 'וכו ר'בב קתעוה ןרפע 'ע ךורעבו ,נ"חעו 'וכו אניינת ןרפע ןרפעל םהרבא לקשיו
 כ"מ אמוחנתבו אתקיספב וגינפלו ,'וכו "יו רסח אניינת ןרפע רשעת רשעד 'ספב ןרפעל םהרבא לקשיו (םש םג
 ןינעבש נר לכ "וכו לקשיו יש תחנמב 'יעו ביתכ רסח אנינת ןרפע האר אמוחנתבו ,רסח אניינת ןרפע האר
 גו ינ יל ט"מ 'ט ה"כ תישארב | 'ו רסח ןרפע דוע הרוסמה פ''עו ,'וכו קוספב ןניינת אוהו הזמ ץיוח ואו אלמ
 'צוה תורתיו תורסח שרדמבו ,ןורפע 'ע ה'מרל הרותל גייס תרוסמב ע"יעו רפח 'ד ןרפע תומוקמה ולאב רסמנו
 (ז'ט גיכ) ן רפע הד ש ם קיו 'וכו םהרבא לקשיו 'יסח ד'מב אלמ הרותבש ןורפע לכ ג'ע ייפ רעמייהטרעוו אשר
 'ד וליא המלו שרדנ םשו | (גיי 'נ) ןורפע תאמ 'וגו הדשה תא םהרבא ('ט ה''כ) ןורפע הדש לא 'וכו ותוא ורבקיו
 םילקש לכ אנינח רב יסוי ר"א א'ד 'ו רסחנ יוכו ונוממב ערה ןיע .סינכהש ןויכו אלמ היה הלחתב 'יריסח
 אוה םתס הָרותב 'ותכש פ'עאש ןורפע לש ופסכמ ץוח ןיריטגיק 'ותכבו 'ירטיל 'יבנבו םיעלפ םתס הרותב 'יבותכש
 יסח ילקש אלא ךממ .לטונ יניא ןורפע רמא ךכש ו רסח תאמ 'תכ ףסכ לקש תואמ עברא וב י'נש ןיריטנוק
 רבוע ינש ןיריטניק אלא ונממ לטנ אלש אלמ 'מלו תו א מ עברא 'וגו ןרפעל םהרבא לקשיו םיאילמ חקל ףוסבלו
 ,ןורפע והז ונאובי רפח יכ 'וכו ןוהל להבנ 'מוא אוה ןכו 'ו ונממ לטינ 'רבא לש ונוממב הֶרצ ןיע סינכהשכו רחוסל
 ינא ןיריסח ןילקש םהרבאל ול רמאש יפל רס ח ןורפ ע לכ אתיא 37 דצ םירפוס תטילפב רתיו רסח ישרדמבו
 אלא וניא סתס הרותב ורמאנש םילקש לכ אנינח רב יסוי 'ר רמאד ןיריטנק אלא הבג אל תובגל אבשכו ךממ לטונ
 יתשמ אבוה 687 רצ ו/חמבו ,אלמ ןורחאה תואמ עברא ךכיפלו ןיריתנק םהש ןורפע לש םילקשמ ץוח םועלס
 בוט לכשב שמ קייודמ וניאו , ש"ייעו רסח ןרפע לכ דועו 'וכו הרש םקיו 'וכו לקשיו ויו רסח ןורפע 'ד  תואחסונה
 םיעלס ה''כ הנמ לכו ןינמ ןה ןירטילו , (גרובצניג 'צוה ך'נתבו) ט'כ ט'מ תישארב 'יעו '\ רסח ןורפע לכ םהרבא לוקשיו ןמו
 לקשמ אוהש ותארוהכ עמשמו ,371 דצ ב''ח ר'תמעב 'יעו רטנק רניטנק רככ םגרותמ 'שורי םוגרתב סגו ,םירככ (' ןירטניקו
 'ה תורוכבב ןובשחה יפלו ,הנמ האמ ר'יניטנצ ןירוקש לודג לקשמ ירטנק םש מי'בב י'שריפ ןכו הנמ יולכ האמ לש
 ריבעת ןיא 'וכו לאש א'פ ףוס ןירדהנס 'שוריב 'יעו היה לופכ שדק לש הנמו הנמ םישש רככה 'וכו ולאש דועו 'א
 תורוכב ח'ר רמאמבש המיתו ,היה לופכ ה'בקה לש ורככ יוכו ןירטיל ןיתיש הינידבעת ןיאו 'וכו ירטיל האמ ארטנוק
 שוריפ ז"טפ חרפו רותפכב ןכו .לקש לכב םי ע לס האמ ןירטניק םיעלס היכ אוהד ןינמ ןירטיל י'שריפ יא 'ג
 עטכישעג רוצ ץנוצ 'יעו 'וכו לקש ףלא םיעבראב האנק הז יפלו 'וכו רחוסל רבע לקש לכב םיעלפ האמ ארטניק
 תרחא הדגאו ,408 דצ ב'ח עיגאלאעכרא סיורק 7 דצ 'וכו ןעצנימ עשידומלת רעביא ןנאמרעקקוצ 587 דצ וכו
 ו יכב .אניבא רב 4  :םותמ ינורכז רכמש ויתודמב םלש היה אלש רמלל ןורפע לש ומשב 'ו רסחש סומיגוריה לצא
 ר'ב 'יפבו ,854 רצ ליעל נתב עי'יעו 526 דצ ג"ח א'הגאבו 'ב ויס י'הבמב 'יעו דחא םש אותו הניב רב אבא 'ר

 1) זוז 0
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 /7רבל תוהו ריעז שנ רכל תוהד תטקו הלופנ תווהד הלפכמב רשא ןורפע הדש םקויו וזי

 ורכשש חוטכ םש רוכק אוהש ימ לכש רחאו רחא לכ יניעב הלפכנש רמלמ הלפכםב רשא ,בר שנ
 : הכותב ורכקו ןושארה םדאלש וחמוק היכקה ףפכש והבא 'ר רמא : לפוכטו לופכ

 אכה ןמ ,הינטיס בוחכיש ךירצ והרש רכומה ןנינת ןיינט יר רמא יונו הרעמהו הדשה
 :'וו הועמהו הושה

 :'5 פ'ס ב'ינו פ*פו סימ ד'פ כ'כ "עפ :סש עוקלי 1 :  022 דנ) 178 כ 102 75 ליעל "פ 8  :ספ סוקכי 1

 .. םקו ,ן 'רפע .. סקיו .[ןפ ןוופע הרש םקיו ,+ תלפכטב . .ןרפע . . סקיו [כנא חלפכמב -- םקו"1

 |שיל הלופנ' | י תוהד דטלמ ,[₪ תוחד , רתןכ א הוהר ,ן [תווהד | ל הלפנטנ ,ושא ,ך סקיו ,ך ןופע

 א'ד .*א תוהר א'ד ,ם הוהד ,| תווהד | 'א תליפנ ,'רת'אְ אליפנ .י'ךופ הליפנ . כ אליפכ ,ל הלופכ

 | כפ שנא רבד ,'א שיניא רגד ,יִחְד שניא רבר ,'א] שניבד ,ש שנ רבד ,?ף שנרבל ,ןך [שנ רבל | 'א הוהד

 | ן תרבעתאו ,' תידבעתאו .[ןכ'א תרינעתאו , שיא 8 תריכעתיאו ,*ְָך תוהו תפקז ,ל הוהו [חוהו * | ן רועז

 | י שנא וגד ,?אח שניא וגו ,'א] שנובד ,ש][ן שנ רבד ,'ףכ שנא רבל ,[ שניא רבל ,?ך שנוגל

 ,יכגאחופ [פש |  רגוקש ,וח רוגקש | ןך לכש איר | ך -. ןרפע הרש , [ך -. ןורפע הרש .יכא ךום [רשא 2

 רשא ,[וגו + | א םשל [הכותב | ך -- דמלמ [ףפכש | ן אוהבא 8 | 1 עודי ,2 אוה חוטב | ןךְד הכותב
 רשא ץעה ..רשא [ ולובג לכב רשא 'וגו ,ן 'וגו ץעה . .רשא , ?א ץעח לכו וב רשא ,ך וגו וב רשא ,יך וב
 אה ,ן ןניגתו | י ןמת ,ש ןה ןמ ,כנפ ןנט 4 | תו ןנחוי יר [ר | .כ'א ביבס ולובג לכב רשא הדשב

 יישכנ'אפ [בוחניש | ?א הרשה תא ,[ןכנ'א]ְד והרש תא .יזפ [והרש | א חקולה [רכוטה | א ןנינחד

 תאו ותרש הא .א הינוצטו תינמיס ,י הירצמו הינמיפ ,] הינמיס תא ,ן8 [הינטיס | ךיאהְוְד בוחכל

 ,א וב רשא .חפ [וגו 5 | תאפד אכהט ,ן הכה ןט ,יכחו [אכה ןט | ד הינמיפ .. והדש ,[ךֶד הינמיס

 | רתד ביבס ולובג לכב רשא חדשב . . רשא ,] הרשב רשא ץעח לכו וב רשא ,| 'וגו וב רשא

 אייכו טייכ ר"ב 'יפבו ,האבו תאצוי 'רוחסב תקפנ (!איטמגרפ רמא (םש היכ) 'ניבא רב אבא 'ר שרפמ ר''פרב
 היהש קופנ איטמגרפ אניבא רב אבא ר"א בוט לכשבו ,ףורצ ףסכ אוהו הרוחסב אצוי (קיפנ יכ איטמגרפ) קיפנ איטמקרפ
 ,איטמקרפ א"ס םש דועו י"רת ןמ תקפנ איטמגרפ אבוה איטמגרפ 'ע ךורעבו ,רחוס לכל לבקתמ ערכהב הלקיש
 א"חבו , איטסקרפ לכב ןילבקתמו רותפ (לכל) לכב ןירבע (ףסכד ןיעלס) בט ףסכד ןיעלס האמ עברא 'בו 'א י"רהב ונינפלו
 'ובו סקיו שרורו הלופנ הגוהו הלופכ בותכ ל"יכב .הלופנ תווהד 1 :אגידמ לכב ארוחס לבקתמ ףסכד ןיעלס 'וכו עברא
 התיהו ןורפעל ןטק םדאל ריעז שנ .רבל תוהד שירדדכו המקו תבכושו תלפונ 'ולכ הלופנ הלפכמה התיהש הלפכמב
 ,לודג םדא דיב המקו טוידה דיב הלופנ התיהש שרפמ בוט לכשבו ,ק"ק הלופנ ןושלהו ,םהרבאל לודג םדאל כ"חא
 התיהש היוליעב המק אלא ול התיה הביכש יכו יוכו םקיו ט"קלבו ,'וכו ול התיה המוקת יוכו .םקיו ת"הע י"'שריפבו
 גולע הנהו יתרבע לצע שיא הרש לע ומכ רכז ןושל םקיו ףיסומו ,םקיו רמאג ךכל לודג םדאל התייהנו ןטק םדאל
 וישכע רע תמקו הלופ ג תוהד שרפמו סרוג ספדגה ריב 'יפבו ,הוהד תוהד ןאכ נ"חו ג'ל בורל הדש ל''זרדבו ,יוכו ולכ
 תדיבעתיאו 'וכו רבד תוהד םקיורחא רבד םהיניעב הרקייתנ םהרבא העבתשמ םהיניעב הבושח ההיה אלו הלופנ התיה
 יוכו העבתשמ 'וכו הבושח התיה אלו הלטב התיה וישכע דע 'מולכ 'וכו הליפנ תוהד א"'יכ ר"'ב ייפבו , 'וכו רבד
 ט"וכבו םהרבאל בר שנרבל תוהו תפקז רוע שנרב ל הלחת תוהד א"ד םש הילע הלעו םהיניעב הרקייתג
 :אליפג הליפנ םירפסה בורב 'יגה ןכו ,'וכו העבתשמ םהיניעב םולכל בשחג היה אל וישכע דע רמולכ 'וכו אליפג תוהד
 רחא לכ יניעב הלפכנש דמלמ ט"'קלבו ,לפוכמו לופכ ןרכשש 'יבכוש לכ יניעב לפכנש שרפמ בוט לכשב .דחא לכ יניעב 2
 יורובס ויה ןלוכש רחאו דחא לכ יגיעל 'וכו דמלמ ספדנה ר'ב 'יפבו ,אבבו הזב לופכ ןרכש םש ןירובקש לכ א'ד דחאו
 לפוכמו לופכ ורכשש עודי הב רובקש ימ לכש הלפכמב רשא א ' ד םהרבא הב ןהנש הממ הוש איה םילפכ ןיירעש
 םהרבאל המקשכ דחא לכ יגיעב הלפכנש ייפ ת"פיבו , 'וכו ה"בקה ףפכש הלפכמ תארקנ ךכל והבא ר'א אבל דיתַעְל
 תרעמ תא יל ןתיו בותכ יט קופפ ליעלש וקוידש 'רנ תושרדה ולא םעטו ,עיצו 'וכו ליעלדכ התלעתג הנקמל
 דמלמ ושרדו 'וכו הלפכמב רשא ןורפע הדש בותכ ןאכו הרעמה םש הלפכמ ירה 'וכו והרש הצקב רשא 'וכו הלפכמה
 הזמ םינפל הז םיתב ינש רמא דח לאומשו בר הלפכמה תרעמ אתיא 'א ג''נ ןיבוריעבו ,ו'זרהמ 'יפב םג 'יעו 'וכו
 םדא הידב 6ל% דצ ליעל י"מב ייעו 'וכו תוגוזב הלופכש הלפכמ יאמ 'וכו אמלשב ויבג לע היילעו תיב רמא דח
 נ"חבו 102 דצ ליעל ייעו המא האמ לש תשעגו ותמוק העבג אטחשכו םלועה לכ אלמ ארבגש .ותמוק 8 : ןושארה
 גו ,ןגחוי יר 'מא 'יגה ייכה ינש ולאבו ., תיייכו ויכמ ץוח י'כ ראשבו 'יפופדב ה'כו .'ר רמא 4 :םש י"מבו
 לועל םג 'יעו) ,'וכו בותכיש ךירצ 'וכו רכומה ןאכ אבוהש ןושלב הנשמ אצמג אלו ,'ו 'יס ליעל םג 'יעו איה הרשי
 2 ךירצש תמא ןיד ןידה לבא בתכו הנשמ וז ןיאש ת'פיב ריעה רבכו , (םש י"םבו 'וכו םשכ ןגינה ןה ןמ 580 דצ
 םהש םינבאה תא רכמ הדשה תא רכומה םש בי'בב הנשמה ןושלו ,שיויעו 'וכו חקמה ררבל הדשה ירצמ לכ בותכל
 דיי ד"פ בי'ב 'שוריבו ,'וכו הכרוצל ןניאש םינבאה תא רכמ אל לבא 'וכו וכרוצל םהש םרכבש םינקה תאו הכרוצל
 הירצמו הינמיס 'וכו ךירצ 'יגהו ,'וכ רכמ אל לבא 'ט 'להו 'וכ הרשה תא רכומה 'ח 'לה ללכ שרפמ ונוא 'ג
 שרפמ בוט לכשבו , 'וכו וירצמבו וינמיסב 'וכ ךל רכומ ינא רפע רוכ תיב ז"פ ב"בב הנשמה ןושלכ (הינרצמו)
 לכו םיקיקנו תורעמ תודרומו תולעמו םיניינב ,הב רשא לכ שרפל ךירצש ןאכמ וב רשא הרעמהו ונינפלש רמאמה
 דועו , הירצמ שרפל ךירצש ןאכמ ביבס ולובג לכב רשא רוביחב הב רשא לכ שרפל ךירצש ןאכמ הדשב רשא ץעה
 םינבאה תא רכמ הדשה תא רכמ ןנתו הרשב רשא ץעה לכו רמאנש יניבזה תוכייש לכ ול בותכל ךירצו 76 רצ םש
 "יפבו ,  'וכו חקולה הנק אל שריפ אלש המ לכו רכומ אוה ,הער ןיעב רכומה הלועה ללכ 'וכו רכמ אל לבא 'וכו
 ןאכמ 'בותכל (ול ךירצ היהש) .ךירצ ול היהש םירצס ביבס ולובג לכב רשא 'וכו הרעמהו הדשה א"יכו טייכ ריב
 אכה ןמ יינמס 'ותכוש ךירצ יכומה 'נינת ןה ןמ ר"א וב רשא הרעמהו הדשה ר"פדב ר"ב 'יפבו ,הרותה ןמ םירצמל
 ט"ס ביב אישרשמ בר רמאמל םש ןווכש 'רנו ,הרותה ןמ יירצמל ןאכמ ול ויהש 'ירצמ ולובג לכב רשא 'וכו הדשה
 ןכימ ביבס רע 'וגו ןורפע הדש חקוו ן'בארב שריפדכו הרותה ןמ םירצמל ןאכמ 'וכו ןורפע הדש םקיו פע יב

 ) ה
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 ןיסומלוק המכ תוכפתשמ תויד המכ רועל 'ר רמא תח ינב יניעל הנקמל םהרבאל (חי
 ימ לכש ךרמלל ,תורבירה תרשע דגנכ תח ינב בותכ םימעפ הרשע ,תח ינב בותכל ידכ ןירבתשמ
 יליזרב ינב בותכ םימעפ 'ה ןדוי 'ר רמא ,תורבידה תרשע םייק ולאכ קידצלש וחקמ ררבמ אוהש
 : הרותה לכ םייק וליאכ קירצל הסורפ ליכאמש ימ לכש ךרמלל הרות ירפיס יה רננכ

 טפדובכו הקדצ םייח אצמי דסחו הקרצ ףדור ריהה יונו םהרבא רבק ןכ ירחאו (שי
 , (טי חי תישארב) הקרצ תושעל יי ךוד וומשו 'נש םהרכא הו הקרצ ףדור (אכ אכ ילשמ)

 ינטע יכיכמ 'קלי ,עלכקפפ יכ ילטע 'קלי ,כ"ק 'כ עוקלי 5 :זיכפ לפועט שכדע , ע'ק 'כ סיכלע 'קלי ,סט עוקלי 1
 : ט"נפ ןפקל , ס"כ סיכ

 | ?אל ויד (יתכנ'אופד תויד * | יתכגאפד רועלא /ו [יזעל | ופל יוגו [יתכגאד תח --יניעל * (1
 הרשע [תח --- הרשע | ?א ורבתשנ 2 | ם ןיפמלוק | (םיכלמ) יכאם המכו | א ךפשנ ,2 ןיכפשנ ,1א ןיבפתשמ
 ,וְך ' תח ינב ..'יתכ .. " ,ךך הרשע תח ינב תח ינב ייתכ . . הרשע ,ן] תח ינב תח ינב בותכ ..(] רשע)

 ,ןְך השרפב תח ינב תח ינב בותכ םימעפ הרשע ,[ן םימעפ הרשע 'תכ תח ינב תח ינב הרותב םימעפ הרשע
 ': ,1א םיטעפ הרשע ,1ו 'רשע םימעפ תח ינב ,?א 'ותב יימעפ * תח ינב ,כפ םימעפ הרשע תח ינב

 , ךדמללו | 5 םירבדה ,'אזח תורבד ,(םש) יתוכ?אְ תורבדה + ן] [תורבידה | ?א'ד יי .1א רשע | (םש) ו םימעפ
 | נח ךרבמש .פל ךרבט אוהש ,יר"ג?א ררבטש [(פש) יתכאְוְד"ְל ררבט אוהש*3 | (םש) י לכ | (םש) י ךל רמול
 ,ָגְו [תורבידה | (םש) יא יי | ן םייקמ אוהש ,1א םייקמ אוה .יתכנ?אחפה םייקמ ,ש [םייק | ל יל [וחקמ **

 ,תילזוב ינב | ל יל ,(סש) יא 'יתכ .ייתגפ 'תכ [כוד בות:* | יתכנופְך השמח :א'ד ['ה | יתכא פד תורבדה
 | 1ו ידעלגה ילזרב ינבלו ,"ן ילזרב ילזרב ,ן ילזרב ינב ילזרב ינב ..כנא יליזרב ( ינבל) ינב יליזרב (] ינבלו) ינב
 ל ךדמלמ [ךדמלל ** | (םש) יתכננאפ ישמוח ,ָך ירפס ,ן [ירפיס | ן תשמח .(סש) יתכנפְד השמח ,א [יה 4

 אוה ,יכאפ םייקמ ,(םש) ינ [םייק | כא הסנופ תעשב ₪ [קידצל | ןכנפד ליכאט אוהש ,וא [ליכאמש
 השטח ; (סש) יִַנְוְד הרוח (1 ירפיס) ירפס (ן תשמח ,'ך 'ה) השמח [הרותה לכ | ן םייקמ אוהש , ְד םייקמ

 | ד ךכ רחאו ,י ןכ רחאו ,ןֶל ןכירחא ,ן ןכירחאו [תכאהפ ןכ ירחאו*5 | יכאפ הרות ישמוח (א 'ה)

 תושעל 6 | ם] 'וגו ,ם יוגו םייח אצמי [דובכו -- אצסי | 7 'ל ,יתכנאתפ ותשא הרש תא ,ן ['וגו

 | ול וגו ,מ (ילשמ) יתכ1א טפשמו . . תושעל [ינאפְד הקרצ

 רצמימל ךורצ .הירבחל אערא ןיבזד ןאמ אתיא ו"'טק 'יס רהב תותליאשבו , רטשב םירצמ ןיבתוכש ת"המ םירצמל
 םג 'יעו הרותה ןמ םירצמל ןכימ אישרשמ בר רמא ביבס יאמ 'וגו הלפכמב רשא ןורפע הדש חקיו ביתכה אתארצמ
 םימכח ורמא ןאכמ 'וכו הלפכמב רשא ןורפע הדש םקיו שרפמ לודגה שרדמבו ,םש ביבב ם"בשרו ה/'מגר 'יפב
 ורמא ןאכמ הדשב רשא ץעה לכו 'וכו הנוילעה לע רכומה די בתכ אל הירצמו הינמיפ בותכיל ךירצ והדש רכומה
 תעבראב הדשה ול םייסל ךירצ ורמא ןאכמ ביבס ולובג לכב רשא שרפיש דע ןליא הנק אל םתפ עקרק הגוקה
 ויד המכ שבתשנ ל"יכב .תויד המכ 1 :  רמאמה הזל הידתתמ רפסב שימ ע"יעו 'ב ביפו םש בייב 'יעו הירצמ
 תואויד המכ לאומש שרדמבו ,'וכו תוכפתשמ תויד המכ רזעלא ר"א ט"קלב ןכו  ,נ'חעו תויד יתהגהו תוכפתשמ
 ,506 דצ םיורק םג 'יע ןיסמלוקו (1 ןיסומלוק ג'חו ,'וכו המכו ןיכפתשמ תואויד המכ ייחב וניברבו  ,'נכו תוכפתשמ
 (ביתכהש) בתכש םולשה אוה לודג גי'בשר רמא 'ז 'יס וצ אמוחנתו יי ייפ וצ ב"מ אמוחנתב התמגוד וז הצילמו
 יוכו רמאל ותומ ינפל הוצ ךיבא 'וכו ףסוי יחא ואריו בקעי תמשכ 'וכו םולשה ליבשב אלא ויה אלש םירבד ה"בקה
 ןירובע תורוע המכו ןירבתשמ ןיסומלוק המכו ךפתשמ ויד (המכ ג'בשר רמא) המכ האר לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא
 'ועו) 'וכו הרשב אצומ התא ןכו 'וכו הרותב היה אלש רבד (דומלל) דמלל ןיעצרתמ (ןיקונית) ןיקוני המכו
 אה םירבדה בותכל ןיכפתשמ ויד המכו ןירבתשמ ןיסמלוק המכ ליזא חי ייס םיטפוש אמוחנתבו ,(495 רצ ליעל
 ט (םימעפ 'ב) 'י 'ז 'ה 'ג קוספב וז השרפב םימעפ 'ח .םימעפ הרשע 2 = :'וכו םולשה ינפמ המ ינפמו ויה אלש
 יוכו דגנכ תח ינב ביתכ םימעפ הרשע תה ינב תח ינב בותכל ידכ ייגה טייקלבו ,בייל ממו יי ה"כ דועו ,יכ חיו
 ונב הרוחב םיטעפ 'י בותכל ייחב וגיברבו , ינכו ךדמלל םימעפ הרשע תח ינב תח ינב בותכל ידכ ש"'מבו , "וכו ךדמלל
 יח שרפמ בישר 'צוה הדגא שרדמבו ,השרפב תח ינב תח ינב בותכ םימעפ הרשע ח"יכב 'יגה תשבושמו ,יוכו תח
 ש 8 | :םומעפ 'ח תח ארקנ ךכלו םהרבא םע ושעש דפתה ינפמ המלו השרפה וזב תח ינב םיבותכ םימעפ
 ב מ ל"וכ ןוילגב ןמסנ רבכו ,ךרבמש ג'יכו ח'יכבו ,פ"יכב היכו ךרבמ אוהש רפסה םוגב בותכ ליייכב  .ררבמ
 םייקמ אוה וליאכ קידצ לש וחקמ ררבמה לכש טייקלב ןכו ,נ"חעו ררבטש ררבמ אוהש הנוכנה 'יגהכ 'היגהל
 ו םויק ולאכ וילע  ןילעמ 'וכו ררבמ אוהש ימ לכש שיימבו 'וכו םייקמ ולאכ 'וכו ררבטה לכש יוחב וניברבו
 גקל ועייסמו ותעד םישמש ר"'פדב רב 'יפבו ,הושב ותונקל ועייסמש "וכו ררבמש ימ לכש שרפמ י'כ ר"ב 'ופבו
 וקסעתנ םה אלא 'וכו התיה ןורפע לש אלהו תח ינב תאמ ל"ת המ תח יינב תאמ יוכו הדשה םקיו בוט לכשבו ובו
 ררכמה לכ ךדמלל יוכו ןיסומלוק המכ רבישו ויד המכ םהילע ךפוש ךכיפל םידעו םיצילמ ול םושענו וחקמ ררבל
 איטמקרפ השועהו סכח דימלתל ותב אישמה לכ יב א'יק תובותכב רזעלא 'ר רמאמו ,'וכו םייקמ וליאכ 'וכו וחקמ
 טי": .בישב ןינעה ותואב .םימעפ 'ה ::הניכשב קבדמ .וליאכ בותכה וילע הלעמ | 'וכו םומכח  ידימלתל
 רסאיו 'וכו ךלמה תא לכלכ אוהו הנש םינמש ןב דא ןקז ילזרבו 'וכו ךלמה תא רבעיו םילגרמ דרי ידעלגה ילזרבו
 ינב ןאכ ובתכ תח ינבד אטהיר םושמו ,'וכו ילזרבל ךלמה קשיו 'וכו ךלמה לא ילזרב רמאיו 'וכו ילזרב לא ךלמה
 ,םימעפה !בב ינב תלמ םש הקחמגו ילזרב ינב ילזרב ינב כ"ג בותכ היה ויכבו ,תייפיב ןוכנל שרפמש ומכ ילוזרב
 אוהש ימ לכש ךדמלל הרות ירפס השמח דגנכ ילזרב ילזרב בותכ םימעפ השמח ןדוי ר"א 'יגה שמב ןכא
 םימעפ השמח ןאכ כ'מב היגה ןכו .הרות ירפפ השמח םייק ולאכ וילע ןילעמ ות פנ רפ תע שב קודצל קקזנ
 א'/מב ןכ בותכ תחא םעפ קרו , ידעלגה ילזרב ינבלו יתכ םימעפ השמח ןאכ טוקליב תשבושמ ''יגו ,  ילוזרב בותכ
 ןכו ,ידעלגה יליזרב ינבלו .ביתכ םימעפ השמח םש סג 'יגהו םיכלמ 'קליב רמאמה קחעוה קופפה ותואלו ,יז יב
 השמח םייק ולאכ 'וכו ליכאמה לכש ךרמלל 'וכו ירפס השמח דגנכ ידעלגה ילזרב ינב 'תכ םימעפ השמח גיהמב שבושמ
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 א דכ טי גכ טנ חנ חשרפ הרש ייח 680

 הנש תאמ יח ושא םהרכא ייח ינש ימי הלאו ינש םייח אצמי ,הרשל רסח למנש רסחו
 ,םירסח למונ יתונטוא ינא חיכקה ול רמא קחצי כר רב לאומש 'ר רסא רובכו הקרצ .\ו הכ סש) 'וגו
 : וגו ןקו םחרכאו ינש ישובל סג שובל יחונמוא החשפת

 טנ השרפ

 ריאמ 'ר (אל ופ ילשמ) 'ונו הביש תראפת תרשע יונו םימיב אב ןקז םהרבאו (א ךכ א
 'תכד םתא ילעמ אמש םתא החפשמ וז יאס ןהל רמא ,שאר ירוחש םלוכ ןחוא האר ,אלסמל לוא <

 ולפיטו וכל פהל רסא ,ונילע ללפתה 'ר ול ורמא ,(גל ב איש) םישגנא ותומי ךחיב תיברמ לכו

 :ס"פ ללופט טכדע ,ו'כקממ 'כ ילטע 'קלי ,ר'5 יכ לסוטס 'קני ,נ"ק יכ פוקלי 4 || :'כ "כ סכמ ייס נ"מ למוסנס 1
 16 ס"ק םועני ,'5 ם"י סנטכ טסכ 'יע ₪

 ינש ,] םתרבא ייח ינש יטי חלאו יל יח .. ינש חלאו [יח רשא -- יטי חלאו* | (סש) ו ת"בקה [רסח 1

 שטחו הנש םיעבשו הנש תאמ ,(סש) י [יוגו -- תאמ | מ סתרבא ייח ,יתכופְך םחרבא ייח ינשו ,א'ל םחרבא ייח
 י/ (שש) יכנ'אופ [גו רג 2 | ינ 'ל :תכְד םינש (ְך השמהו , 'ְך 'תו) שמחו הנש . .הנש האס ,מ'א] םינש

 ,1 התחספת ,םכ'אפ תשפח ,.ן [החשפת 3 | יכנאח תוליטג | מ (םש)י יתנמוא | ת'אד רב ,ם ריב

 אב :י'אופ שונלו אב .תג'אְד שובלו אוב [סג שובל | מ (םש) ו יתנטוא | ץֶר תספת התאו ,י[ך*אָד תספת
 י 5 ךונ "יו - .אב :םיתכנאחוד סימיב אב [יוגו | א 'וכו ןימוי קיתעו -, [ישובל | כ שובל אב , שבלו
 1 ['וג | תאחפד -- 'תכ י'יכגו [תושע | פ יל ,ן וגו .יתכגאְ םימיב אב ['וגו -- אב 4 || (םש) י יל
 | ך אלעטל ,א'ְד אלטנ אוחל ,כ אלטט ארהל ,ירעתכנחופ [אלפסל 5 | יתכנאפְך אצסת חקרצ ךרדב
 [ילעט -- תחפשפ (ל הז) וז* יאט | ןח 'ְד שארח | 'י יל ,א ןלכ .עתוד ןלוכ .כג'אפ [פלוכ | תכ'א םתוא
 י ם אמש) רטאת ,?א ילע תחפשמט 'מאת , (לאוטש) י ילע ינבט ,ְזְד ילע תחפשממ ,ן) ילעמ . . תחפשמ וזיאמ
 /(םש) גו בותכש ,נאפ ['תכד | ך יל פתא | יתג'אופד ילע (ינ'אפ ינב) היב תחפשממ ([ך םתא אמש רמאה

 + 1 [ולפיפו | (לאוטש) י יל וכל | א יל יר | ך היל 6 | (ילשמ) ו והב ביתכר ,ן הב יכד ,יִכְד היב 'יתכר
 | (לאומש) + ולפטה ,א וליפטחו , (ילשמ) ית ולפטהו ,יכְופְד ולפטו

 םהרבא רבק ןכ ירחאו ושרדו ,םיתמל רסחו םייחל הקדצ ט"קלב שרפמ .הרשל רפה לטגש 1 = :ג'חעו הרוח ישמוח
 ייעו ח''ג הי'בקה לש וותודמ .יתונמוא ינא 2 :  ת'פיב םג 'יעו ותשא הרשל רסח לוטגל קר היה ותילכת לכש יוכו
 רטע 'וכו דסח הרות לש התליחת תמאו רסח 'ה תוחרא לכ החיתפה םויסב םש ב'מ אמוחנתבו ,67 רצ ליעל
 יב אצויכ ךתוא השוע ינאש ךייח הב התזחא התאו תאזח הדמה התיה ילש ה"בקה ל"א רסח תדמב קבידו םהרבא
 הלעמל ביתכ המ (יט יז לאינר) 'וגו רויח גלתכ הישובל בתי ןימוי קיתעו וימר ןווסרכ יד דע תיוח הזח רמאנש ןינמ
 םהרכאו רטאנש הרטעל החא יואר ה"בקה ל"א הב לפטנו רמע ותשא הרש תא םהרבא רבק ןכ ירחאו ןינעה ןמ
 הישובל ביתי ןימוי קיתעו 'תכו ןקז םהרבאו 'תכ ישובל שבלו אב | יתונמוא תשפת לודגה שרדמב םייסמ ןכו ,ןקז
 ,(ט"מפ ףוס ליעל יימב 'יעו) הירחאלש השרפל השרפה הכמסנ ונינפלש שרדה םויסבו , ריב 'יפב םג ייעו 'וכו גלתכ
 ט'נפ ןמקלו ('וכו עגניו ה'דב 886 דצ ליעל י"'מב 'יעו) תוחיתפה ןונגסל ונונגסב המוד 'וכו ףדור ד'הה רמאמה לכו
 : שיויעו קחצי בר רב שיר םש לע םש הררסנש 'וכו ןקז םהרבאו 'פל החיתפב רגוסה רמאמל השענ 'ד יס

 ומשש םוקמל .אלממל לזא 5 :המותס השרפ ןאכ ארקמבו חיינפ ןמסנ רייפדבו ,זיינפ אייכב .טנ השרפ
 י"כב ר"ב 'יפב שרפמ ןכו , 'וכו ןהל רמָא ושאר רעש ןיבלהש ןקז םש היה אלש שאר ירוחש םלוכ ןתוא הארו אלממ
 'גב שוריפה אתיל ר"פד 'קליבו ,ו"דב ילשמו לאומש 'קליב םוקמ םש שוריפ ףסונ םשמו) םוקמ םש אלממל ספדנבו
 שרדמבו ,(כ"'מב ייעו ו'ד שרדמב ומכ ה ל ע מ ל שובישב הגוה ו'דב ןאכ 'קליבו ,אלממל 'יגה םש םלוכבו ,תומוקמז
 אצמו (אלממ אדחל לע םש ריפדבו) אלמ מ יר קאד אר תא אדה ל לע ריאמ 'ר רמאמה ןושל ח"פ לאומש
 ורמא יוכו תיברמ לכו וב בותכש אוהו םתא יל ע תח פש מ מ א מ ש ן\ר מ א ת םהל רמא ש א ר ה ירוהש ןתוא
 הביש תראפת תרטע הזה קוספה םהינפל ארק םימ יי םיכיר אמ םתאו הקדצב ו ק ס ע ת ה םהל רמא 'וכו יבר ול
 ןתוא האר אלממל לזא רואמ יר אלממ 'ע ךורעב קתעוה ןאכ ריבמו ,אצמת הקדצ ךרדב היוצמ איה ןכיה
 'יפו (נ'חעו וז יאמ יתהגה ןכו) 'וכו סתא ילעמ אמ ש םתא החפש מ וזי אמ ןהל רמא שאר ירוחש ןלוכ
 ו"לק בייב םייבשר ייפבו ,'ז למ יעב ייעו אלממ םש לע יאלממ ילע תיבד ירקא יכהלד רבתסמו ריע םש אלממ םש
 תיברמ לכו היב ביתכד םתא ילע תחפש מ מ א מ ש םהל רמא שאר ירוחש םתוא האר אלממל לזא מיר 'ב
 "א דח ל לזא ריאס יבר ד"צק 'יס מ'הונמבו ,'וכו הנקזל ןיכוז םתאו הקדצל ולפיטו 'וכו םהל רמא 'וכו יבר ורמא
 ללפתה ול ורמא 'וכו תיברמ לכו ביתכד םתא ילע ינב תחפשממ אמש םהל רמא שאר ירוחש ןתוא האר אל מכ
 'א א"יכב םגו ,אצמת הקדצ ךרדב הביש תראפת תרטע רמאנש םינקז ויהתו הקדצב ולפטה םהל רמא יוכו
 ,ר"פדב םג אתיא אלטנ אדחל 'יגהו ,(87 דצו 48 דצ ליעל י"מב 'יעו) ובו םינקז םהאו 'וכו אלמנ אדחל ייגה 'בו
 אללמל אטמ יכ 'וכו ליזא הוה אתחפ דח (67 דצ א*ח רקוחהב 'יעו) הננרנ וכל שרדמט קתעוה 884 דצ ו"חמבו
 'אדכ 'וכו ןירוח אללמ ריעה ('א ילכ 'ע ר"תמעב ייעו)  וזירכה 'וכו דחא ןוטלש םש 'יפו איינלק אללמ ןילכא 'וכו
 תיברמ לכו 'טאנש םתא ילע תחפש מ מ אמ ש רמא שאר ירוחש םלוכ םאצמ אל ל מ ל לזא איי ח 'ר ר"בב
 ןיעכו :שיינבו יא ו"ע תומביב ייעו 'וכו אתיילומ ילימ ותירמא יאלוממ ןותאד םושמ ונינשש אוהו םישנא ותומי ךתיב
 ועידוהו ואב הנש היי ינב ןיתמ (היתמ) ויהש םילשוריב התיה תחא החפשמ ר'ת םש ה'רב אתיא וגינפלש רופיסה
 וקסעו וכל םישנא ותומי ךחיב תיברמ לכו היב ביתכד םתא ילע תחפשממ אמש םהל רמא יאכז ןב ןנהוי ןבר תא
 החנמב ילע תיב ןוע רפכתי סא םש דועו ,'א ה"ק תומביבו ס"דב 'יעו 'וכו ויחו הרותב וקסעו וכלהו ויחו הרותב
 תוליטגבו הרותב רפכתמ 'וכו רמא ייבא הרותב רפכתמ לבא רפכתמ וניא החנמו חבזב (הבר) אבר רמא חבזבו
 תיח םירסח תולימגבו הרותב קסעד ייבא ןינש ןיעברא היח הרוחב קסעד הבר ותאק ילע תיבדמ ייבאו הבר םידסח



 1 א דכ סנ השרפ הרש ייח

 ,רמל תא יממ ,אצמת הקרצ ךרדב הביש תראפת תרטע םעט המ הנקיזל םיכוז םתאו הקרצב
 : ןקו םהרבאו הנקיול הכז (טי חי תישארב) הקדצ תושעל וב 'תכש ידי לע ,םהרבאמ

 ב ,הרוחלש השובל רדהו זוע (הכ אל ילשמ) ןורחא םויל קחשתו השובל רדהו זוע
 ,םהרכאמ ,רמל תא יממ ,אובל דיתעל ,הרכש ןתונ אוה יתמיא ,םדאל ןורחא םויל קחשתו ,יתמיא
 5 ינש הנקול הכז (טי חי תישארכ) טפשמו הקדצ תושעל ייי ךרד ורמשו וב 'תכש ירי לע
 : יונו ןקז םהרבאו

 ,הוה םלועב (סש םש) דובכו רשוע הלאמשבו ,אובל ריתעל (וט ג ילשמ) הנימיב םימי ךרא
 וב 'תכש ירי לע ,םהרכאמ ,דמל התא יממ ,דובכו רשוע םדאל ליאמשהל האב איהש וליפא
 : ןקו םהרבאו הנקול הכז (טי חי תישאוב) טפשמו הקרצ תושעל י"י ךרד ורמשו

 : נ'ספ ןטקל , יכ סי5 ילעפ יכיכמ יקל ,ג"ק 'כ עוקלי 8 :יד "יפ סכט ייס ב"מ סעוסנפ ,ו"סק יל סיכלע יקני 1
 :': "ק 'ס סיפסס טכדע ,'8 ג*כ סנש ,נ'ק י'כ וקלי 7

 ,(סש) י פימי .יתכגופד הנקול | א 'ל ,(לאומש) י םיכיראס ,ם ןיכוז + ]ל סיכז [!תכ"נְד סיכוז * | זר הקרצל 1 '
 ' 5 [ךודב | י ביתכד ,(לאומש) יא ימאנש ,ן 'עט המו , ןְד הימעט המ ,(ילשמ) יתכחפ [סעט המ | א םינקז
 ךרדב :ן =, היוצמ .. ןכיאו יוגו ,(ילשמ) י =. היוצמ .. ןכיה ,יִד - חיוצמ איה ןכיחו ,זְך -, היוצמ ןכיאו
 | תכחד 'ל :ינאופ [ידי לע ל | יכנא יל אצמת | רנא =. היוצמ איה (ן ןכיאו ,[ך ןכיהו) ןכיה אצמת חקרצ

 הקדצ .. ורמשו ,יֶזְת הקרצ תושעל י"י ךרד ורמשו [הקרצ תושעל | ל יל ,כ היב [יתנאוד וב* | כ 'יתכד
 =! ינ?אופ [ןקז | ינאז] םחרבאו ינש | הנקזל | ןְך הכז הכז המ ,(םש) י הכוז | ן יוגו יי ..ורמשו ,(םש) יכ אד טפשמו

 איה [השובל | ופ זע | ן יוגו [ןורחא -- קחשתו | מ זוע ביתכ ,ן זע 8 | (םש) יתכאהְד םיטיב אב

 ,'ל תקחוצ .פל קחצהו [םכגאוד קחשתו * | םאדד יל ,'י יתמא ,כנןפ [יתמיא 4 | מ = אוה :אופ =
 . . איה זמ הרכש תנתונ איה ,ל הרכש תנתונ ,1י הרכש ןתונ [הרכש ןתונ אוה | 1ו יתמא | יל םדאל | ו תקחשמ

 םויל תקחוצ איה (יתמיא ןורחא םויל) ,1 הרכש [ןתונ] ה"בקה יתמיא םדאל ןורחא םויל תקחוצ איה ,ש ורכש
 םויל תקחוש איה ,] הרכש ןתמ אוה ייתמיאו ןורחא םויל םדאל תקחוש איה ,₪ . . ןתונ אוה יתמיא םדאל ןורחא
 ידי לע 5 | םיכופ אבל | א הריש תנתונ איה ,ךִד חרכש ןתמ תקחוש איה ,'כ הרכש ןתונ אוה יתמיא ןורחא

 | ין וגו .17ך חקרצ תושעל .מתכא [טפשמו -- תושעל | ל יל .יפ בתכש .מאד בותכש [תגָו יתכש* | ת יל
 [הנימיב | יוד ךווא .תכנאפ [ךיא 7 | םיתנ?א יל .כ'אוְד םיטיב אב [יוגו 6 | תופד 'ל :םיכנא [ינש
 | תנאוד -. הניטיב םיטי (תנ ךרא) ךיוא .פ5 [דיתעל | תגאְך דובכו רשוע (1 חלאמשבו) הלאמשב ,ןָפ יוגו
 | באו - העשב [איתש 8 | ?אְוְד הלאמשב ,ל ישבו [ירכגפ הלאמשבו* | ל יבל :ןפְד אנל [תנא אובל *
 ינש | ל יל [הנקול ** | ן יוגו [טפשמו -- תושעל 9 | ךנאְופ לימשהל ,ל לאמשהל [ישככְד ליאמשהל *
 | כא םימיב אב =. [ןקז | ןא םהרבאו

 'וכו תראפת תרטע שרדהו ,י'פ לאוטש שרדמבו 'ג חיי א'פ ןירדהנסו 'ב חיינ ביפ ה"ר 'שוריב ע"יעו ןינש ןיתוש
 תראפת תרטע רמאנש הקדצ השוע אוהשכ וילע האב יתמיאו םש במ אמוחנתב רחא ןונגסב 'וכו אצמת הקדצ ךרדב
 ל"א 'וגו תא הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ וב ביתכש םהרבא הז היה ימ אצמת הקדצ ךרדב האצומ תא ןכוהו הביש
 ירנ "פק 'ר םיכלמ 'קליבו ,'וכו וזה הרטעה לטנ דוד ףאו ןקז םהרבאו רמאנ ךכל הנקזל יואר התאש ךייח ה''בקה
 ןיאש תי'פיב ריעה רבכו ,היוצמ איה ןכיהו ג'ל פ'יכב ןכו ל"יכב ונינפלו ,שייייעו ןאכ ר"במ רמאמה שאר קתעוהש
 .'וכו רדהו זוע 8 :'וכו דמל תא יממ דחא ןונגסב הירחאלש תוחיתפ 'גו החיתפה וז םויסו ,ןושלה תוכיראל ךרוצ
 ווע רפסה בתכב יטיש יניב םלשוהו) ןורחא םויל קחשתו השובל רדהו זוע . תואסריג יתשב ינכ שרדה לפכנ ל"יכב
 'וכו ךמל תא יממ אובל דיתעל הרכש ןתונ אוה יתמיא םדאל ןורחא םויל ת ק חוצ יתמיא (הרותלש 'ובל 'דהו
 ריתעל הרכש תנתונ יתמיא םדאל ןורחא םויל קח צ תו יתמיא הרותלש השובל רדהו זוע 'וגו ןקז םהרבאו 'נש
 ןכו הרותב שרדה יפל רבדמ 'וכו רדהו זוע בותכהו ,נ'חעו 'וכו ק ח ש תו יתמיא תואסריגה יתשמ יתררבו אובל
 השובלב רדהו זועש הלגתנ יתמיא 'וכו יתמיא םעטו ,'וכו הרותה איה וז ,אצמי ימ ליח תשא א"לפ ילשמ שרדמב
 ושרדו) ותונקז תעב חמש תויהל םדאה תא האיבמשכ ם ד א ל ןורחא םויל קחשתו ז"הועב םג רדהו זוע תנתונש
 יתמואו (שייייע\ תקחשמ טוקליה 'יג םעט ת"'פיב שרפמ ןכו ,474 דצ ליעל י"מב 'יעו אצוי לעופ .תארוהב קחשתו
 םיקידצ לש םרכש ןתמ לכ 'וגו השובל רדהו זוע ב"ספ ןמקל שרדנש ומכו אובל דיתעל הרכש. רקיע ןתונ הייבקה
 אובל דיתעל םהל ןתיל דיתע אוהש המ ןרכש ןתמ ז"הועב ןהש דע ה"בקה ןהל הארמו אובל דיתעל םהל ןקותט
 ןנווכש 'רנ ןקז םהרבאו ינש הנקזל הכז 'וכו םהרבאמ דמל תא יממ הירחאלשו וז החיתפ םויסבו ,'וכו העיבש ןשפנו
 ליייכב המלשוה וז החיתפ .'וכו םימי ךרא 7 | :'ו 'יס שיר הטמל אתיאדכ תומלוע ינש הנק הז ןקז םהרבאו שרדהל
 ריתעל םימי תוכירא 'וכו םימי ךרא ושרדו ,םירפפה ראשב םג .אתיאו רפסה בתכל המוד בתכב ההיד וידב ןוילגב
 איהש וליפא חלאמשב רחא שרדו , וכו רשוע הלאמשבו הנימיב תנתונ הרכש רקוע אוהש ךורא ולוכש םויל אובל
 האב איהשכ 'יפא א'ד שרפמ ספדנה ר''ב ייפבש ינשה 'יפבו ,דובכו רשוע תנתונ איה םדאל ההכ דיב ןתיל האב
 אלא דוככו רשוע הלאמשב םימי ךרוא ביתכד יאמ םש תבשב שרדהל ןווכו 'וכו הל לואמשמש ימל םדאל ליאמשהל
 הב םיליאמשמל דובכו רשוע ש"כו אכיא םימי ךרוא הב ןינימיימל אלא אכיל דובכו רשוע אכיא םוטי ךרוא הנימיב
 םילהת שרדמבו , ת''פיב םג 'יעו ז"הועב םימי ךרוא הב ןינימיימל םעט םשו ,אכיל םימי ךרוא אכיא דובכו רשוע
 ינירה םתוינע ךותמ הרותב םיקסוע םיינע ינבו דובכו רשוע הלאמשב הנימיב םימי ךרוא הרמא הרותה הדגאה םש
 שדוקה חורו םיינע ינבו דובכו רשוע הלאמשב הרמא הרותה) 'וכו שי יבהואל ליחנהל רמאנש תומלוע י"ש םליחנמ
 ייגהו ,'וכו הרותה תא וחכשיו םילטב םירבדב וקסעי אלש ידכ ז"הועב םיינע םה המלו ('וכו יבהואל ליחנהל הבישמ
 בי'שב לימשהלו ומכ לי מ ש הל 'יגהו ,הלואמשב בוחכ םש ארקמבו ,יתנייצש םירפפב םג אתיא הלא מ שב ו
 םיקידצל ןתינש .דמל התא יממ 8 :  גרובצניג 'צוה ךיינתב ייעו א'כ איב לאקזחיב ילימשה 'א רסח ןכו טיי דיו
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 'ר רסא (הי אע םילהת) 'ונו יניבועת לא םיהלא הכישו הגקו רע סגו חתפ אחא יר נ
 ,םהרכאמ ,דמל התא ימס ,הביש יל ןח הנקו יל התתנ םאש אלא הביש איה אלו הגקו איה אל אחא
 : יונו ןקו םהרבאו הנקול הכז (טי חי תישארב) 'וגו י*י ךרד ורסשו וב בותכש ירי לע
 לאומש יר ךמר רכ (אכ אנ ילשט) יונו רפחו הקרצ ףרור חתפ קחצי בר רב לאומש יר ד
 הטל ,לארשיד אעראד איכט ינליא לכ ןירקעו ןילועלעו ןיחור ןיקפנ (תלתא דקרמ הוה) קחצי בר רב +

 הוכטו ןידכ רכע אוה הסל ןירמא ןינכר ווהו ,אילכ םדוק ךלהמו ןכשביש ןוהגימ שיקל הוחר ,ןכ
 הכשכש תתחנו רסח לטנטל ןוקפנ ךמד רכ ,רכע המ ערי אוהד היתי וקבש אריעו 'ר רמא ,אתירוא

 יד ו'כ ל"פ קסיפ 'טוכי , פ"כ ס*כ ילטע יכיכמ 'קלי 4 | :נ"י 'יכ "ע סילקס יכיכמ 'קלי ,ד"סס 'כ סילסס 'קלי 1
 6'1 [" םונוסכ , 'נ כ'מ ג'פ סכו קדונע

 י [תנ יגיבזעת . . תבישו ['וגו -- הבישו | פל סג [םתכגאוד סגי* | תד קחצי .מ אבא + כנאופ [אחא 1

 + יניה ,י ית :מכ'א"ל איח ,ל אוהל |תוְד איה אל * | 'א אייה 2 | ן רג .םכאפד ינבועת . . הבישו
 | "א וז :פ יניה .ב'ל איה .ו יהו .םשנ'א איהו ,ן איה אל ,ל אוהלו [תֶד איה אלו* | 'א וז שנ איהו
 תושעל ['וגו 8 | ך הביש הטע ,ג המיע .. ,יכופך הטע חביש ,מרא [חביש | מירכגאפ תחנ | = סא

 ומאנש | ל יל :5 הכו ,ן הנקיול הכז [מיתנְד הנקזל הכז* | יו 'ל ,םתתכְך טפשמו . . תושעל ,) הקדצ
 אצמי [יוגו | ן יל ,ג חתפ קחצי ירב .. 'ר [התפ<-- ר 4 | מתנגד יל :כ םימיב אב ,י] [ווגו | םי םתרבאו
 - הה) שתד הוהד /מכנאפ [הוה 5 | א רג ,א 'רב | ₪ היל ךטד דכ ,ן'א ךסדדכ | כא יל ,ןך סייח

 | כ .ןישיבש היילכ ימק תלתא ,םא הלכ יטק ןישבש תלתא ,רךְפְד ןישבש תלתא . ] אתלתא | (ן'ְד יל תלחא

 | ו יל .כ ןילועלעו . . אקפנ .ם ןילועלעו ןיחור ןקפנ ,[ן  ןילועלעו . . לכ ןיקפנ  [ןילועלעו -- ןיקפנ
 לכ :תֶד אייגט ([ך איינליא) אינלא לכ .נפ [איבט -- לכ | ן ןורקעתא ,ך ןויקת .מתכנאפ [ןירקעו
 | םא ל 'ן ןירטא [ןכ המל | ן היזרא | ,?א אנליא לכ ,מכ'א אכט (כ | אינליא ,[) הנליא) אנליא

 ,גל ןנשיגש [ןבשביש" | ן ל .מתכנארד ןוהנמ :8 [ןוהימ | | ן ביסנ :כגפ טקל | כנא אוחר 6
 | ל ימק ,שו ימוק ,תתאפ םדק | ן סלקגנו [ךלהמו | ן היתפשפש ,כ ןישיבשש .ם ןישביש ,מַאְד ןישבש

 .ת רנע .כגא ריבע אוה | ב*א היל ןירטא | .גופ ןווהו ₪ תא הלכ ,ם תולכ . םןהיילכ .ש"ג איילכ ,'ל איללט [אילב*
 תא ,ך אתירוא תי ,.ן אתיירוא ,ָכ [אתירוא 7 | ם הזבמ ..המלו מ תכגאך הזבט אוההטל | תגפ ןכ | םפד דינע
 תיבטמד ..(%א יומדק) יהוטדק ..תוהו אתירוא ,ם היטלע תיב אטמד ןטז דע יוטדק הכלהט הוהו אתיירוא ,זְך הרותה
 ו" היתוקבש ,ם היתי וקובש , א [היתי וקבש | ם אמלע היב אטטד דע יטוק אכלהמ הוהו אתירוא ,א אמלע
 ילוליאד (כ איה יאמ ,?א ריבע אוה המ) ריכע ותמ ,תנפד ריכע (ם והס) אוה המ | 'א עדוי | ר) הינוקבש
 (מ אתלמד) אתליטד (מ?א הלייח ,כ הולייח) הילייח עדי (?א ילוליאד ,ן) אוהד ילולא ,כ אוהד ילוליא) אוהד
 | יא אמלע . . ,מ ןיקפ ,שְָד וקפנ .בג'אפל ןקפנ [ת ןוקפג* | א ךמרדכ | םכא ריכע (?א רבע) הוה אל

 + תד אתחנו .שנפ [תתחנו | ₪ףא ארסח | ש היטע לטגמל ,אָד היל (א למגמל) למגימל .םתךכנפ [לסגמל
 | ןך היתשבש ,מ אשבש ,שקשפ אשביש ,א אבשבש , גל הנשנש [ִכְד הגשבש* | מ'א אקפנו

 ורמשו וב 'תכש ירי לע םהרבאמ דמל התא יממ עטיק פי'יכבו ,'וכו םהרבאמ ז"הועב רובכו רשועו ל"על םימי ךרוא
 יוכו חתפ א"ר החיתפה ןונגסו ;הנוכנה 'יגה ןכ .חתפ אחא 'ר 1 :'ו כר וב בותכש י'ע טוקליבו ,'ו כו י"י ךרד
 א ל 'וכו דע ם גו יתהגהו ,'וכו ןיבא 'ר ה"דב םש י"מבו 586 דצ ליעל 'יעו תובר םיסעפ ליעל ומכ אחא 'ר רטא
 ,םינפ תרדהב הביש יל ןת םומיב הנקז יל תתנ םאש אלא שרפמ | ר"'ב 'יפבו ,נ"חעו 'וכה איה אלו יוכו איה
 'א א"יכבו ,' "יס הטמל 'יעו םינפ תררדהב הביש תלמלו םימיב הנקז תלמל יטיש יניב ל"יכב ףסונ ןכו
 רגוסה רמאמה .קחצי רב שיר 4 : םהרבאמ דמל תא יממ דע 'ב אייכו פ"יכבו הביש יל ןת דע החיתפה הקתעט
 יתונמוא ינא ה'בקה ול רמא שרדהו חיינפ ףוס ליעל רבכ רדסנש רמאמה אוה 'וכו הקדצ ףדור א"ד החיתפה וזב
 'וכו ךמד דכ רופיסה דוע ופיסוה .התלחתבו ,ומש לע החיתפה לכ ןאכ תארקנ ןכלו קחצי בר רב שיירל אוה 'וכו
 תובר תוחיתפ לע דמלל האב וגינפלש החיתפהו ,םינוש םינונגסב םש תובותכ ילבבבו ז"עו האפ 'שוריב םג אצמנש
 ,הנמלאת הידב 2 דצ ליעל י"מב םג 'יעו תומילש תודגאה ןתוא ילעב םה ולאכ םיארוטאל וסחייתנו ורדסנ ךיא
 גייל ו"יכבש ריעהל דועו ,הז השעמ לע קוספה שרד ךיא אדבועד ארמ אוה קחצי רב שירש ןויכ אלפתה ת"פיבו
 יולכ שלשב תולכה ינפל דקרמ היה אוה) .קחצי בר רב ש"ר רטפנשכ .'וכו ךמד דכ :חתפ קחצי בר רב שיר
 ךלהמו תובשבש ןהמ טקול היהש ןכ המל לארשי ץראבש םיבוט תונליא לכ ורקעו תורעסו תוחור ואצי .(תובשבש
 .אוה המ עדוי אוהש והוחינה אריעז ר"א הרוחה תא הזבמו הזכ השוע אוה המל םירמוא .ןינבר ויהו תולכה ינפל
 סדה לש תבשבש ןימכ תישענו שא לש תבשבש הדריו ותרובקב קסעתהל 'ולכ דסח לומגל ואצי רטפנשכו השוע
 ,יריכמ 'קליבו י"כ השמחב דועו ל"יכב אתיא 'וכו דקרמ הוה 'יגהו ,יוכו ורטא רובצח ןיבו הטמה ןיב הקיספהו
 ןכו תלתא רקרמ הוה אתול וייכו ריפדבו ,ספדגה ריב 'יפבו ת"יכו ו"רב ייגהש ומכ הו הד הגוה ג'וכו 'ב א"וכבו
 ןכשיבש שבתשנ ל"יכבו ;היתרגסהו תובותכ ילבבמ העבונ הפסוההו רפסה רקיעמ הניא וז 'יגש 'רנו ,ימלשוריב אתיל
 יבו 'א א"יכבו 'וכו רונד הבשבש 'יגה כ"וכו 'וסופדב םגו היתבשבש הבשבש ןבשביש יתהגהו היתכשבש הכשבש
 ומכ אחשיבש אשבוש אשבש ןישבש 'וגהו ,ףנע הנק ייפש (דימ ח"פ תבש) תבשבש ןושלמ איהו 'וכו ארוגד אבשבש

 בשבש יע ל"תמעב ייעו אתשבש ('ב ויט לאקזחי) הרומזה 'גרתו ןישבש אתלת ('י 'מ תישארב) םיגירש השלש 'ג
 ןיעש ןישנ ומכ זיל לקשמב אולב ץובקהו ,היגהל כ בותכ יטיש ינובו , איללט שבתשנ ליייכבו ,אתשיבש אשביש 'עו
 יבו 'א א"יכו 'יסופדב םג אתיא ןקפנ ומכ נייל איהש 'וכו ןיחור ןיי ק פכ 'יגהו ,156 דצ ןאמלאד 'יעו ןתמגודו ןיעס
 מגטל ןקפנ י"כ העברא דועו ל"יכבו שובישבו ,208 דצ שיייעו ןרקעו ומכ ןירקעו ןכו יריכמ 'קליו חייבו ג"יכו
 הוהד ןירמא 'רשיד אעראד אייזרא ןורקעתוא קחצי בר רב שיר ךמד דכ םש זיע 'שוריב רופיסה ןונגסו ,יתהגהו יוכו
 אבס ןהא תיל היל ןיפרא אריעז 'ר ןול רמא היב ןיננרמ ןינבר ןווהו היילכ ימוק סלקמו התבישוש ביסנ
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 תמקד אנס ןירהד יהוזח ןירמא ,ארוביצל הסרע ןיב תקיספא) סדהר הכשכש ןימכ תריבעתיאו רונד
 ,(טי חי תישארב) י*י ךרד ורמשו ינש םהרבא וניבא הז רסחו הקרצ ףדור איד ,היתבשבש ילתמ היל
 הנש תאמ יח רשא םהרבא ייח ינש ימי הלאו ינש םייח אצמי ,הרשל רסח למגש רסחו
 למונ יתונסוא ינא היכקה ול רמא קחצי בר רב לאומש יר רמא רובכו הקדצ , (ז הכ סש) יונו
 8 :'וגו ןקז םהרבאו ישובל שובל אוב יתונמוא תשפחת ,םירסח

 ה 'וג הצוח וקעצ םלארא ןה 'נש  םינויליעב התיפיתנ (ג המ םילת) םדא ינבמ תיפיפי
 ךכרב ןכ לע ,(ה גכ תישארב) ונכותב התא םיהלא אישנ ינש םינותחתב התיפיתנ , (ז גל היעשי)

 :לכב םהרבא תא ךרב יייו םימיב אב ןקז םהרבאו (םש סש םילהת) םיהלא
 םהרבא הז י"י רהב הלעי ימ/ (ג רכ םיקהת) ושדק םוקמב םוכי ימו יי רהב הלעי ימ

 יקלי נייק 'כ טוקלי 9 | : ה "ים ס"פ סילספ יכיכמ 'קלי : ע/'פטס יכ סילספ 'קלי ,נ"ק יכ טוקלי 6 : 629 ד5 ליעל 4
 :'ס "שם דיכ סילקס טכדע ,ז"'5כס 'כ .םימספ

 [כד הבשבש* | מ ןיעכ ,שןְד ומכ .ל ןמכ [כנאפ ןימכ* | מא דיבעתיאו ,[ך תדיבעתאו | משא ארוגד 1

 | א היפירע ,ם היפיע . תכנפד אסיע | כ תקספאו | מ זך אתשבש , ף אתשיבש ,ש אשביש ,א אבשבש יגל הכשבש

 ,1 ןהד [ןידהד | מכא 'ל .שתרד ןומח ,ן יויח ג'ל יהויח , 5 יוזח [יהוזח | ל ירטא [ןירמא * | םש תככאפ ארובצל

 יריפ אתשבש ךל דיכעד ,1א דיכע אקד אוה ירפ ארונד אשבש ךל דיבעד ,ךזְר"גְד יעלו יאקד ₪ :ןפ [אבס | 'א יל

 | .מ דיבע אקד אוה יריפ אתשבש דיבע ,1א דיבע אקד אוה יריפ אבשבש היל דיבעד יעלו יאקד ,:2 דיבע אקד

 'גל היתכשבש [היתבשבש** | רתוד יל .כגאפ [ילתט | ן יל היל 2 | ש תינהאר ,] תרבעד ,ן[ך היל תמקו ,מ המקד
 /תןכ [רסחו הקדצ | ן היתפשפש ,ף  אתשיבש ,ץכ אחשבש ו1א החשנש ,ּ היתשינש ,ךאד היתשבש

 [יייי ךרד | ןד יל .כ היב 'תכד .תנפ ['נש | תפְד םהרבא ,כ] וניבא םהרבא , ] [םהרבא ונובא | נְופְד הקדצ

 שמחו הנש םיעבשו [יוגו + | כָנְוְל םהרבא ייח ינשו [יח -- הלאו* | כגן יל ינש 8 | 2 טפשמו הקרצ תושעל ₪
 /] התשפת ,5כ [תשפת | 1 דפה ,םו [םידסחח 5 | כ תולימג ,ןְו [לטוג | כ יל קחצי --רמא | כו םונש

 | 1 יל ,םכ םימיב אב [וגו | 1 ₪ ינש ,כ  [םהרכאו | גו שובל ,ם5 [שוגל | כֶו אב ,1 [אוב | 1 התספת
 | תכג ךיתותפשב ןח (ך קצה) קצוה ,ד יוגו ןח קצוה ,ן יוגו ₪ ,מיאפ [םדא | מ ₪ ביתכ [תיפיפי 6

 | 1 התפיפיתנ ,י תפייתנ ,פ התפייתנ , [ך תיפייתנ , מ (םילהת) יכא תיפיתנ . 7 התיפתינ [ךֶוְד התיפיתנ *

 ,זמ (סש) וכא תיפיתנ .ך התיפייתנ 7 | מיתנאפד 'ל.ן [וג | תדְל םילארא [מ' ירכנאופ םלארא | םינוילעב
 | (םשש) יִתַנְוְד וניכותב ,םיכאםפ [ונכותב | ] תפיפיתנ , התפייתנו ,ן החיפייתנו ,ו תפייתנ ,[ך תיפייתנ

 'וגו םימיב . . םהרבאו , ] םהרבא . .םהרבאו [[כ לכב ---םהרבאו * | מי כנ1אןפְד םלועל - ,(םש) י"א [םיהלא 8

 | ית:אפד 'ל .כנ'או [ושדק --ימ9 | םיתכאְד לכב ..י"יו .ם אב ..םהרבאו ,ן םימיב ..םהרבאו ,ל 'וגו לכב .. יי

 ןילק ןיעש תלת ןוחו אלהק ל אס רע ןיב 'קספאו איימש ןמ אתשיא תתחנ ךמדד ןוכ דיבע המ עדי
 עטוקמה רמאמב אחסונה תמכסמ הז ןונגפ םעו) אתב שוש היל תדבעד אבפ ןהאד אייח אמלעב יקרבו
 היתפשפש ביסנ הַוְהִד ןירמא לארשיד אעראד הייזרא ןורקע תא קחצי בר רב ש"ר 'ךמד דכ ץוכב
 וטכ היתפשפש תביתכו ,היתפשפש תדב ע ד אב ןהד יויח ןירמא 'וגו ןנבר ןווה היילכ ימוק םלקגנו
 םייסמו ,(א'ע 'פ תבש סיידבו 'א שבש יעבו קבד יעבו שיייעו ףשפש 'ע ךורעב 'יגה יפל תפשפש םש תכש הנשמב
 םידסח תולימגו םש האיפ 'שוריבו , אדסיח לימג קחצי בר רב לאומש ךמהד יוו 'רמאו אלק תב תקפנו םש ימלשוריב
 תוה קחצי בר רב לאומש 'ה אבה םלועל םייחו הזה םלועב דובכ דובכו הקדצ םייח אצמי דסחו הקדצ ףדור ביתכד
 אוה ךיא אבס ןידהל ימח רמא יומוק ןמ רסטימו היל ימח .אריעז 'ר הוהו אילכ ימוק סלקמ הוהו היתשביש ביסנ
 קחצי בר רב לאומש יבר ךמד הרמאו אלק תרב תקפנ אמלעב ןיקרבו ןילק ןיעש תלת הוה ךמדד ןויכו ןל תיהבמ
 ןיב רונד אשבש ןימכ תדיבעיאו איטש ןמ אתשיא תתחנ דסה היל לומגימ ל ןוק פג אודסח לומג
 םש תובותכ ילכבבבו ,היתשי בש היל תמקד אבס ןידד יויח ןירמא אתיירב ןוהו ארוביצל אפרע
 ןל ףיסכמ אק אריז ר"א (תחא לבקמו תחא קרוז ןידב שלש יישריפו) ת ל ת א דק רמ קחצי בר רב לאומש בר
 ירתל יא ארדב דחל יא אלא ארונד אדומע קספא אלד ירימגו אמלע ילוכל הידיד ןיב ארונד אדומע קיספיא הישפנ חנ יכ אבט
 סֶדה לש דב היתיטוש י''שריפו) אבסל היתטיש הל ירמאו אבסל היתומש הל ירמאו אבסל היתיטוש היל היינהא ארוז ר"א ארדב
 ןילועלעו ןיחור ןיקפנ רחאה ערואמה רכזוה אל םשו (הטושכ גהנתמ היהש היתוטש וגהנמו ותטיש היתטיש וב דקרמ היהש
 רופיסה ףוסב שרפל השקו , 86 דצ ג'ח א"הגאב ייעו 'וכו ןיקרבו ןילק ןיעש תלת ןווהו 'וכו אייזרא ןורקעתיא וא 'וכו
 !קליבו .ב"יכו 'בו 'א א"יכב הוטימשהו) ןומח יויח יהויח יוזח 'יגה נ"חבו ,'וכו היל תמקד אבס ןידהד יהוזח וגינפלש
 'וכו ןידד יויח האיפ 'שוריב תשבושמה ייגהכ יויח 'יגהו / (רופיסה הזב םינוש םיונישב םימיבסמ םירפסה וליאו ,יריכמ
 תדבעד גה םשו ,'וכו ןהאד אייח ז'ע 'שוריבו ,(ץנול מ"אר  'צוהב שיייעו ןידהל יזח םייכב םשו)
 ,יתנייצש הל תומודה תואסריגהו 'וכו היל תמקד דיבע אקד אוה יריפ ארונד אשבש ךל דיבעד 'יגה םג 'יעו 'וכו היל
 ינפל חרטש הממ ורכש לבקמש היתשבש היל תמקר תולכה ינפל חרטש יעלו יאקד שרפמו סרוג י*כ רי'ב יפבו
 ,ג''עצו י"כ השמחב דוע אתיא ל"יכב ומכ י ל תמ 'יגהו ,היתשבש היל תינהאד סרוגש ירג ספדנה ר''ב ייפבו ,תולכה
 אשבש ןיעכ אדיבעתיאו ארוגד אשביש תחנ רחא ןונגסב ןאכ ר'במ קתעוה 'וכו היתטיש הידב םש תובותכ תופסותב
 : אתלכד יהומק דיבעד םושמ הימוק ארונד אשביש יאקד אבפ ןידה תימח ירמא יהורבחל הידיד ןיב תקספאו סדהד
 'וכו וזמרו רמאמה הז תליחת קר וקיתעה 'יסופדבו ,רגוסה רמאמה קתעוה אֶל 'בו 'א א'ייכב .'וכו ףרור אייד 4
 יוכו סהרבא ייח ינש ימי הלאו קוספה ןאכ םג יתהגהו ,לי ע לד כ תיייכבו ,לי ע ל ומ כ ' ו כר םייכבו ,ליעלד כ
 ודי תא חלשש העשבו 600 דצ ליעל שרדנש ומכו 'וכו םלארא ןה ינש םיכאלמב .םינויליעב 6 :680 דצ ליעל ומכ
 תביתכו ,םל א ר א ןאכ םג יתהגהו ,'וכו הצוח וקעצ םלארא ןה ד"הה תרשה יכאלמ וכב 'וכו תלכאמה תא חקול
 הירומה ץרא לא ךל ךלו ול רמאשכ הי'בקה ולדיגו והפנש .םהרבא הז 9 | : תובר םימעפ ליעל ומכ ליייכב םינוולוע
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 י'נש םהרכא הו ושדק םוקמב םוקי ימו , (בי בכ תישארב) התא םיהלא ארי יכ יתערי החתע ינש

 םא ינש (ר סש םילחח) םיפכ יקנ , (וכ טי 5ש) םש רסע רשא םוקמה לא רקבב םהרבא םכשיו

 476,(הכ חי תישארב) 'ונ] ןל הלילח (םש םש םילהת) בבל רבו , (גכ די תישארב) לעג ךווש רעו טוחמ

 (פשפש) הסרמל עבשנ אלו ,רורטנ לש ושפנ הו (סש סש סילתת) ושפנ אושל אשנ אל רשא
 ייי תאמ הכרב אשי , (בכ רי תישארב) ץראו םימש הנוק ןוילע לא י*י לא ידי יתםירה ינש 6

 תא ךרכט היה םהרכא :לככ םהרכא תא ךרב י*יו םימיב אב ןקו םהרבאו (ה םש םילחח) יונו
 וכרכט היכקה ,םהרכא תא ךרכמ ימ , (ג בי תישארב) הטראה תוחפשמ לכ ךכ וכרכנו ינש לכה
 תא ןוסנת הסו ידסע ןובירת המ 'נש לארשילש ןסנ השמ ,לכב םהרבא תא ךרב יייו ינש
 ןעוו דוד ,(וט םש סש) יסנ ייי ומש ארקיו ינש היכקה ,חשמ לש וסנ אוה ימ =, (ב וי תומש) יי

 רסחא אל יעור י*י היכקה ,רורלש ועור אוה ימ ,(ב ה ביש) יפע תא הערת התא 'נש לארשילש 0
 ,םלשורילש הרוא אוה ימ ,(ג ס היעשי) ךרואל םיונוכלהו ינש םלועה רוא םלשורי ,(א ג םילהת)

 :(פי םש סש) יוגו םלוע רואל י*י ךל היהו 'נש היבקה

 :נ"ק 'כ עוקני 6

 רשא ןעטל ויתערי יכ ,1 התא םיהלא ארי יכ ,ם יוגו ארי . .יכ ,] םיהלא ארי . . תתע יכ [חתא -- התע 1
 יתערי ('א החע יכ) התע ביתכו (?א טפשמו הקרצ תושעל ייי ךרד ורטשו וירחא ותיב תאו) 'וגו וינב תא תוצי
 | ינו יל ,ך ינש םוש לע .תכאפ [ינש | 'יכ יל םחרבא הז | 'יר הירומה ץרא לא ('' ךל) ךלו .א התא . .
 וגו < ,יכאחפ ([פיפכ | יתנופד יל ,?א 'וגו םש ..רשא ,'א ..ינפ תא םש ..רשא ,ָך [םש -- רשא 2

 תאצטו :יתוכנאפדה הוה רבדכ תושעמ . . הלילח ,ן יוגו תושעמ . . הלילח ['וגו -- חלילח 8 | (סש) 'יתנְו ד בבל
 לא | יתוטירה 5 | ד םהרבא [דורטנ | ן יל ,ןֶה שפנ הז ,כ] ושפנ וז [ושפנ הז 4 | .ך ךינפל ןמאנ ובבל תא

 ,(סש) יכג'א ועשי יחלאמ הקוצו ,ָך חקדצ ,ן [יוגו 6 | ינאפ יל ,ן וגו .תכד ןוילע לא ,(םש) י [ץראו -- ןוילע
 ..'"יו ,'ך םהרבא תא ךרב י"יו ,ן 'טיב אב ,ם 'וגו םימיב אב [כ לכב -- אב * | ינאח יל ןקז םתרבאו | יתאפ יל

 .ינאח [הטראה -- לכ 7 | ך היתי | ליל ,ן פתרבאו [יתכנאחפְך סהרכא * | ל לכב וגו .יתנאזה לכב סהרבא

 | תד דיג :יכגאחופ [ןיגט | יתכנאחו ימו | ד 'ל .ן ץראה ייוג לכ ,ן 'וגו לכ ,ם תוחפשמ לכ
 יילאח ייי . . הט ..המ ,בכנ [י"'--המו--המ | ןסינ 8 | יאו יל ,ןך וכרב [וכרבט | הפ םהרבא ,'א םהרבאל
 תשע רשא םיתפוטהו תותואח לכל ,?ך יי" תא ןוסנת חמ ,ן ידמע ןוביתת המ .'אָפ ןוסנת חט . . המ

 .יתכאו [יסנ | כנחוד .-- חבזמ השמ ןכיו .יא [ארקיו | וסינ | *א היה | יתגאחד יטו .כופ [יס 9 | "ךתְד השמ
 . ימו [וך לש ועור --ימ * | יתכנאפְד לאושי ,ן לארשי תא . [ימע 10 | י העור ,1 ועור | גַפְד יסיג
 ןווא : יתכגאחוד םלוע לש ורוא | ית םילשורי 11 | ל העור המ ועור הס .יתנ לש העור . .יטו : כא לש
 [תנאחופד הווא * | יתכנאפד ימו .ן [ימ | י ךערז חגונל םיכלטו ,ן 'וגו = [ךרואל | ₪ לארשי לש

 | כ ל .פל רל :י דל י" [תנאחוד יי ךל * 1? | יתנפ םילשויי ,ל ישויי [אָוְ םלשויי * | יל ורוא
 | יתכנאחפד ל .ו 'וגו

 ךלו קוספה אבוה ר''פד טוקליבו תייכבו ,'וכו יתעדי התע 'נש ונויסנב דמעו 'וכו םירהה דחא לע הלועל םש והלעהו
 הז ושדק םוקמב סוקי ימו ושרדו ,הארי י"'' רהב וב בותכש םהרבא הז שרפמ וא סרוג י"כ ר"ב 'יפבו ,'וכו ךל
 , 512 רצ ליעל 'יעו םימודס לע םימחר שקבל י"י ינפ תא םש דמע רשא םוקמה לא 'וכו םכשיו ינש םהרבא
 הז י"י רהב הלעי ימ השמב רבדמ ירמא ןנבר 'וכו הלעי ימ הישז 'ב 'יס א'יפ ר"בדב התמגוד וניגפלש החיתפהו
 דמוע התא רשא םוקמה יכ רמאנש ןינמ השמ הז ושדק םוקמב םוקי ימו 'וגו םיהלאה לא הלע השמו 'גש השמ
 רבדמ 'וכו הלעי ימ איד 'וכו הלע השמו רמאנש השמ הז וכו הלעי ימ ןיטיש 'ג , םילהת שרדמבו ,'וכו וילע
 םכשיו רמאנש םהרבא הז ושרק םוקמב םוקי ימו 'וגו םירהה דחא לע 'וגו הירומה ץרא לא ךל ךלו רטאנש םהרבאב
 א"ד 'וכו לזגה ןמ קחרתנש לענ ךורש דעו טוחמ םא םיפכ יקנ 'ה ינפ תא םש דמע רשא םוקמה לא רקבב םהרבא
 הי'בקהש ובל לע התלע אלש .'וכו בבל רבו 8 :  שייייעו 'וכו לא תיב הלע םוק רמאנש בקעיב רבדמ 'וכו הלעי ימ
 ובבל תא תאצמו רמאנש בבל רבו ייגה םילהת שרדמבו ,'וכו הזה רבדכ תושעמ ךל הלילח טפשמב לוע השעי ו"ח
 ושפנ הז 'יִפ םשו ,ךינפל ןמאנ ובבל תא תאצמו קוספה אבוה י'כ ריב 'יפב םגו ,'הב ןימאהו רמואו ךינפל ןמאנ
 דורמנ הז לפרמא ישרפמו הלחת םהרבא תא גורהל שקב דורמגש םנחב דורמנ תא םהרבא גרה אלש דורמנ לש
 ושפנ וז ושפנ אושל אשנ אל רשא םש ר'בדב שרדה הז ןונגסכו , לפרטא תא גרה םהרבאו (105 דצ ליעל ייעו)
 אושְל אשנ אַל רשא 'וכו השמ הז םיפכ יקנ דפ שיר- ר"ומשבו ,השע ןידכ אלא םנח לע הָלטנ אלש ירצמ לש
 אושל אשנ אל 'יגה םש םולהת 'מבו ,'וכו ןידב וילע דמעש דע ירצמה תא גרה אלש ירצמ לש ושפנ הז ושפנ
 הז שרדב 'ז 'וס םש ןכא ,(868 רצ ליעל 'יעו דורמנ ינפב ז"ע רוכעל ושפנ אשנ אל 'ולכ) דורמג יגפ ב ושפנ
 ושפנ אושל אשנ אל רשא יט 'יס םשו 'וכו ירצמ לש ושפנ אושל לטנ אלש 'וכו ושפנ אושל אשנ אלו 'יגה השמ
 יש תחנמב 'יעו ישפנ ירקה ארקמב ונינפלו ,וש 5: אושל אשנ אל רשא שרדנ תושרדמה לכבו ,'וכו ןבל לש
 'וכו סהרבא תא ךרב י"יו 'וכו הכרב אשי שרדהלו ,החיתפה םויס הז .'וכו ןקז םהרבאו 6 : גרובצניג 'צוה ך"גתבו
 ייסב וררסנש םירמאמהל םדקוהו יוכו ךרב יייו ינש וכרבמ ה'בקה 'וכו לכה תא ךרבמ היה םהרבא רמאמה ךמסנ

 ריעה תי'פיב םגו תירקעה ייגה ןכ .'וכו ןובירת המ 8 :אדרויפ 'ד שרדמב םג החיתפהמ דרפוה רמאמה הזו .+
 יפל קוספה םעטש 'רנו ,שיייעו וז הדגא ואיבהש םישרפמה לכב יתאצמ ןכו בתכו 'וכו ןובירת המ טוקליה 'יג לע
 ולדג 'וכו הסג םיהלאהו 588 רצ ליעל ושרדש ומכו יי ינפל סנל יתוא ושעת ןוסנת המו ידמע ןובירת המ שרדה
 א"יכ רי'ב 'יפב םגו ,גרובצניג 'צוה ך'נתבו נ"חעו ןוסנת המ בותכ ארקמבו ,ןוסנת המו 'יגה ונינפלו ,'וכו סנכ
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 םימיב ,םימיב וניאו הנקוב אוהש ךל שי אחא יר רמא ,תומלוע ינש הנק הו ןקז םהרבאו
 ןומיס רב הרוהי יר םשב ןדוי 'ר ,םימיב אב הנקו רגנכ םימיו םימי רגנכ הנקו ןאכ לבא הנקוב וניאו
 םימיה ןתואב קחצי יר רמא ,אבה םלועה ייחל שלופמ ןוליפב אבא יר םשב היכרכ 'ר ,ןולפידכ אב
 :(א בי תלהק) הערה ימי ואובי אל רשא דע ןהב יתנש

 ךלמלש ותיב רקע הימחנ 'ר רמא ,הכקנ ול ןתנש יא הדוהי 'ר לכב םהרבא תא ךרב יי"יו
 תלת רמא יול 'ר ,רקיע לכ הכקנ ול ןתנ אלש לכב םהרבא תא ךרב י"יו אלא ,הכרב 'תכ ןיא

 םלקק טכדע ,('5 3"י) כוכח 'פ םלסק עכדע |, ס*יפ טיכ סנכ סכקיו 4 :  4 "ק סלע יימ נ"ע סעוסנפ ,סט עוקני 1
 :יס סיפק 'כ ז*ט סכסכ ככ | ,ס"פ ןיטוליק סתפקוס ,סס עוקלי 5 | :(198 75 עוז עכדע) סט כ"ע

 הז ןקז / 1אד הנק הז ןקז ,"א הנקש ,ן הנק ,3יך הנקש הז ,כןפ [הנק הז | יכנ'אח םימיב אב ,ן 'וגו ₪ [ןקז 1

 םיטיבו הנקזב ורתכנ ('ד 'ג) השלש ₪ ,יכנאחופ [(י םימלוע) תומלוע | *א1ד 'ב | זך הנקש םהרבא הז ,1ך הנקש

 ינש םירפא טבשב תוכלמל שאר עשוהי תובאל שאר םהרבא (]ך דוד עושוהי) דודו עשוהי םהרבא ןיסייגל שאר ויה ןתשלשו
 ₪ :םג [ךלשי | ל אבא [אחא * | ד הדוהי טבשב תוכלטל שאר דוד ([ך עושוהי) עשוהי הז קלמעב םשרש םירפא ינמ
 הנקז דגנכ םימי | ן ןכל | א םימיב אוהש שיו | (ךומסב ןכו) ן הנקיזב | ן ןדא .ית"אחפד םדא ,'א ימ

 רג (כ ןדוי .ן הדוי ,ם אדוי) הרוהי 'ר ,1 [ןוטיפ--ר | תכפד יל / נאו [םשב ןדוי יר | א םימי דגנכ הנקזו

 י 'א ןולפודב [ייעוד ןולפידב * 5 | תן!אְך הדוהי 'ר /ע ןמיס ירב ןדוי . כ"א]פ ןומיס (ן יריב ,?א 'רב)

 | ?א ןוילפב אב רמא אנירחו ןילפורב ,ל ןולפירפ . ןילופירב .?ך ןולפירב ,'ַנ ןילפירב , 5 ןלפויב ,[ך ןופלידב
 \ ם ןוליפכב ,ל ןולופכב [ע ןוליפב * | כג"אופ אנהכ רב אגא 'ר | תָד ל ,ו היכרב 'ר ,כגאןפ [םשב -- 'ר
 אב 'מא אנירחו ןילפדב ,כ ןוליוב . .,ך ןולפכב . . ,ן ןוליפכב . . :יתאיְד ןוליפב אב , ך ןוליוב , 1 ןליפכב
 יו 5 | כופד ואני .ירתנא [ואובי | ןך גתנש , ו "יתכש ,אָד בותכש 4 | יכאו = אב [ןתואב | !א ןויליפב

 'ר .. ןדוי 'ר ,ן הדוי 'ר הימחנ ירו הדוי 'ר .נא הדוהי 'ר (3א אימחנ) הימחנ 'רו הדוהי 'ר ,ף [הדוהי

 | פ ןמחנ ,?א אימחנ | א ל"א ,תופד ולרמא , יכנ [רטא | א הנתינש | תנְוְד רמא .יכאפ רטוא | תֶד ןדוי

 / 1 ['תכ ןיא 6 | 'ְך ותירב , ?א ותייריב , ?ךכ'א ותיירב ,?ךַיְד ותב | 2 רקיע אלהו .תאופד רקיע ,יג [רקע

 | ?א ןתינ ,!'א הנתינ | ₪ םירכזב ₪ [אלא | תכאופְד הב (א "תכ ,ָך בותכ) יתכ ןיא ,'וך 'יתכ ןיא

 | ע השלש | י רק | תד תב . יכנ'אופ [הבקנ

 השע רשא םיתפומהו תותואה לכל ביתכד לארשי לש ןסינ השמ שרפמ ט'יכ ר"'ב 'יפבו ,'וכו ןוסנת המ קוספה אבוה
 יוספ םע איי 'וספ דל םירבד ובברעו) 'וכו תותואה לכל (ינש) ביתכד תיייכו 'יסופדב 'יגה םשמ יעבונ ילואו ,השמ
 םיסנה לכ םהל השועה לארשי לש ןסנ תארוה ןיאו ,יסנ י"י 'וכו ה"בקה השמ לש וסנ ומכ לארשי לש ןסנו ,(ביי
 ותמגודו ,ןוקירטונ ןקז ושרד .'וכו הנק הז 1 :'וכו םיפינ השע השמ והיגה ןיטטעטש 'ד שרדמבו ,כ"מב 'יפש ומב
 , (יב בל ןישודק 'יעו) וכרד תישאר יננק 'ה רמאנש המכח הנקש הז אלא ןקז ןיא 'ז קרפ םישורק ארפסב שרדה
 ר"ב "יפבו ,תו מ לו ע ינש הנקש הז שרדה ןאכ שרפתנ אלו ,ע"צו המכח הנקש הז ןקז םהרבאו קתעוה ט"קלבו
 / ס"ביר םשב י'ר רמאמ םג םעט ןכו ,עמשמ םימלוע ינשב םימיב אב ביתכד תומלוע ינש הנקש שרפמ טי'יכ
 שריש 'ה ול ףסונ וישכעו םרבא ומש היה הנושארב תומלוע ינש הנקש ןקז םהרבאו א'ד אתיא םש במ אמוחנתבו
 ץראהו םימשה תודלות הלא ביתכ אנהכ רב אתפלח 'ר רמא אבה םלועהו הזה םלועה ארכנ ותוכזבש תומלוע ינש
 ייסופדבו ,107 רצ ליעל ייעָו 'וכו אבה םלועהו הזה םלועה וארבנ ותוכזבש יוה םהרבאבש תויתואה ןה ןה םארבהב
 שאר ייגה ודו ר'פדבו) טוקליבו י'כ ראשבו ל"יכב אתיל הז רמאמו ,'וכו הנקזב ורתכנ השלש ןאכ ףסוחינ תי'יכו

 אחא 'רו , םירפסה ראש ייגכ יתהגה ןכ .אחא 'ר רמא | : (ןויסנל שאר 'א אקארק ידב שבתשנ רבכו ,ןי סייי ג
 הנקזב אוהש ךל שי רמאמה םעטו ,םש י"מב 'יעו 'וכו הביש איה אלו הנקז איה אל 'ג 'יס ליעל רמאמה לעב םג
 םימי דגנכ הנקז םהרבאב ןאכ לבא הנקז תרדה וב ןיאו םימיב אוהש שיו םימיב וניאו וילע תצפוק הנקזש 'וכו
 ועו ]ד א ךל שי ויכבו ,םד א ךל שי 'יגה םירפסה בורבו ,םימיב אב םג בותכה רמא ןכלו הנקז דגנכ םימיו
 איר םשב ב''רו ב"הועבו ז"הועב םימי תליפכב םימיב שרוד ס''ביר םשב י"ר .יגכו ןדוי 'ר 2 : 585 דצ ליעל י"מב
 ןהב בותכש םימיה ןתואב םיעודיה םימיב םי מ י ב קיידמ קחצי 'רו םוקמ הזיאל סנכנש עמשמש םימיב א ב קיידמ
 ,ןולפיד 'ע ךורעב םג 'יגתש ומכ ןו ל ₪י ד ב א ב יתהגהו (תחא הלמב) ןולפירפאב שבתשנ לי'יכבו ,'וכו רשא דע
 שרפמו שיירב תשבושמ הנשי 'יגו , 585 דצ ליעל 'יעו ולפוד לופכ זעלבו ב'הועבו ז'הועב םימלוע ינשב םש 'יפו
 ןוליפ ב יתהגה 'וכו ב'ר רמאמבו , תושילחב אב ןויפרב ומכו יפר ומכ (ןילפירב) ןולפירב אב י"'כ רי'ב 'יפב
 לועל 'יעו רשי חרואו שלופמ סוקמ 'ולכ םש 'יפו 'ג ןלפ 'ע ךורעבו ר''פדב םג ייגהש ומכ אבה םלועה ייחל שלופמ
 שבתשנ ןוליפב 'יגהמו , 'וכו שלופמ ןוליפב סנכנש םימיב אב קתעוח לודגה שרדמבו ,ונולפ ה'דב םש י"מבו 486 דצ
 לש ןוליוב רמא ןנחוי 'ר םימיב אב והמ אתיא םש ב"מ אמוחנתבו , 'וכו שלופמ להאב י'כ ר'ב 'יפב שרפמש ןוליוב
 דע םש רייווב .'וכו רשא דע 4 :445 דצ ליעל י"מב ייעו 'וכו אבה םלועבו הזה םלועב רמא רזעלא 'רו הזה םלועה
 :ןירוסיח ולא םינש ועיגהו הנקזה ימי ולא יוכו רשא דע םש תלהק שרדמבו ,הנקז ימי ולא הערה ימי ואובי אל רשא
 ןקז םהרבאו ינש 'וכו ותונקזב ולדיגו םוקמה וכריבש וניבא םהרבאב אצומ התא ןכו םש אתפסותב .'וכו הדוהי 'ר 5
 'מוא םירחא 'וכו תב ול החיהש רמוא הדוהי 'ר תב ול התיה אלש רמוא רי א מ 'ר לכב םהרבא תא ךרב יו ,'וכו
 ךלמ לש ותיב רקע שרפל השק ןאכ ג"ר ירבדבו ,םש ב''בב 'יעו וכו םוקמה וכריבו המש לכבו א''אל ול .התיה תב
 תלחתב 'מולכ הכרב 'יתכ ןיא ךלמ ,לש (ותירב) גותי יר ב רקיע אלהו שרפמו סרוג טיכו א'יכ ר"'ב 'יפבו ,'וכו
 דחיי אלש הכרב הב בותכש וניצמ אל .םוקמ לש ומלועב רקיעו םישנ לכל הנושאר התיהש השאה (תיירב) תאירב
 תא ךרב אכה תרמא תאו וברו ורפ םיהלא םהל רמאיו ביתכדכ הכרבתנ םדא םע אלא המצע ינפב הכרב הי'בקה הל
 ותירב רקע 'יגה תבש תלועבו ,ריפד שרדמב הכו ו ת ב רקיע שבתשנ ספדנה רב 'יפבו ,'וכו הבקנב לכב םהרבא
 ןיטיש תלת .תלת רמא יול 'ר 6 : גיעצו רמאמה שוריפב םלוכ וקחדגש םישרפמה ראשבו כ"'מבו תי'פיב 'יעו ,םלוע לש
 אלו הבושת לאעמשי השעו (ורציב ל''צו) ןרציב וטילשהש השלש רמא ליר ייגה 'ב רלק 'ע ךורעבו ,497 ליעל ייעו
 לכב הבית התואב (שרד) שירד םירבד השלש תלת רמא ל"'ר שרפמ אייכו ט'יכ ר''ב 'יפבו ,'וכו ולש ןירוליק רסיח

 ו

 שו
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 אמח 'ר םשב (רמא) יול 'ר ,םולכ ולש ןירליק רסח אלשו הכושת לאעמשי השעו ורציב וטילשהש
 ; ותסינו רזח אלש אניגח ירב

 לכנ לשומה ,ול המור ולש ןינוקיא ויז היחש ותיב ןקז ודבע לא םהרבא רמאיו וב
 :ותומכ ורציב טילש היהש ול רשא

 :הב ןיעבשנ ךכיפל םהל הנתנש יפל היכרב 'ר רמא יכרי תחת ךדי אנ םיש
 ויתערוה אלש רע סחנפ 'ו רמא ץראה יהלאו םימשה יהלא יייב ךעיבשאו ג

 : ץראה יהלאו ויתוירבל ויתערוהש ןויכו םיסשה יהל ויחויריכל
 : ארממו לוכשא רנע תונכ לע וריהוה ינענכה תונבמ ינבל השא חקת אל רשא
 : ערז ןוהגס ןינוז ךחרקד היטיח קחצי 'ר רטא יונו ךלת יתדלומ לאו יצרא לא יכ (ד

 ןטסל ייעו / ו"ק 'כ .עוקלו 3: 0008 75 ליעכ : ₪77 דלו\ 542 רפ ליעל : 861 דעו 271 13 ליעל : '5 "י סכסכ ככ 1
 : ספ עוקלי 9 : סט פוקלי 8 : נ"יט ייפ וניופת יכפס , ז"ק 'כ טוקני ₪ : סט נ"ע סמוסנס , סט עוקלי 5 : סט לפומנס :ם"פ

 | תד השעש לכב ,אן השעשו .יעכנפ [השת |  תד ₪ לכנ ,יעכנאופ [וטילשהש 1
 ,יעכנא אלו .ופ [אלשו | יא ויפיב .תד וייחב - .עכגופ [הבושת | גל ל ןירעתכאופד לועמשי *

 וטא | א ןילייק , תד ןירולק ,רע'א ןירוליק ,ו ןיראליק .כנפ [ןירליק | ע'אפ רסיח | תְֶד אלש לכב
 | תד יל .'א ח"ב ,ןפ הנינח (ן ירינ) 'רג ,י?א .. רב ,ָָנ [אנינח 'רב 2 | 5 אמהל [אטה | יכנו יל

 | ן ותוא אשינו ,ך . . הסו :יתכנ'אםפ ותוא הפינ | ,?א [והפינו | ךִד אלש לכב ,כנ'אופ [אלש
 | יכנ אוחש 4 | א ולשל | נ סימוד ,ח ןימוד | א ןינקויד [ןינוקיאויז | ל יוג - [יתכנאחפה ותיב* 2
 | תן הליסב -. [הינרב 'ר רמא | גד יכייי .יתכאופ [יכוי 5 | כ וחומכ [ותומכ | 1א לשומ [טילש
 .יכגחופ [ךכיפל | כ הנושאר הוצמ ,י רעצב הליטה .נאחופדיל רעצב -, [םהל | י'רתנאופ"ל הגתינש

 ןיאו .יכנתפ אלא (1 'עבשנ) ןיעבשנ ןיא ,ן םיעבשנויה | :א םהילע ..איה .'א םהל ..איה ,[ךד הביבח איה <

 יתעדוה + פל יתעדוה [חַו ויתעדוה * | יתגוד 'ל .כאפ [ץראה יהלאו 6 | ראד אלא (א'ד "יעבשנ) םיעבשנ
 ןויכו | 2 ₪ אוה [יהלא | 1 ייתוירבל ,2 תוירבל .'יתאחְ ויתוירבל ,ן [ויתויריבל 7 | יתכגאְד ותוא

 יתערוהשמו ,ן יתערוהשמו :יתכנְד ותוא יתעדוחש (בכ ושכעו) ןוינו | ףל יתערוהש ןויכו [זך ויתערוהש "
 יהלא אוה , ת"אפְד יהלא :ינ'אז [יהלאו | 1 ייתוירבל .ף יתוירבל ,2 תוירבל | א ותוא (?א יתערוהשמ)
 !יתכג'אחוד וריהזה * | תכיאופד 'ל .*א ינענכה תונכמ ,י] [ינענכה --רשא 8 | 2 יהלאו םימשה
 | כ לונשאו ,ינופד לכשא , תא [לוכשא | ד לא ךלי אלש .יכנאחופ [לע | ?א רהזה ,פ רהזה 'מא ,'ל ורהזיה
 | כ ירסא ,ייָנ ןירטא .ם 'מא אלתמ קחצי ריא | ך יל ,ם 'וגו .תכנ'א ךלח [וגו ךלת | ינש םא יכ [יכ 9
 ןוהיניט .יעכנאפ [ערז ןוהנמ | "א ךעראד | "א יטיח .תיא אייטה .כְד איטה .רענהפ איטיח , ן הייטיח

 | ן ןוהינימ עורז ,ךרְד ןוהנמ ערז ,זְד ערז

 וטילשהש הטישהו ,נ"חעו יוכו ולש ןירוליק רסח אלש לכב (וימיב) וייחב הבושת לאעמשי השעש לכב 'וכו וטילשהש
 לכב והב ביתכד בקעיו קחצי םהרבא ןה ולא ערה רצי הב טלש אל השלש יא ז"י ב"ב אתוירבב אתיאדכ ורציב
 הבושת השוע לאעמשיש ורשיב הבוט הבישב רכקת 271 ליעל שרדנש ומכ הבושת לאעמשי השעש הטשהו ,לכ לכמ
 רסח אלש שבתשנ לודגה שרדמבו ,577 דצו 545 דצ ליעל אתיאדכ םולכ ולש ןירוליק רסח אלש הטישהו ,ש"ייעו
 ,וימיב .הבושת לאעמשי השעש תישילש הדימ וימיב ושע דרמ אלש היינש הדימ םש אתפסותבו ,'וכו ולש ןידילקא
 רצ ליעלו 'ג יוס ב"ספו ביי 'יס גיספ ןמקלו שיויעו 'וכו לאעמשי השעש א"ד 'וכו דרמ אלש איר 'ב ז"ט ב"בבו
 : התעמ דוע ינפנה אלש יל עבשה ול רמא 608 דצ ליעל ח'בחר םשב ל''ר שרד ןכו .והסינו רזה אלש > 7

 אוב רמאיו יז ייס ם"פ ןמקל שרדה ןכו ,561 דצ ליעל י'מב ייעו ןינוקיא ויז ןוקירטונ ןקז ושרד .'וכו ויז היהש
 והמ םש בי'מ אמוחנתב , .'וכו טילש היהש 4 :ול המוד וינפ רטסלק היהש םהרבא אוהש וב רובס היהש י"י ךורב
 ןכו והב ןיעבשנ ךכיפל הלימה 'ולכ .םהל הנתנש יפל 5 :םיהלא תארי לשומ קידצ 'נש ורציב טלוש היהש לשומה
 הב ןיעבשנ ךכיפל םהל הנחנש יפל רפסה ףוגב תואסריג יתש ןאכ ליייכבו , יתלוהמ תרזגב ךדי ןודכ יוש 'א י"רתב
 םירפסה בורו א"ס 'יגב השוריפו תירקיעה הנושארה ייגהש 'רנו ,הב ןיעבשנ ךכיפל רעצב םהל הנתינש יפל א"ס
 לכשבו 'וכו ויה ךכיפל רעצב הלימה םהל הנתינש יפל רמא היכרב 'ר ט"קלב ןכו ,ר ע צ ב סהל (הנתינש) הנתנש יפל
 א"יכו טיייכ רי'ב ייפבו , וכו רעצב הלימ הנתינש יפל ג"המבו ,'וכו ןיעבשנ ויה רעצב הלימה סהל הנתנש יפלו בוט
 ןיעבשנ ויה אל ךכיפל םייסמ ספדנה ר"ב 'יפבו םילודג ולומינש רעצב הלימ םהל (הנתנש) הנתינש יפל דוע שרפמ
 ךכיפל ףסונ שוריפ דועו ,'וכו ןיא ךכיפל הנוש א ר הוצמ םהל הנתנש יפל כייכ 'יגב רחא שוריפו ,הב אלא
 הוצמ התיה הלימהו ת"הע י"שריפב שרפמ םישוריפה ולאכו ,'וכו (סהילע) םהל הביבח איה 'וכ הביבח איה
 וכו רעצב סהל הנתנש 'יגה יפלו , ייחב וניבר 'יפב םג 'יעו הלטנו וילע הביבח התיהו רעצ ידי לע ול האבו ול
 ךדי אנ םיש ול רמא םש בי'מ אמוחנתב רחא שרדו ,ת"פיב 'יעו 'וכו אנ םיש ףסויל רמא בקעי םג ירהש ושקה
 ןיבבחמ ויה המ לע יכרי תחת ךדי אנ םוש ל"א ףסויל עיבשהשכ בקע! ףאו הלימה תא ןיבבחמ ויה ךאיה האר
 יתהגה ןכ .'וכו ויתעדוה אלש 6 = :'וכו אבה םלועל םנהיגמ הינב תא ליצהל הדיתע איהש םיעדוי ויהש הלימה
 ויתעדוה אלש דע ק"דרבו , 'וכו תוירבל (ןתוא) ויתעדוהש ןויכו "וכו תוירבל ויתעדוה אלש דע ט"קלבו |, ג"חעו
 היה אל לוכיבכ םלועל םהרבא וניבא אב אלש דע םש ירפסב שרדה ןושלו , 'וכו ויתוירבל ויתעדוהשמ 'וכו ויתוירבל
 לע וכילמה םלועל םהרבא וניבא אבשמ לבא ינחקל רשא םימשה יהלא 'ה ינש דבלב םימשה לע אלא ךלמ ה'בקה
 יח 'פל שרדה אבוה ת"הע י"שריפב םגו , ץראה יהלאו םימשה יהלא 'הב ךעיבשאו רמאנש ןינעכ ץראה לעו םימשה
 וברקב בשוי יכנא רשא ד'סו  .ינענכה תונבמ 8 :491 דצ לועלו שיויעו יבא תיבמ ינחקל רשא םימשה יהלא
 ארמטו לוכשא רגע תונב לע וריהזה שרודו ,'וכו לכשא יחא ירומאה ארממ ינלאב ןכש אוהו ביתכדכ ויח םינענכו
 םא וכ 'יגה טוקליו ג"יכו פ"יכב .'וכו לֶא יכ 9 : 691 דצו 614 דצ ליעל ייעו תוקידצ םהיתונבו םיקידצ ויהש פ"עא
 ייעו) ןינוז ןה ךריע לש םיטחה םא רייאלב אוה לשמ .'וכו היטיח :  גרובצניג 'צוה ך"נתבו יש תחנטב 'יעו 'וכו לא
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 ט הז ןענכ (ח גי עשוה) המרמ ינואמ ודיב ןענכ ריהה יוגו ילוא דבעה וילא רמאוו (ה
 בהא קושעל ,היואר הניא וא היואר ותב תא לקושו בשוי היהש המרמ ינזאמ ודיב רועילא
 ינבו התא רורא ול רמא | ,יתב תא ול ןחאו ילא דע ול רמא ,קחצי הז םלועה בוהא קושעל (םש םש)
 : ךורבב קבדימ רורא ןיאו ךורב

 י 5 תיב הז יבא תיבמ .'וגו םימשה יהלא ייי 'וגו ךל רמשה םהרבא וילא רמאיו ז ו
 : םירתבה ןיב יל עבשנ רשאו ,ןרחב יל רבר רשאו ,ותנוכש הז יתדלומ ץראמו ,ויבא

 אוה םהרבא רמאש העשב ,םיוסמ ךאלמ הו ירה רמוא אפוד יר] ךינפל וכאלמ חלשי אוה
 : רזעילאל תוולל דחאו הקבר תא איצוהל רחא םיכאלמ ינש היכקה ול ןטיז [ךינפל וכאלמ חלשי

 וניא ינב ,שעימ קו המש בשת אל ינב תא קר יוגו השאה הבאת אל םאו (ח
 10 : רזוח ינב ןב ,רווח

 אי םירכינ ויה םהרבא וניכאלש וילמנ יוגו ךליו וינדא ילמגמ םילמג הרשע דבעה חקוו (י
 : םימומז םיאצוי ויהש םוקמ לכב

 : יקיתייד וז רמא ובלח 'ר ודיב וינודא בוט לכו
 : סט עוקלי 11  :ספ עוקלי 9 :  זיטפ ס"לדפ ,סע עוקליז | :ז"ק יכ עוקלי 5 :: ס"כקס 'כ עסוס 'קלי , סע עוקלי 1

 :ז"עפ ס"כדפ , (ס"עפ) ו'פפ םיטלככ םדגס ,'ג 'יכ סניו 3 סעוסנפ 8

 | (עשוה) יתכנ'אפד בהא קושעל -. ."א [המרמ ! רד יל , א השאה . . ילוא ,פ הבאת אל ילוא ,י [יוגו ילוא 1
 לש ובוהא 8 | ןֶד איה רטואו םהרבא , לז וא . .םא ותב |וא -- תא | תגחד ליקשמו .ו*ךכ"אןפ לקשמו .1א [לקושו 2
 אל ילוא .ג"אפל ילוא דע [ן ילא דע* | 'י יל ,תד רמא ,''ל רזעילא ול רמא ,(םש) יכנאופ [ול רמא | םלוע
 , ?ףכ'א השאה . . אל ילוא ,ָך הבאת אל ילוא ,(םש) 3ו ביתכ ילא השאה הבאת אל ילוא ,ָך ביתכ ילא הבאת
 ןתא :יופ ןתא .?ל ןתאו ול ןתאו [:רבתכ'אד ןתאו * | יי ל ,ןך הבאת אל ,"ֶל 'חא 'אה 'לת אל ילוא
 ןפ [יוגו 5 | ך קבדתמ ,יכנאחופ קבדט ,ן [קבדימ 4 | 'א ול יתב תא ,י יתב ול | 1 ןתיו ול ןתא ,?א ןחאו
 תיב /תפד ויבא לש ותיב א [ויבא תיב | 'א וז | יכ'אופְד ינחקל רשא [וגו | ףכנ המש ינב תא בושת

 [יכיאחופד"ל ןיחב * | ל ילא [יל ** | תד עגשנ .ירכנאחופ [רבד | ינו יתנוכש | 'או וז 6 | יִנְו יבא
 ,*א ךתא (ךינפל 7 | ח ןיננ .*אל ןג [יתכג'אופד ןיג * | תד רגד .יכנאחופ [ענשנ | ?א ץראב ,נל ץוחב
 / תכא םייופמ . .ירה (ך*א 'מא) 'טוא אפוד 'ר ,ןְד םיופמ . .רמא (ן הסוד) אסוד 'ר [ם םיוסמ -- 'ר * | 'אפ יל

 . אוה וניבא םהרבא .. העשב ,ף וכאלמ . . העשב [2) ךינפל --העשב * | ל יל ,+ םיוסמ ךאלמ ירה
 תא | אד 'ב | ן לול | ליִנְל יל ,?א ךתא וכאלמ . . אוה וניבא םתרכא . . העשב ,תןאְד ךינפל
 ,ד יוגו ,ם ךליו [וגו ךליו | יִתַגְד וינודא 11 | ןח רזוח אוה | א ₪ לבא [ב 9 | יתככנאוד רועילא
 לכבש ,ן תומוקמ לגב 12 | 'א ןירכינ .תא ויה (ך םירכינ) :רכינ | פ םחרבא ,יןכא וניבא םהרבא | יתַנ יל

 ויהש ,ן םיאצוי ויה םיאצוי ויהש , ץֶד םיאצוי ויה םיאצוי ויהשכ ,1א ןיאצוי ויהש יפל , ף ןיאצוי ויהש | ו םוקמ
 [תכג?אופד ודיג * | כופ וינדא 18 | "א ייאצוי , יכ] ןיאצוי ןיאצוי ויהש , ןֶרְד םיאצוי ([ןְר םיאצוי) 'יאצוי

 | תאפד יקיתאיד /ח יקתייד : ךכג] [יקיתייד | יא יל .ל יוגו
 ר"א ק'דרבו .ערז ןוהנמ 'וכו איטיח קחצי ר''א ןינז 'ע ךורעב קתעוה רמאמהו ,ןהמ ערז (םש י"'מבו 266 דצ ליעל
 םש ןוילגבו 'וכו ךעראד יטיח 'יגה 'ב א"יכבו , ןוהנמ ערז 'וכו ךתרקד ןיטח ישניא ירמאד ונייה יצרא לא יכ קחצי
 לש ותללק רבכ רמא 'וכו רזעילא הז ליכשמ דבע יב 'יס ס"ם ןמקל ןכו .רזעילא הז 1 :ךתרקד יטח אי'ג ןמסנ
 דע 8  :יוכו ותב םא רמואו תעדה לוקישב .לקושו 2 | :יוכו רזעילא אוה ןענכ 'ו ייס םשו ,'וכו ודיב שיאה ותוא
 ב"מ) םהילא דע אב כ'הלכו וייכב 'יגהש ומכ יל א דע יתהגהו ילוא דע ייגה :ג"יכו 'ב א"יכו ם"יכו ל"יכב .ילא
 ןתא ביתכ ילא השאה הכאת אל ילוא םש עשוה 'קליב אידהל אתיאדכו ויו רסח ביתכ ילא שרדה םעטו ,('כ יט
 טיל .קוספ ןמקלו 'וכו הבאת אל י לו א בותכ ןאכ ארקמב ונינפלו ,'וכו ול ןתאו בותכ ילא אייס בייכבו ,'וכו ול
 קבדתמ .קבדימ 4 : עי'צו שיימבו שייייעו ת'הע י"שריפב שרדה אבוה קוספה הזלו ,'וכו ךלת אל י ל א ינדא לא רמאו
 ת'יהע יי'שריפבו , ךיבא תיב .הז ךיבא תיבמו ךתנוכש וז ךתדלוממו 875 דצ ליעל ןכו  .'וכו יבא תיבמ 5 :  ג"חעו
 רשאו שבתשנ ליייכב .ןרחב יל רבד 6  :םי'ארבו ן'במרב 'יעו םידשכ רואמ יתדלומ ץראמו ןרחמ יבא תיבמ שרפמ
 ייסופדבו ,םירתבה ןיב יל עבשנ רשאו ןרחב יל רבד רשאו טיקלב ןכו ני'חעו ןרחב הגוה ןוילגבו ,ץוחב ילא רבד
 רשאו הירומה רהב יל רביד רשאו קתעוה בוט לכשבו ,םירתבה ןיב יל רבד רשאו ןרחב יל עבשנ רשאו ךפוהמ ת"וכו
 אסוד 'ר 7 = : ע"'צו הירומה רהב יל עבשנ רשאו םירתבה ןיב יל רבד רשאו לודגה שרדמבו , םירתבה ןיב יל עבשנ
 טקלב קתעוה אל ןכו אתיל גייכו ל"יכבו ,יתנייצש םירפסה ייפע ךינפל וכאלמ 'וכו העשב דע יתמלשה ןכ .'וכו
 םג שרפמדכ ע'פב רובד אוה .'וכו העשב :םויוסמ ךאלמ וכאלמ אלא ךאלמ חלשי אוה כ"כאש שרודו ,בוט לכשו
 ה'בקה הצר רמא והבא 'ר םש א"רדפבו , םימ בואשל העשה התואב תאצוי אהתש .הקבר תא איצוהל 5 : ת''פיב
 ינפל יופצ ןרחל דבעה תועש 'גב אבו ךרדה ול הצפקו םהרבא דבע רזעילא ינפל ךאלמ חלשו קחצי םע רסח לומגל
 ללכהכ | .טועימ קר 9 = :'וכו העש התואב םימ בואשל התאצי םימ- בואשל הימימ התאצו אלש םיכאלמ תב הייבקה
 וינדא ילמגמ שרוד  .'וכו וילמג 11  :ןרחל ךליש בקעי .רזוח ינב ןב 10 :  םיטועימ םיקר םיכא 19 דצ ליעל
 םש י"מב 'יעו .המומז האצוי התיה םהרבא לש ותמהב 395 דצ ליעל ןכו .םימומז םיאצוי ויהש 'וכו םירכינ ויהש
 והמ ט"קלבו , ןימומז ןיאצוי ויהש םוקמ לכב ןירכינ ויה םהרבא לש וילמג בוט לכשב םג אתיא פ"יכבו ונינפלש 'יגחכו
 ראשמ ויה ןירכינ ת/'הע י'שריפבו ,ןימומז ןיאצוי ןיאצוי ויהשכ םוקמ לכב ןירכיג ויה םהרבא לש וילמגשוונודא ילמגמ
 (!יילב הנתמ רטש .יקיתייד 18 : 'ח ייפ סי'פ ןמקל 'יעו םירחא תודשב וערי אלש לזגה ינפמ ןימומז ןיאצוי ויהש םילמג

 ') 009(0ָנאְ
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 קחצי 'ר םשב היכרב ירר  היתעד איה ,ומוי רב קחצי 'ר 'שמ היכרב 'ר +ונו ךליו םקיו
 התטצפ ץרא התשערה ריהה : יתאב םויה יתאצי םויה (גמ רכ תישארב) ןיעה לא םויה אבאו
 ימיב (סשסש) הירבש אפר ,רזעילא ימיב התמצפ ,םהרבא ימיב ץרא הת שערה (ר פ םילהח) 'ו
 (וט אכ ביש) 'ונו הפרה ידיליב רשא בונב יבשיו ריהה בונב יבשי ימיב (סשסש) השמ יכ ,בקעי
 ןיא רמול הזמ אריתנ הז ,הוס ארייתנ הזו הזמ אריתנ הז ,ןימא חיי יורוחאל רוד ץפק ,היניגמב ףינא

 וי'נ ייפ לו סעוחנס ,'פ "ק סט נ'מ 6עופנס ,'נ טיל ןילוס ,'6 ס*פ ןיכזקנכ | : וכק 'כ ?לוטס 'קני ,סס טוקלי 1
 :י5 יס ם"י סינסס טכדמ , סט *רדפ

 [ישט -- 'ר | א 'ל :כש רוחנ ריע לא םירהנ ..לא ,ן] יוגו םייהנ .. לא ,יתְד םירחנ םרא לא ['וג 1
 רג | ש יל קחצי ו | תףד ל .ש רמא היכוב 'ר ,:כ םושמ 'טא..'ר ,)א] סשב ..'ר ,[ םושמ ..'ר
 יו | תד 'ל .יאפ חיכוב 'וג ,כנְו [פשב -- רד | כא אוה | י יומי רב ,ךַתְוד ופוי ןב .כגאם [וסוי
 :יאפ [ר"הה | (לאוטש) יתכגאופד . . םויהו ,ו [יתאב סויה | 'א אובאו 2 | יאפ 'ל .תִד קחצי 'רד .כגו [קחצי

 .(פש) יתכנ'או [התמצפ | (סש) יתאך תשערה ,בגו מ [התשערה | תד יל .כ ה*ה ,1 יהדה ,ן איה תדח

 /כגו [תתשעוה | *א יל ,(סש) יתכנ'א ך הטמ יכ .. הפר .. , הירבש הפר ,ן [וגו8 | 'אְך הטצפ

 | ן כנב | פ ונשיו | ן 'ל גונג | 5 ונשי 4 | ית נאופְך הפו ,(סש) י [אפר | אפ המטצפ | יתאפְך השערה

 ,7 איניגטב .י*רכנאופ [היניגטב 5 | ן יוגו ,יְד הפוה ירליב רשא .[ך כנא[ הפרה . . רשא [ווגו -- רשא

 ,(םש) י יתורוחאל ,ל הורוחאל | + ) ייורוחאל [ן יחוחאל * | .תוד ץפקו .יכאפ [ץפק | ת איניגנוסב
 ,(סש) יתכנ'א [אויתנ | (סש) ו יוסינמת ,[ך יוס ינטת + כנאופ ד רשע ינטח ,'' רשע 'ח | יתכא פד וירוחאל

 [רטול | 'אָוְל 'ל ,ו אריתנ הז ,םֶד ארייתנ הז [(סש) יתכ הזמ --הז* | (סש) יתכ'א אויחג | יש'אופְד ארייתנ

 | א 5 .ישתד פא . גופ [ןיא | (סש) י יל ,ן רסאל
 שרדמבו , יקיתויד וז קתעוה בוט לכשו ט"קלב םגו , אקיתיד 'וכו בוט לכו קתייד 'עב ךורעה 'יג יפל י"רתב ןכו
 תלמ ןכו חיכומ ודי ב תלמו 'וכו יקיתייד וז שרפמ ייחב וניבר 'יפבו ,197 דצ סיורקו נ"חעו (! יקיתאיד לודגה
 ,ן"במרב ע"יעו וכו ךליו סקיו תינש רזח ךכלו הגנתמה רטש אוהו ודיב רשא וינודא בוט לכ םע ךלהש רמולכ ךליו
 ןתמ קחצי וב לאומ ש 'ר רמא ול רשא לכב לשומה ותיב ןקז ודבע לא םהרבא רמאיו םש ב'מ אמוחנתבו
 לכו 'ןכו דבעה חקיו םשמ ינבל השא חק יל שיש המ לכ ןתונ התא וליפא רמא ול רשא לכב ולישמחש לשומה
 רשא לכ םהרבא בתכ םש א"ררפבו ,םש בי'גאב 'יעו 'וכו ודוב ךילוה (הנתמ רטש) יקיתיד איה וז ודיב ויגודא בוט

 י"שריפב שרפמ ןכו ,'וכו ותחפשמבו ויבא תיבב חבתשהל ךליש ודבע רזעילא ריב ןנתנו בתכה לטגו השורי קחציל ול
 ךלה אציש סויה ותואב .ומוי רב 1  :םתב ול חולשל וצפקיש ידכ ול רשא לכ לע קחציל בתכ הגתמ בתכ ת"הע
 יתאצו םויה ןיעה לא סויה אבאו  'וכו היכרב 'רד היתעד איהו ךרדה ול הצפקש רוחנ ריע לא םירהנ םרא לא אבו
 בוט לכשבו 'וכו ול הצפקש דמלמ ךליו סקיו ט"קלב ןכו ,אב אוהו םק אוה ךליו םקיו ןאכ שרודו ,יתאב סויה
 ךליו קחצי 'ר 'שמ היכרב 'ר שרפמ ח'ספ ןמקלו , 'וכו םירהנ םרא לא ךלה םויב ובו ךררה םהל הצפקש דמלמ ךליו סקיו
 ןב הנרח ךליו םג ושרד םש ןינברו , 'וכו ןודכ דעו ןירסיקל לזא ןלפ אתיירבד ןוהנשיל וטושפכ בקעיב ביתכר הנרח
 אבאו היכרב 'רד היתעד איה קתעוה טוקליבו ,י"ר םשב רמואה חיכרב 'ר םש ןאכ טמשנ תיייכו 'יסופדבו ,ומוי
 םימעפ ליעל ומכ 'וכו היכרב 'רד היתעד איה 'וכו היכרב 'ר ןושלה ןונגסו ,םירמואה תומש עטקל וכרדכ 'וכו סויה
 םשב היכרב 'רד רמאמה ךשמה וניא בקעי ימיב הירבש אפר 'וכו ץרא התשערה ד"הה וירחאלש רמאמהו ,תונוש
 יכ הירבש אפר 'וכו ץרא התשערה בותכה תונושל ושרדו ,םש י"מבו 138 רצ ליעל 'יעו ע"פב רובד אלא קחצי 'ר
 ומכ הול הז וברקתי ץראה יקחרמו שערה י"ע ומכ תלפקתמו תצפוק ץראהש איה הציפקהש ךרדה תציפק לע הטמ
 ינב העבראמ דחא הז בקעי אציו איד םש ב''מ אמוחנתבו ,ת''פיב 'יעו ץראה טומת םא םישענש םירבשהו םימצפה
 ןינמ רזעילאו 'וכו םהרבא ישיבאו בקעיו רזעילאו םהרבא ןח ולאו (ךרדה םהל הצפקש) ךרדה ןהל הצפקתנש םרא
 עיגה סויב ובו אצי םויב וב ןיעה לא םויה אובאו וב ביתכ המ וינפל ץראה הצפקתנ קחציל השא איבהל ךלהש ןויכ
 'וכו תחא ץראה הצפקש תוציפק עבראמ (תחא לי'צו) רחא וז הנרח ךליו םש אמוחנתבו ,בישר תורעהב שיייעו 'וכו
 בקעיו םהרבא דבע רזעולא ךרדה םהל הצפק ה ש ל ש ר"ת םש ןירדהנסבו ,ןיעה לא םויה אבאו רמאנש רזעילאל תחאו
 ארמימל ןיעה לא םויה אובאו ביתכד םהרבא דבע רזעילא (םהרבא םש הנומ וניאו) 'וכו היורצ ןב ישיבאו וניבא
 יתייה ינפל ךררה הצפקש הממ 'וכו םהרבא ינודא יהלא י'י ךורב רמאיו שרדה ס'פ ןמקלו ,'וכו קפנ אמוי אוהתד
 ןרחל דבעה אב תועש שלשבו םוי רשע העבש ךלהמ ןרח דע עברא תירקמו םש א"רדפכו ,'וכו ינחנ ךרדבש עדוי
 'יס ליעל י"מב 'יעו יוכו רמא ותבא 'ר ןיעה לא םויה אבאו רמאנש יתאב םויהו יתאצי םויח רמואו ובלב המת היהו
 ש"יעו 'וכו ןילימ 'ג ויה םהרבא לש ויתועיספ 419 דצ ליעל שרדנש ומכ .םהרבא ימיב 8 = :'וכו איצוהל ה'רב יי
 קוידב אלש קתעוה םש לאומש 'קליבו , ש"ייעו ןרחל ואיבהו םירתבה ןיבמ וחירפהש 370 דצ ליעל .אתיא דועו ,י"מב
 .ימיב התמצפ יתאב םויהו| יתאצי םויה ןיעה לא םויה אבאו ביתכד םהרבא ימיב ץרא תשערה ונונפלש םירמאמהמ
 םהילע קלחיו רמאנש וינפל ץראה הצפק םיכלמה תא ףודרל אציש ןויכ ןינמ םהרבא םש ב"מ אמוחנתבו ,'וכו רזעילא
 אפר תארוהב הפר בותכ ארקמב .הירבש אפו = :'וכו םהילע .קלחיו םהרבא ימיב תחא םש אמוחנתבו ,הליל
 ,הנרח ךליו שרדב ח"ספ ןמקל ןינבר תטישכ .בקעי ימיב | :ילג אוהו ה"דב 8 דצ ליעל י"מב 'יעו  ותאירקבו
 , 'וכו ךליו עבש ראבמ בקעי אציו רמאנש וינפל ץראה תא ה"בקה ץיפקה אוה ףא וניבא בקעיו םש ב"מ אמותנתבו
 בקעי םש רמאמה ןושלו ,לא תיבל רוזחל שקבו ןרחל רבכ עיגהשכ בקעיל ץראה הצפקש םש ןירדהנסב תרחא הדגאו
 יתרבע רשפא ,רמא ןרחל אטמ יכ שמשה אב יכ םש ןליו םוקמב עגפיו ביתכו הנרח ךליו 'וכו אציו ביתכד וניבא
 דימ אערא היל הצפק רדהימל היתעדב רהרהד ןויכ רדהימל יעב וב יתללפתה אל ינאו יתובא וב וללפתהש םוקמ לע
 .'וכו ףינא 5 : זי ח"כ תישארב ת"'הע י"שריפבו 'וכו וללפתה ה"דב םש י'שריפבו םש ןילוחב ייעו 'וכו םוקמב עגפיו
 רודמ יבשי ארותנ הז יבשימ דורו דודמ יבשי  'וכו הזמ אריתנ הז תומא ח"י ותפנה חכמ דוד ץפקו וניגמב ףינה
 דומעל לוכי ינא ךיא ךכ ומכ ינפינה וניגמב םא 'וכו אריתנ | דודו ץופקי המ יגפל ךכ ומכ וירוחאל ץפק סא 'וכו
 הערת ירוחאל וכו ול רוזעיו דיט ינעייסיו היורצ יתוחא ינבמ דחא יל היהו ןתי ימ דוד רמא העש התואב וינפב

 ') קמא
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 המקימל ליכי אנא ךיא ןידכ יפינא הינינמב ןיא רמול הומ ארייתנ הזו ,יאמ יומוקל ןידכ ץפק יורוחאל %
 ןב ישיבא ול רוועיו .דימ  ,ינעייסיו יתחא ינב ןמ רח יל היה יאולה רוד רמא העש התואב ,היב
 וטיסה םלועה ףוסב היה וליפא 'מא ןינכר ,אהמתא יאק הוה הערת ירוחאל , (וי סש םש) הייורצ
 היורצ ןב ישיבא ול רזעיו ריהה רעטצמו דמוע קירצ ותוא אהי אלש ירכ ןיע ףרהכ ואיבהו היבקה
 5 : יונו דוד ישנא ועבשנ וא והתימיו ית שלפה חא ךיו

 :ןוהענרא םילמגה ךרביו (אי
 בי לוק עמשו השיא חקיל ךלוה פראש העשב אנוה 'ר ומא תובאושה תאצ תעל ברע תעל

 :תובאושה תאצ תעל ברע תעל ןירמא ןוניה המ עריד תיצמ אוה ןיחבנמ אייבלכ

 פס השרפ

 א ארי םכב ימ 'תכ וגו םויה ינפל אנ הרקה םהרבא ינדא יהלא יי רמאוו בי "כ

 1% 'כ היעטי יכוכמ 'םכי ,(בייעס) סיינט 'כ סיעשי 'קלי 9 || : סט פוקלי 7 :  זיק יכ עוקלי 6

 ,שפ יהוטקל ,1 יהומוקל | ן ודכ | כד וירוחאל .ישאפ יהורוחאל .] ייורוחאל ,ן [יורוחאל 1
 /תכ היב ,?א ךיב המ ,1א היב הט ,ש המכ ,ן אוהמ ,(םש) ינפְד הט | כ יהומוק , יא יהומדקל ,(םש) + הימקל

 ?א ולא ,'א וליא ,(םש)ו יא ,ו םא | (םש)י יל ,ן רמאל [רמול | י יל הזמ | יתכנ'א אריתנ | ו שייכ אל
 [ישתאפד ןידכ * | (םש) ייל , הפינא ,י היפינא ,| ףינא [יפינא | ןך איניגנומב ,ך איניגמב .שכא|פ [היניגמב

 ,ו אטקימל [הטקימל * | ן לכי | 'א ינא ,ן הנא | ן ןיא ,(םש) ולא ךאיה ,ישנ ךיה | (םש) יִנָל ורכ ,2ן ןדכ
 גו יוולה | ן העשה | (םש) י היל 2 | (םש) יי יל .שא םקימל , 157 הימקמל .ְד אמקומל ,כ ימקמל ,ן המקמל
 יפד יגייעסיו (ם יתיינ) יתייד ,כ יגיעייפיו , ?אָו [ינעייסיו | שפ יתוחא | ןך תיא ,ן הווה ,יכנ?אְד הוה ,שאפ [היה

 /,ן [הערת | רךא ירוחא ,ן ירחואל | היורצ 5 | תכ'אופד רשיו .ישנ?א [רוזעיו | 1א ינרזעיו ,ש ינעייסמ

 י'אפד?לוסיטה ,ןוטיסיה ,ך בתא [וטיסה | (סש)י'ךתכ גאופד פיאק ,י [יאק | ך היה [הוה" | ירתכ נאד אער
 'וגו --זא והתימיו -- ךיו * 5 | נ?א רוזעיו ,ן קידצה | תופד היהי .ירכנא [אהי | ך יל ידכ ל | ירג ןפ 'ל ןיע ףרהכ +

 אצת) ונתא דוע אצת (] אל דוד ,כ אל ול דוד) אל רמאל דוד ..זא והתימיו ..ךיו ,ל 'וגו ..זא יתשלפה . .ךיו
 = :יכגא [םילמגה 6 | א יל ,ן יוגו .פ 'וגו יתשלפה תא ךיו ,תכנְד לארשי רג תא הבכת אלו תמחלמל ([ךְד ונתא
 | !יש ןוהתעבוא ,ם ןיתעברא 'ל ןהעבוא /תאוד ןוניעברא [נחפ ןוהעבוא * | פד ריעל ץוחמ ,ן 'וגו

 | א ןיחווצ [ןיחכנמ | יתכגאפד איגלכ .ן הייבלכ 8 | ו 5 .יתגלאד לק .כ'אפ [לוק | גןפ תבאשה 7
 תאצ תעל* | ירתכאפד ןוגיא .גחו [ןוגיה | רתכנאחד 'ל .ופ [עדיד | ך'א תיצא ,י תייצ | א יל אוה
 ינפל [וגו --ינפל | ך ל ,םגא ינודא .מתיפ [ינדא 9 | ל יוגו . ₪ תבאשה . .תעל [יתכנאְד תובאושה

 | תוד 'ל .מאח בגיתכ .כתפ ['תכ | 5 'ל , יוגו , 'וגו ינפל ,/ םתןכ'א םוית

 וחירפה וטיסה םלועה ףוסב היה וליפא 'מא ןינבר אלא ותרזעל דימ אבש דמוע ישיבא היה תלדה ירוחאל יכו 'וכו
 'וכו הזו 'וכו הז יתהגהו ,סוט 'עו טוס יע ל"'תמעבו נ"'חעו ופיטה הגוהו וטיסה בותכ לייכבו ,'וכו ןיע ףרהכ היבקה
 הניצה חכמ רמא יול ןב עשוהי 'ר 'וכו ידעצ ביחרת םש םילהת שרדמבו ,480 דצ ליעלו ני'חעו הזמ אריתנ הז
 דודש אוהו הזמ הז ןיארייתמ ןהינש ויהו ץראל לפנ אל כ'פעאו תומא הרשע הנומש דודל החד בונב יבשי ףינהש
 ש"ייעו וכו ול רזעיו רמאנש ולצא ישיבאל ה"בקה חירפה דימ ילוסרק ודעמ אלו ידעצ ביחרח ה'בקהל סלקמ
 ףרר השע המ תיל ג יח א בנב יבשי םע םחלנ היהש ןויכ ןינמ ישיבאו ןושלה םש ב'מ אמוחנתבו ,ב"'שר תורעהב
 דוד ןכיה הזה שיאה לק המ רמאו (םש לי'צו) וילע דוד לש ודחפ ה'בקה ןתנ העש התואב וניגמ חורב דוד תא
 ישיבאו .באוי ויהו ןאכ יתוחא ינבמ דחא יל ןתי ימ דוד רמא העש התואב דוד ףעיו ביתכ ךכש ןינמו  ויתורובגו
 רזעיו רמאנש ישיבא ינפל ץראה תא ה''בקה ןייפקה דוד ללפתהש ןויכו םרא םעו ןומע ינב םע םימחלנו ונממ םיקוחר
 רוד ןכו 'וכו הבוצ םרא תאו םירהנ םרא תא ותוצהב רמאנש דוד ימיב תחאו םש אמוחנתבו ,היורצ ןב ישיבא ול
 ,המחלמה אבצלו ישיבאלו באויל ץראה תא ה"בקה ץיפקהש דמלמ הטמ יכ הירבש הפר התמצפ ץרא תשערה רמא
 אבש שיא בר רמא הדוהי בר רמא בונב יבשיו יאמ 'וכו בונב יבשיו רמאמהב סש ןירדהנסב הדגאה רחא ןונגסבו
 קתעוה ו'ינק זמרבו ,םש ןיררהנסמ ךוראה רמאמה לכ  קתעוה הייגק 'ר לאומש 'קליבו ,שייייעו 'וכו בונ יקסע לע
 שרדמהש ותנווכו אגילפ דיבע הבר איעשוא 'רד היתלימ םש בותכ ושארבו 'וכו ץרא תשערה ןאכ ונינפלש רמאמה
 דחא לע םינש יבשי לא םש טוקליב םייסמש המו , 518 דצו 1 רצ ליעל י"מב 'יעו םש ארמגה לע ןאכ קלוח רי'ב
 : םש םילהת שררממ חוקל (ר'פד טוקליב ה''כ) ךל ןילטק הרשע אתרקב אמיא לוע ךל ןנילטק ןנא אה היל ירמא
 , יתהגהו ןתעבראו אתיא ל''יכבו ,עבראו ךרביו םגרותמ יא י"'רתב םגו ,ל"יכ ןוילגב שרפמ ןכו , םציברה .ןוהעברא 6
 ,םיבלכה י'ע שוחינ ןינעב ושרפל השקו רמאמה הזב םישוריפה ובר .יוכו העשב 7  :נ'חעו ןוניעבראו 'יגה םג הנוכנו
 םלכ (אי יי ו'ג) היעשי תצילמב םגו ,םיתוחפ םדא ינב םה םיחבנמה םיבלכש ףסוי ץעב 'יפש ומכ ןוכנה ילואו
 עמשו השא חקיל ךלוה םדאש העשב רמאמה םעט היהיו , 'וכו שפנ יזע םיבלכהו יוכו חבנל ולכוי אל םיטלא םיבלכ
 התחקל ךלוהש השאה לע םירמוא םהש המ עדי ןעמל ןיזאמו בישקמ תיצמ אוה םילזלזמו םיחבנמ םישנאה ולא לוק
 ךלהש הרענה לע ורבדיש המ תייצל לכויש תעל תובאושה ת א צ תעל ברע תעל םימה ראב לא אב רזעילאש ומכ
 :וינודא ןבל השאל חקיל

 :המותפ וא החותפ השרפ ןאכ ןיא ארקמבו ,ט'נפ ןמסנ ר'פדבו ,ח'נפ א'יכב .ם השרפ
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 עמוש| ורבע לוקב עמוש ,םהרבא הוז י*י ארי םכב ימי ג היעשי) וגו ורבע לוקב עםוש י*י
 (פש סש) ול הנונ ןיאו ,היתורנחטו הימטופססמ (סש סש) םיכישח ךלה רשא , |ורכעל היבקה לוקכ
 ויהלאב ןעשיו ייי םשב חטבי ,ךלוה היהש םוקמ לכב ול ריאמ היכקה ,ול ריאמ היה יסו
 עמוש ,רזעילא הז ייי ארי םכב ימ איד , (ח ט היטחנ) ךינפל ןמאנ ובבל תא תאצמו (סש פש)
 ןיאו , הקבר תא איכהל ךלהש העשב םיכשח ךלה רשא ,םהרכאלש ורכע היהש ודכע לוקב
 ,ויהלאב ןעשיו ייי םשב חטבי ,  םיקרככו םיקיזכ ול ריאמ היכקה ,ול ריאמ היה יו ול הגונ
 : 'ונו םהרבא ינרא יהלא י*י רמאיו

 חמ ,רזעילא הו ליכשמ רכע ( יי ילשמ) 'וגו שיבמ ןכב לושמי ליבשמ דבע 'תכ ב
 רכעתשיו רחא ירברכ וא רחא ישוכ אובי אמש , וריב שיאה וחואלש ותללק רככ רמא ,ותלכשה חתיה

 שייבש קחצי הו שיבמ ןבב לושםי ,רחא תיכב רכעתשנ אלו הוה תיכב רכעתשהל יל בטומ ,יב |
 קלחי םיחא ךותב יכ (סש פט) הלחנ קלחי םיחא ךותבו ,חבומה לע רקענש העשב םלועה לכ תא
 :םהרבא ינדא יהלא י*י רמאיו ינש תוכא תוכז ריכומ הז ףא תוכא תוכז ןיריכזמ וליא הס ,הלחנ

 ,םהרבא ינוא םע רסח השעו רומג התלחתה םויה יוגו םויה ינפל אנ הרכה

 :ו"ק 'כ עוקלי 18  :וינקפפס 'כ ימפע קני , סש עוקלו 5  :ז"ק יכ עוקלי 4

 + ג'א ויחלאב (1 ןעשיו םשב) ןעשיו י"ו םשב חטבי ול חגונ ןיאו (םיכישח) םיכשח ךלה רשא ,?ַא [יוגו 1
 [ן ודבעל עמוש * | (היעשי) ו םתרכא הז ודבע לוקב עמוש ייי ארי [ודגע -- ארי | ך - 'םא [ימ" | םתכוד יל
 ,ןך פהובא לש ורבע לוקל ה'יכקה . . רשא ,ְך ודבע .. היכקח עמש רשא ,[מא ורבע לש ולוקב ה"בקה עמשש
 + אם [היטטופסמט | םיכשח ? | (סש) יִנָל 'ל ,כ ודבע לש ולוק עמוש ה"בקהש ,[ רזעילא ודבע לוקב עמשש
 חיה אלו - /ם (םש) יעכגאופ [היתורבחטו | ןךְד איטפסאמ אבש ,ן היטטופוסוטיס , (םש) ועכנ אד
 ,(סש) יכנְד ול ריאס היה [ול ריאט 8 | [ך ךשחב ..םדאכ ךלוה ןכיה ..אלו ,ָך ךשוחב יורש אוחש םדאכ ןכיה עדו'
 עמוש חיהש ,(םש) ו וניבא םהרבא לש ..היהש .מ נאחןפ [פהרבא לש -- היהש 9 | (םש) יכ ג אוהש | םאופ יל
 חעשב | ךֶ ירכע םחרבא רובעב ינש ה"בקהל רבע היהש םהרבא ([ך הז) לוקב ,'ו פהרבא לש ,כ םהרבאלש ורכע
 | םא יל ,ןף פוקמ לכב ול ..היה ,בֶחְוְד ול ריאס היח .ינפ [ול ריאס | וכ ג ריאמ [ריאט היה 6 | כ ךלוה היהש
 .. הרקח ,1 יוגו אנ הרקה [וגו | (םש) ינאְד ינודא .מתכופ [יגדא 7 | םי'אפ םיקרבו ,ג ןיקרכבו | נ ןיקיזב
 | גן לשמי | ן יל יתכ 8 | (פש) יא יל ,כ רסח השעו סויה . . הרקה ,מ ד ויה ינפל . . הרקה ,נפ ינפל
 המ ,ינא התיה חמו ,ן [התיה המ | ן יוגו . תנא ד הלחנ (1א קולחי) קלחי םיחא ךותבו שיבמ ןכב ['וגו -- ןבב
 | א ןקז ,!א קירצ [שיאה | י ותוא תללק | יי ילרבכ 9 | ןך אוה הפו ,ך וחמו ,(ילשמ) ו היה המו ,ם היה
 , י רבעתשאש | ש יל יל | לול .ייש'או וב [(פש) יתגיאפד יג * 10 | תד רביג .ישנאופ [ירביב | יג'אופ אכי
 | תיאפד יל .שנ דבעתשי , ו'א דבעתשא ,ן דכעתשינ [דכעתשנ | (םש) יי ותיכב .יש תאם הז תיבב | ש רבעתשי
 קלחי | יכג לע | תֶופְד פלועה תוטוא .?א ולכ. .,ו'א ולוכ םלועה ,(םש) ישב [םלועה | *א 'ל תא 11 | ְו לשסי
 , (פש) יתוד יל .יכנאם [ינש 12 | ייגפ יל .תאְד לארשי ךותב ,ן הלחנ קולחי ךותב יכ , כ [הלחג--יכ | ן יל הלחנ
 . .הרקה ,כנז] םויה -- הרקה [ווגו -- הרקה * 18 | פד 'וגו = .יתכגאו [פהרגא | יאְד יגודא , תרופ [יגדא

 תשעו ,[ך'א סהרבא (]ך יגדא) יגודא םע רסח השעו םויה . .הרקה ,ן אנ ארקה ,י ונפל .. הוקה ,ְל רגו ינפל

 -- השעו | אפ 'ל .יזְר רומג תלחתה [רומג התלחתה | יל סויה | ם 'ל ,?א רסח השעו ,ִד םהרבא ינודא ..
 | תאפד יל / ןח 'וגו םהרבא ינודא . . השעו ,וב םהרבא יגודא .. השעו ,1] [םהרבא

 269 דצ ליעל םהרבא לע שרדהב קוספה הז אבוה ןכו .'וכו תאצמו :418 רצו 7

 ר"יובו ,יתאב םויהו יתאצי םויה שרדה יפל תצק ןווכמ וגיא םיקרבבו םיקיזב ול ריאט ה"בקה ש"מו ,ךלוה ןכיהל

 םג 'יעו "וכו םיקרבו םיקיזב ה"בקה ול ריאמ היה ימ 'וכו ברעה דעו ףשנהמ 'וכו םכיו דודב ןכ ושרד

 ץראה רזעילאל הצפקתנש הלעמל רמא ירהש דועו הפ הז בתכ אפטש בגאו םיקלטעה םע םתלנשכ ה"ע דוד

 אירברב ינב ןמ .דחא ירברב :חנ לש ותללק 'ולכ ןקז ותוא לש יב א'יכבו ,קידצ ותוא לש ותללק ייגה 'א א"יכבו
 םיחא ךותבו ו'יכבו , כ"יכב היכו .'וכו ךותב יכ 11 = :נ"חעו יערזו ינא .דבעתשנ אלו 10 = : 225 ךצ ליעל י"מב ייעו
 ייגהו , 'וכו ןיריכזט וליא המ םיחא ךותב ומכ הלחנו קלח חקלש 'וכו ךותב יכ ךו ת בו םעטש לי"רו 'ןכו ךותב יכ
 יוגה ןכ .'וכו םויה 18 : ע"צו בקעיו קחצי ולא המ שרפמ ר''ב 'ופבו ,ר"פד טוקליבו םינשיה י"כב אתיל לארשי ךותב
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 וכאלמ חלשי אוה רמואו גלגלתמ אוהש םהרבא וליפא ,רסחל וכרצ לכה קחצי 'ר םשב יגח 'ר רמא
 :םהרבא ינרא םע דפח השעו ינש דסחל ךירצ (ו דכ תישארב) ךינפל

 >- הילא רמא רשא תרופט אהתש הרענה היהו 'וגו םימה ןיע לע בצנ יכנא הנה (די נו

 אלש ול ןתינ רחאלו ןנוהכ םהל ןתינ השלשל ,ןנוהכ אלש ועבתש ןה העברא : ךרכ אנ יטה
 ןטיז ,אהמתא תחא המא וליפא ,הרענה היהו רועילא ,חתפיו לואשו בלכו רזעילא ןה וליאו ,ןנוהכ
 לוכי ,(וט ומ עשוהי) 'וג הדכלו רפפ תירק תא הכי רשא בלכ  ,ןנוהכ ול ןתנו הקבר היבקה ול
 ,(תכ זי א'ש) 'וגו ונכי רשא שיאה היהו לואש ,לאינתע היבקה ול  ןמיו ,רבע וליפא

 :יס ייפ סט לעוסנמ ,'ז יי יתקסכ ביפ לעומכפ ,יד 'יק זיפ ל*יו ,'ל 'ד םינעפ ,(סייכ יכ עטוסי 'קלי) .סש עוקלי 4 : סט פוקלי 3

 ,כנאו [וכרצ | תא רמא -. [קחצי 'ר | ל יר ימא ימא יר 'טא ,ןןכ יאגה'ר ,נאוְד יגח 'ר [פ יגח 'ר רמא * 1

 אוהש ,ן וכאלמ .-. 'מאו גילגלתמ אוהש ,= ן [ךינפל -- גלגלתט אוהש | ןך וניבא פתרבא | אפ וליפאו | יתפד ןיכירצ
 רסחהש ,ב ךינפל . . לגלגתמ היהש ,'יפ ךינפל . . רמואו לגלגתמ אוהש ,*א ךינפל . . ימוא אוחו (לגלגתמ) גלגלתמ

 :תופ [ינדא | כו יל .*א ר"חה [ינש | תי'אד ךיצנ ,ן ךיצ .בכג?אפ [ךייצ 2 | תא וליבשב םלועב לגלגתמ
 ,יכ סימה . . הנה ,ן יוגו ןיע . . הגה ['וגו -- הנה 8 | "אד רומג תלחתה ₪ .ג1א]פ [םהרכא | יכנאד יגודא

 ,ן תרוחב אהתש [תרופמ אהתש | א יל .פ 'וגו ריעה . . הנה ,[ךְד ריעה ישנא תונבו םימח . . הנה ,ן 'וגו םימה . . הנה
 רמוא רשא ,ָך 'וגו יטה . . רשא ,[ך התשאו ךדכ ..רשא ,ן ךדכ . . רמוא רשא [דרכ --- רשא | יתכנאפד יל
 [גאפ סהל* | יןתנ | ך יגל | ינ'א ולאשש ,פ ועבת | ם יל ןה | 'אד יד 4 | י יל ,נפ יוגו .כא חילא (א רמא)

 ,יתכנאחפה פתיבארכע ₪ [רזעילא 5 | תפד יל .ינאחו [ול | ם יל י ןתנ [ןתיג | ח רחאל | תוד יל ,ל ול ,*י ןהל
 א חתפיו , ך חתפי לואש ,יתכנןפ [חתפיו לואשו | א בלכו לואשו ,ך בלכ .יתכנןפ1ד [בלכו | ן םתרבאלש ודכע
 רמוא רשא ₪ ,| [הרענה היהו | א יאנש ןגוהכ . . לאש ,כ?א ןגוהכ אלש לאש .תתפד רמא = ,יָנְו [רזעולא
 | תדד התשאו ךדכ . . רשא ,) ךדכ אנ יטה הילא רמוא רשא ,ָןָפ 'וגו חילא ם (רמא) רמוא רשא א הילא (?א רמא)
 (א ייפא לוכי ,ןְך ולא ,י וליא , = ולא אח) וליא אה ,ן וינודא ןבל חאישמ היה תחא המא אצי וליא [תחא --- וליפא
 ,יזח והקשהו , ן והתקשהו) ותקשהו (א תחא תרזמט וא תחא המא ,חפ תחא החפש) תתא המא (כ האצוי) האצי
 כ ןטזו .תאחיפד ןפיזו ,ינ [ןטיז | אפ 'ל אהמתא | יתכנאחפד וינודא (ך ונודא) ןבל האישט היה (1א והקשתו

 ינש) יהיו ,ן 'וגו רבדל . . יהיו ,ם רברל . . יהיו ינש ,?א רברל הלכ םרט אוה יהיו = [ןגוהכ | יל ול --- הקבר 6
 | יז תאצוי הקבר הנהו , ך 'וגו תאצוי . .יהיו ,] תאצי . . יהיו /תיכ'א תאצוי הקבר הנהו רבדל . . אוה (5'א יהיו

 | ?א -,שואה היהו 'אנש ,ן -. בלכ רמאיו [רשא | א 'אנש ןגוהכ . . לאש כ ןגוהכ אלש לאש ,יזרנפְד רטא -. ,ן [בלכ
 הדכל (כ ולא אה .ינחְופ וליא אה) וליא [דבע --לוכי | יתכנאפְ השאל יתב הסכע תא ול יתתנו ,ן ['וגו

 ול) ול ןתונ היה (כ דחא דבע וא רזמט וא יוג ,1א רחא רזממ וא דכע ,פ רזממ וא רבע) דחא רבע
 | תבכאחוד ןמיזו :ינפ [ןטיז 7 | [ך חשאל ותב הסכע תא ול . . היה דחא דבע . .ולא ,יכנ'אחופד ותב (ינגאזח) תא
 יחא זנק ןב . .יאנש . .ןב ('א לאינתע תא) לאינתע , זנק ןב לאינתע הדכליו ינש זנק ןב לאינתע .[לאינתע
 . . הדכליו ינש ןגוהכ ,וכנ זנק ןב לאינתע (2 הדכליו ינש) הדכליו ןגוחכ ,ן 'וגו לאינתע הדכלוו ןגוהכ ,א .בלכ
 = 1 [לואש | רד השאל ותב הסכע תא ול ןתוו בלכ יחא . . הדכליו ינש ןגוהכ ,ןֶ ןטקה בלכ יחא זנק ןב
 תב תאו לודג רשוע ךלמה ונושעי ,יִו [וגו | א 'אנש ןגוהכ .. לאש ,ָך ןגוהכ אלש לאש ,יתפְד רמא
 | ת'אפד השאל ול . .ונרשעי / כנא ול ןתי

 סע דסח השעו רומג התעו יתאב סויהו יתאצי םויהש דסח תושעל תלחתה םויה 'ולכ התלחתה םוי ה לי"יכב הנוכנה
 : ש"יועו רברה רומג סויה ךרדה יל הצפקש סנ תושעל תלחתה הזה םויה םוי ה בוט לכשב שרפמו םרוג ןכו 'וכו ינדא
 יתהגהו ,י"ר םשב (יאמיס 'ר) ינמ 'ר ייגה ט'קלבו , קחצי 'ר ישב יר ימא 'ר ימא שבתשנ ליייבב .יגח 'ר רמא 1
 רצ ג/הו 210 רצ ב"ח איהגאב 'יעו קחצי יר םשב תובר םימעפ רטואה אוה יגח 'רו , יתנייצש םירפסה לכ 'יג יפכ
 דצ י'מב יעו) גלגתמ ל''צש יל בתכ ףעל ה"'ר ידידיו ,,גילגלתמ ויייכבו ,ביובו .גייכב םג היכו .גלגלתמ אוהש 6
 ,גלגלתמ אוהש כי'ג אתיא 'ב א'יכבו ,'וכו דסחל ךירצ 'וכו חלשי .אוה רמואו אבנתמ אוהש סהרבא ןלופא 'ולכ (8
 בוט לכשבו ,'וכו לגלנתמ היהש א"ס ב"יכב ןמסנ ןכו ,ר'פד שוקליבו פ"יכב ייגהש ומכ לגלגתמ א'ג םש ןמסג ןוילגבו
 וכאלמ חלשי אוה רמואו לגלגתט אוהש רפח אוה ךירצ רומג קירצ אוהש פ"עאש סהרבא יגודא םע דפח תישעו ש רפמ
 רסחל ךרצנ וליבשב לגלגתמ רסחהש םהרבא וליפא שרפמ וא סרוג י"כ ריב 'ופבו , ג'עצו ךכרד תילצהו ךינפל
 יונה ןכו | ,'וכו יתאצי םויהש דפח תושעל תלחתה שרפמו רומג תלחתה םש בברתשנ כ"חאו , יוכ| השעו רמאנש
 : רומג תלחתה םעפה דוע לפכנ ת"'יכו 'ב א"יכבו 'יסופדבו , 'וכו ךרצנ וליבשב לגלגתמ דסחהש תייוכו 'א א'יכו 'יפופדב
 ראשבו ,יל שרפתנ אלו םיש ג דוע ןוילגב ףסוגו ,תרוחב אהתש 'יגה ו"יכבו ,ל"יכב ה"כ , תרוסמ אהתש 8
 רצק ןונגסבו , יוכו שיאה היהו לואש 'וכו הכי רשא בלכ ןונגסה הזב ןכו .'וכו היהו רזעילא 5 :  הוטימשה םירפפה
 לאינתע .ה"בקה ול ןמיז רבע ולופא לוכי 'וכו בלכ .יוכו הקבר ה''בקה ול ןמיז .'וכו תחא המא וליפא לייכב דחוימו
 השע המ 'וכו ןגוהכ אלש ה"בקה ובישהו ןגוהכ אלש לאש חתפי דוד ה'בקה ול ןמיז דבע וליפא לוכי 'וכו לואש
 'פב רחא רדסב םירמאמה ורדסנ םשו , ר"יוב אחסונה םע רתוי תמכסמ םירפסה ראשב אחסונהו , 'וכו הייבקה ול
 םבישהו ןגוהכ אלש ולאש .השלש םירדנב וחתפ 'ד םש ודו רייפדב ןושארה רמאמה ןושלו 'וכו רדנ אילפי יכ שיא
 בלכו חתפיו לואשו םהרבא דכע רזעילא ןה ולאו ןגוהכ אלש םוקמה ובישהו ןגוהכ אלש לאש דחאו ןגוהכ ה"בקה
 וא החפש התצי ולא ה"בקה ול רמא ךדכ אג ישה הילא רמוא רשא הרענה היהו רטאנש ןגוהכ אלש לאש רזעילא
 ןגוהכ איש לאש בלכ הקבר תא ול ןמיוו ה"בקה ול השעו קחציל ךדבעל תחכוה התוא רמוא תייה הנוז וא היוג
 רזממ וא יוג הכל ולא ח"בקה ובישה השאל יתב הסכע תא ול יתהנו חדכלו רפס תירק תא הכי רשא בלכ רמאיו רמאנש
 לואש זנק ןכ לאיגתע הדכלוו רמאגש הדכלו ויחא ןב תא :ול ןטיז היבקה השע הס ךהב ול ןתונ תייה דבע וא

21 207880215 8 

 שו



 וי דכ סם חשרפ הרש ייח 412

 ינש ןנוחכ אלש לאש ,ןנוהכ אלש היכקח ובישהוןנוהכ אלש לאש חחפי ,רור היכקה ול ןמיז ,רכע וליפא לוכי
 ,(אל ל אי םיטפוץ) 'ונו יתיב יתלרס אצי רשא אצויה היהו 'ות רמאיו יליל רדג חתפי רריו
 ול השע המ ,הלועל יל והלעמ החייה רחא בלכ וא רחא רומח רחא לסנ אצי וליא היכקה ול רמא
 : (רל םש סש) 'וגו ותיב לא התשצמה חתשי אביו ריהה ותב תא ול ןמיזו ןגוהכ אלש ובישהו ,חיכקה

 םימד שרקה 'א ןנחוי 'ר שיקל שירו ןנחוי .ר (הל םש סש) וידגב תא ערקיו התוא ותוארכ יהיו |
 תלעב לעו האסט הסחב לע רמא ןגינתר בייח היה אל םימד שרקה וליפא רמא שיקל שיר ,בייח היה

 :ו'מ ס"פ סכועפס 0 | :מ"ס 'כ סיספוט 'קלי ₪

 רבע ..רחא יוג .. רחא ישוכ) רבע וא רחא יוג וא דחא ישוכ אצי (ןךכ ולא אה) וליא אח [רבע -- לוכי 1

 היה ותכהו (ן רחא ירבוב וא רחא ישוכ .ָך דבע וא יוג וא ישוכ .ץר רחא יוג וא דכע וא רחא ישוכ ,י) רחא
 'א ירבוב וא רחא ישוכ וליא ,?א ותב . . היח דחא ירברב וא רחא ישוכ אצי ולא .יִכִנְחְוְד ותב תא ול ןתונ
 | תכאחוד ןמיוו .יגפ [ןטיז | ף ותב ול . . היה רוטמ וא רכע וגרה וליא אה ,'א ותב . . היה ותכה רזטמ וא

 . .דודו \כ!א ינש) ביתכר ןגוחכ ,יָנ יתרפא . . דודו ןגוחכ ,| 'וגו שיא ןב דודו ןגותכ . יתרפא שיא ןב דור [דוד
 ..לאש ,כ [ןגוהכ אלש לאש | 'ל ןגוהכ אלש -- לאש | א 'וגו יתרפא . . דורו 'אנש ןגוהכ .כאזְדְד יתרפא
 יתיב יתלרמ אצויח היהו  [יוגו -- חיחו * > | יל 'וגו רטאיו -- רדיו ינש | ןְך 'ל ,יתנם רסא .א 'אנש ןגוחכ
 .?א 'וגו יתארקל . . היחו ,?א יתארקל יחיב . . תיחו ,י יתיב יתלרמ אצי . . היהו .ן אצי רשא אצויה חיהו .םל 'וגו
 (ך יתארקל חצוחת) יתארקל . . היתו ,21 הלוע (כ והיתילעהו יתארקל) והיתילעהו םולשב יבושב יתארקל . . חיהו

 רוטח | 'ל רחא לטג | תףכ*א ולא אה ,ינ'אְוְד וליא אה [וליא | יל ה"בקה -- רטא 8 | ְד יייל הלוע . . יבושב
 וא רוטה + [ך רחא לותח . .בלכ וא רומח .ן'אזרש רהא לותח וא דהא בלכ וא רהא רוסה ,י'אְו [רחא --
 . . תחתיה [תלועל--חתייה * | כ לותח וא בלכ וא רוטח וא ריזה ,ְך תחא לותח . . בלכ וא רוטח .'ְך 'א לותח . . בלכ
 היה :יתכגד הלוע (ו הלעמ .1 ול הלעמ .כ ותוא הלעמ) וחלעמ היח .*א הלועל וחלעמ היה ,ל הלעל
 'יתב :אופד ןגוהכ אלש ה"כקה ול (יפ ןטיז) ןמיזו [ותב תא -- השע תמ | אפ והלעט היה ,ן הלע והלעמ
 / *א תאצי) תאצוי ותב הנהו ותיב לא .ל ותיב לא ['וגו--לא * | 2ן תפצמה | ?א אויביו | יג 'ל .?א 'אנש .[דיהה 4

 וידגב -- התוא ('ל תוארכ) ותוארכ * יחיו 6 | ן יוגו ,1 וגו ותארקל תאצי . . הנהו , יתכאפד ותארקל (יפ חאצוי
 שירו + א ל"בשר . 1] שיקל ןב ןועמש 'ר ,[₪ [שיקל שיר 6 | רמא | יא ליבשרו ,ןן שיקל ןב ןועמש ירו | יל

 | תד ןגתד .'ד 'נתד ,יכגאופ [ןגינתד | יתכְך שיקל

 תוית רבע וא רוממ וא יוג וגרה ולא היבקה רמא 'וכו ונרשעי ונכי .רשא שואה .היהו רמאנש ןגוהכ אלש לאש
 יתלדמ אצויה היהו רמאנש ןגוהכ אלש לאש החפי קכימ ותב | ול = ןתנו דוד ה" בקה ול ןמיז ךתב תא ול ןתונ
 ;וחב תא ול ןמיזו ןגוהכ אלש ה"בקח ובישה הלוע והלעמ תייה בלכ וא רומח וא למג אצי ולא היבקה רמא יתיב
 ןגוהכ אלש לאש רזעילא 'יגהו ,'וכו והלעמ התייה 'וכו למג אצי וליא ה" בקה ול רמא ל"יכב םג אתיא ןונגסה הזכו
 אתיִא םש תונעתבו ,ג"חב ע"ועו כ"יכבו 'כו 'א א"יכב םג אתוא ןגוהכ אלש לאש לואש 'וכו ןגוהכ אלש לאש בלכ וכו
 דחאל ןגוהכ (םובישה) והובישה םינשל ןגוהכ אלש ולאש הש לש ןתכנוי ר"א ינמ הנ רב לאומש ו"'א
 היהו ביתכד םהרבא דכע רזעילא ידעלגה חתפיו שיק ןב לואשו םהרבא רבע רזעילא ןה ולאו ןגוהכ אלש והובישה
 יוכו שיאה היהו ביתכד שיק ןב לואש הקבר ול הנמדזנו ןגוהכ ובישה אמוס וליפא תרגיח וליפא לוכי 'וכו הרענה
 יוכו אצי רשא אצויה היהו ביתכד ירעלגה חתפי רוה ול ןמדזנו ןגוהכ ובישה רוממ וליפא דב ע וליפשא לןכי
 ושקה 'וכו השלש ה"רב םש תופסוהבו ,סי'דב 'יעו 'וכו וחב ול הנמרזנ ןגוהכ אלש ובישה אמט רבד וליפא לוכי
 םש תינעתמ רמאטה .כברועמ םש עשוהי 'קליבו) ר"יובו ר'בב אצמנ ןכש םש וריעה אלו 'וכו בלכ בישח אל יאמא
 היהו רטא רועילא ןגוהכ ול ןתינ אל רחאלו "וכו ןהינ השלשל יוכו ולאש העברא קתעוה ט"קלבו ,(ןאכ ר"'במו
 םרט .אוה יהיו רמאנש הקבר ה"בקה ול ןמיזו ,ובו האושמ היה המא וא תו די ג האצי 'יפא לוכי 'וכו הרענה
 רמא לואש זנק ןב לאינתע ה'כקה ול ןמיז ותב תא ול ןתונ היה דכע וליפא לוכי 'וכו הכי רשא רמא בלכ יוכו
 "וכו אצי רשא אצויה היהו רמא חתפי דוד ה בקה ול ןמוז תב ול ןתונ היה 'וכו ישוכ אצי ילוא 'וכו שיאה היהו
 תינעה 'סמבו םש םייסמו ,'וכו חתפי אוביו בותכד ותב ול הנמרזנ הלוע והלעמ היה בלכ וא רומח וליפא לוכי
 דחא סהינש הנומ ךכיפל םתב תאשהל ןימוד לאינתע השעמו לואש השעמש יפל ןגוהכ אלש ולאש השלש רמא
 רש א יתמלשה ,'וכו אצויה היהו 2 :חתפי לש ןינעה קר אבוה םש אמוהנה ושרדמבו ,לודגה שרדמב ע"יעו
 ת"יכו ג"יכו יבו 'א א"יכו פ"יכבו ו'דו ר"פדב היכו .התפצמה 4  :ו"דו ריפדב ר"יובו פייכו ל"יכב אתילו אצ י
 :קוספה הז אבוה ר"יוב םגו ,ותוא רכ יתהגה .יוכו ותוארכ יהיו 5 : הפצמה בוהכ ארקסבו .ט"קלבו טוקליבו
 היהש דמלמ דעלג ירעב אלא רמאנ אל דעלג ריעב 'וכו סחנפ לצא ךלילו ורדנ תא רפהל לוכי היה הלחת 'ג סשו
 .שיקל שיר ןנחוי'רו שיקל ןב ןועמ ש 'ר םש 'ג כ"'חאו הברה תומוקמב רבקנו רבא רבא ונטמ לושינ
 ברקול יוארש רבד ןנונתד בייח היה אל םימד רמא ןנ חי ' ר, חבזמה יבג לע ברקילו ןתיל בייח היה םימד רמא
 רדונש ימ לכ אלא דוע אלו חבזמה לע ברקי 5 בזמה יבג לע ברקיל יואר ןיאש רבד .ברקי ו יבג לע
 / וכו םלשורי יככותחב י"י תיב תורצהב ןכיה םלשא י"יל ירדנ ר"הה םלשוריב ורדנ םלשיש | הכוז ורדנ םלשמו
 'ב א"יכבו 'וכו רעלג ירעב שרדהל םש ךמסנו כ"יכבו 'א א"יכב ףסונש 7 ותואב ןוכנלו םש ה רמאמהו
 בייח היה (םימד שדקה) םימר רמא ןנהחוי 'ר (שוקל שיר ל"בשרו ןנחוי'ר ןוגעה ףוסב
 יואר אוהש (רבד לע 'מא) רבד לע ןנינתד בייח היה אל םימ ד רליפא רמא (שיקל שירו) ל"בשרו
 רמא אל הלוע ולא ירה 'וכו האמט המהב לע רטא םא םש הרוטתב הנשמה ןושלכ אבוה ונינפלו ,נ"חטו 'וכו ברקיל
 ןליפאש \ ןירבדק היאר איבמ שיקל שירו ,הלוע םהימדב איביו ורכמו (הלוע ימדל עמשמר) הלועל ולא ירה םורכ
 ל"בשרו ןנחוי 'ר ףסונ םש אמוהנתבו , הלועל רמא אלו הלוע והיתילעהו רמאש חתפי בייח היה אל םיטד שדקה
 רשפא יאש רבד לע הנתהש םולכ אלו רמא ל"בשרו ןיכרעב בותכש ןינעכ בייח היה םיטד רמָא ןנחוי 'ִר
 :'וכו\ יתרבד אלו הידב ב"שר תורעהב ש"ויעו בי מ אמוחנתב אתיל הוו .סולכ וילע היה אלו בירקהל
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 סחגיפ פש היה אלו ,הלוע םהימרב איביו ורכמי הלועל וליא ירה ,םולכ רמא אל הלוע וליא ירה םומ
 לורג ןהכ ינא רוע אלו ,ולצא ךלוה ינאו יל ךירצ אוה רמא סחניפ אלא ,ורדנ תא ול ריתמ היהש

 ,|סחניפ לצא ךלוה ינאו לארשי יניצק שאר ינא רמא חתשי] ץראה םע לצא ךלוה ינאו לורנ ןהכ ןב
 ושנענ םהינשו ,אתיברד ארב לוא אתלכחמל אתיח ןיב ןירמא אתירבד היה הרענה הרבא ןידל ןיד ןיב
 םש ותוא םירכוק ויהו ונטמ לושינ רבא היה ךלוה היהש םוקמ לכב ,םירבא תלישנב תמ חתפי ,המרב
 ,דעלג ירעב אלא 'תכ ןיא רעלנ ריעב 0 בי םש) דעלג ירעב רבקיו חתפשי תמיו ריהה

 : טיפ סנכ וילט לד , (ו"ט יי) סיליקכס לעע 'ע סלקק עכדע | סש סיעפוט 'קכי 1

 ,1א רכטי הז ירח [ורכמי | 'א הז ,?א וז [ולא | תפד = רמא :ינא [ירה | יא הז ,נ וז [וליא 1

 | זך ריתהל לוכי היהש ,ן ריתהל .יתכנאפְ ריתיש [ריתמ היחש 2 | ןך היהו | א חימדב | ?א רוכמי . .ירה

 | יל ץראח -- דע אלו | יתכאד רלא :גחופ (ךלוח | :אפל 'ל [יתכג'אחוד יל * | א 'ל תא | כח יל ול
 . .ןושאר ינא ,2 לאישי . .שאו [יתופְד לאישי -- ינא * | ל 'ל .תכגְד רמא חתפיו [יאופ רמא חתפי * 8
 ,ך סחנפ . .ינאו .ן| סחניפ לצא יל ךלוה ינאו / 1 סחנפ . . ינאו [פחניפ -- ינאו * | ל יל .א ךלמ ינא ,ג לארשי
 ןד ןיב +7 ןיידל ןיד ןיב [יתנחפד ןירל ןיד ןיב * 4 | ל יל ותא ולצא ךלא ינאו ,2 סחנפ לצא ךלא ינא
 | א 'ל , איהה תרענח תדבא ,2 הרענה הדביא .יתנחופ [היענה הדבא | א 'ל ,כ ארל אד ןיב ,ן ןדל
 :יתכופד ןירטא אתיירבד [גיל ןירטא אתירבד * | א יל יל איה ,[ך איתח ,ןך אדה ,י] איה אדה ,ן איה הדח

 /₪ תלזא | | התלבחטל | ן הת- .י'רכנאפד אתייח .?רת'אח [אחיח | ל יל .א ירמא .זד ןירמא אתיירובד
 | ירת'א אתבולעד .ך אתבילעד ,ן התיברדד .כג'אה [אתיברד | פ אתוב ,כגח) הרב | יר אלוא
 ךלוה ,כ ךלהמ ,ינאופ [ךלוה | א לכ | יתכגא םירביא | כ 'ל . תד הרענ לש . . ,יג'אזה הימדב .?אן פ [המדב 5
 | ם ידעלגה - [חתפי 6 | ךֶד ונמיה :יכנאופ [ונסמ | ןך רבא לשינ ,י לושנ רבא ,'א] לשינ רבא חיה | ד וב
 | תד רמאג אל .גו ןב 'תכ .- ,יאפ ןאכ ביתכ ןיא | (5 ל אלא -- ירעב) גן יל ,י דעלגה ירעב [דעלג ירעב
 ונממ לושיג רבא היחש ('א דמלמ דעלג ירעב רבקיו א'ד) דמלמ . [(י דעלגה) דעלג ירעב | ן רבקיו - [אלא
 ןנחוי 'ר היה רדנ ( יכו רחא םוקמב רבקנו) יכו 'וכו רדנ חתפי רדיו וטוקמטב רבקנו ןאכ (כ  לושינ ונממ)

 ןידל .ןיד ןיב הימתב | 'וכו ךלוה ינאו דוע אלו הימתב ולצא ךלוה ינאו 'וכו אלא הימתב .'וכו םש היה אלו 1
 ול ךלה תדלויל תדלימה אובתש דע 'ולכ תרלויל תדלימה ןיב ןירמוא תוירבהש והזו הרענה הדבא הזל הז ןיב 'ןכו
 'וכו רמא חתפי יתמלשהו ,ע'צו םירחא י'כ .השמח י'ע דוע  תמייוקמ אתיברד 'יגהו ,המלעה לש ןב תמ 'ולכ
 שיקל שירו בויח היה םי מ ד רמא י'ר ל"בשרו י"'ר חי ה ר דנ יכו שרופמו קתעוה 'מ א"י םיטפוש ק"דרבו ,ג''חעו
 הלוע ןהימדב איביו ורכמי הלועל ולא ירה 'וכו האמט המהב לע רמא ןנינתד בייח היה אל םי מ ד וליפא רמא
 ילצא אבי יל ךירצ אוה סחנפ רמא רוטפ היה םימדב יכ ול רמאיש רמולכ ורדנ ול ריתיש סחנפ םש היה אלו
 תמ םירביא תלישנב חתפי ושנענ םהינשו הרענה הדבא ןידל ןיד ןיב ולצא ךלאו ינא לארשי יניצק שאר רמא חתפיו
 םהילע היה אלא כ'כא םהילע אוה דיגנ םהילע היה דיגנ ]הכה רזעלא ןב סחנפו דעלג ירעב רבקיו רמאנש
 ביח היה םימד רמאש י"ר ירבדכ 'וכו ול רמאיש רמולכ שרפמש 'רנו ,ומע היה אל וישכע ומע 'הו םינפל
 אלד 'ינתמ הדב 'ב ז'כ הרומת תופסותב 'יעו ןימדב התי קירפ הוה אנהכ סחניפל ליאש וליאו םש םוגרתב תפסותב ןכו
 (יבו 'א .א"יכב ןאכ ה"כו) ךלמ ינא רמא 'יגה םש ר"יובו ,ו"רד חיבילא םג הנשמה םש בשיימש ששרה 'יחבו מרכ
 תפס ןידל ןיד ןיב הז ץר אה םע לצ א ךל או לודג ןהכ ןבו לודג ןחכ יגא רמא סחנפו סחניפ לצא ךלאו
 םהילע תיה דיגנ רזעלא ןכ סחנפו דיהה שדקה חור ונממ הקלתסנ סחניפ הימדב ובייהתנ םהינשו אתבולע איהה
 ןחכ ינא דוע אלו | ל"יכב וגינפל קר 'יגה ןאכ ר"בבו ,'וכו דעלג ירעב רבקיו ד"הה רבקנו רבא רבא לושינ חתפי
 הז 'וכו ונעגית םיליפסכה למע םש רמאמה ןושלו ,תלחק שרדמב םג תאצמנ וז 'יגו ,ץראה םע לצא ךלוה ינאו 'וכו
 לארשיל ויצקו שאר ינא חתפי רמא אלא ורדנ ול רפיו סחנפ לצא ךלילול היה אל ריע לא תכלל עדי אל רשא חתפי
 ה'כ) אתבלע איהה תפט היירת יניבמ ץראה םע לצא ךלאו לודג ןהכ ןב לודג ןהכ ינא רמא סחניפו סחנפ לצא ךיא
 ירעב רבקיו ביתכד רבקנו רבא רבא לושינ חתפי המד לע ןובייחתיא ןוהיורתו (תפס היגה כ"מבו ,ודו ר"פדב
 יולכ) ומוקמב רבקנו רבא רבא לושינ היהש דמלמ אלא דעלג ירעב רבקיו רמא תאד רבקנ תומוקמ המכבו רעלג
 (ל"דרה ייחב 'יעו) הנש םיתאמ שדקה חור ונממ הקלתכנ דיספה המ סחניפ (לושיגש םוקמב רבקנ רבאו רבא לכ
 אמוחנת ישרדמב שרדה רקיע וכו ,'וכו םינפל םהילע היה דיגנ אלא כ'כא םהילע דיגנ רזעלא ןב סחנפו ביתכד
 תושפנ חקולו םייח ץע קידצ ירפ ה'שז 'וגו אילפי יכ שיא םש ב''מ אמוחנתב שררה ןושלו ,ץראה םע חתפי היהש
 ינב םע םחלנש העשב יתמיא ותב תא דביא הרות ןב היה אלש ינפמ ידעלגה חתפיב אצומ התא ןכו 'וכו םכח
 ריזח וא בלכ ותיבמ אצי וליא ה'בקה רמא ה"בקה וילע סעכ העש התיאב 'וכו רדנ חתפי רריו רמאנש רדנו ןומע
 רמא אוחו םש היה סחנפ אלהו התוא ותוארכ יהיו 'וכו ותב הנהו רמאנש ותב הי'בקה ול ןמיז יגפל בירקי למג וא
 ינא רמא התפיו ץיראה םע לצא ךלאו ימצע ליפשא לודג ןהכ ןב לודג ןהכ ינא רמא סחנפ אלא בושל לכוא אל
 םש אמוחנתבו) הבולע איחה הדבא םהינש ןיבמ טוידח לצא ךלאו ימצע ליפשא םיניצקה שאר לארשי יטבש שאר
 התפי שדוקה חור ונממ הקלתסנ סחנפ הימדב ובייחתנ םהינשו (אמלע ןמ אתבלע איהה תדבא ןוהיורת ןיבמ
 הבזמה יבג לע םהינב תושפנ ובירקיש הרותב ביתכ אמש יבא ותב ול הרמא דעלג ירעב רבקיו רמאנש ויתומצע ורזפתנ
 םרג ימ  'וכו הרותב שֶר חיהש חתפי הז שר רבג 'וכו םילד קשועו שר רבג בותכה רמא וילעו 'וכו הל רמא 'וכו
 רזעלא ןב סחנופו ןגוהכ אלש רדנ .רדנ ידעלגה חתפי םש ר''אסבו ,'וכו הרותב ארק אלש לע ןתב תא רבאל חתפיל
 אלו ורדנ תא ול ריתיו סחניפ לצא ךליל חתפיל ול היה ורדנ תא ריתהל חתפי לצא ךליש סחניפל ול היה דמוע
 לארשי לכל שאר ינא רמוא הזו ץראה םע לצא ךלא ןרהא לש ונב ןב לודג ןהכ ןב לודג ןהכ ינא רמוא הז ךלה
 הלודגל הל יוא הילעב תא תרבקמש הלודגל הל יוא ומצעל הלורג גהונ הזו ומצעל הלודג גהונ הז הז לצא ךלא
 : 400 דצ ןיצידעמ עשידומלת-שילביב סיירפ 'יעו ער ןיחש ןימ אוה םירבא תלישנו ,'וכו םלועב הבוט תמרוג הניאש
 :'וכו רבקינ ידעלגה חתפי תמיו בותכ ארקמבו ,פ"יכמ ץוח םירפסה ראשבו ל'יכב ת'כ .התשי תמיו 6
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 היה רינג ןתכה ןרהא ןב רועלא ןב םחניש ריהה שרוקה חוו ונממ הלטינ סחניש

 : (פש סש) וסע י'יו םינפל םהילע היה אלא 'תכ ןיא םהילע אוה רינג (כ ט א-הר) םהילע

 ןה וליאו ,םהיפ תנעמב ונענש םה השלש ןיעטש 'ר ינתח רבדל הלכ םרמט אוה יהיו (ומ ד

 רברל ותולככ יהיו השמ ,רברל הלכ םרט אוה יהיו רזעילא ,המלשו השס םהרכא רבע רזעילא

 שאהו ללפתהל המלש תולככו המלש ,(אל וט רברסכ) המראה עקבתו הלאה םיוגרה לכ תא %

 :וא זו ביתר) הררי

 םיתאמ החכותכ ץע תכומ ןנינת העדי אל שיאו הלותב דאמ הארמ תבוט הרענהו (ט = ה
 ריאמ ירד יטעמ רזעלא יר ישמ והבא 'ר ,הנמ התבותכ ץע תכומ םירמוא םימכחו ריאמ 'ר ירבד
 :חלוחב הניא ץיעמ הלעבנ םא אה הלוחב ןנכרד 'עט ,הלותב ץיעמ הלעכנ םא אה הערי אל שיאו

 :': ס"כ 5*פ םונותכ 'שוכ: < | :נ'ע 0'פ פונוסכ :סט עוק>י 7 | :פ"ק 'כ עוקל 0

 היח אל םיטד 'יפא רטא (יכ שיקל שיר) ליבשרו (כ בייח תיה) בייח םימד רמא ןנחוי 'ר (כ שיקל שירו) ל*בשרו

 (2 הבוטה יבג לע ביקי) ברקי תבזמה (כ יבג לעו ג 'ע ברקיל יואר אותש רבד ( לע 'טא) לע ןגינתד בייח

 אוהש ימ לכ אלא תבזמה (כ יבג לע) ג'ע ברקי אל חבומה יבג לע (:2 ברקיל וניאש) ברקיל יואר וניאש רבר

 תדגנ םלשא) םלשא י"יל יררנ (5 ה"ה) ד'הה סלשוריב ורדנ (כ םלשיש) םלשמו הכוז ורדנ \ םלשמו רדונ) םלשמ

 [ן'ְד שדוקה * | ית ונטיה | כ הלטונ ,נְד הלטו ,יתאופ [הלטינ 1 | כ'א ייי תורצחב ןכיה (כ ומע לכל אג

 .אפ'ד [ןהנה--ןג | יכגא סהנפו ,ן סחניפו , םִד סהנפ , [ך [סחניפ | א האוכנ .ית- נ'אפ שרקה ל שרוק

 ,ך היח ריגנ ,1 ומע יי . .ריגנ א ומע י"יו םינפל םהילע . .ריגנ [םהילע היה דיגנ | יתַנְוְד 'ל .כ ןרהא ןב

 ריגנ אוה .כ ומע יייו . . םתילע היה רוגנ אלא ןאכ 'תכ ןיא . . אוה ריגנ [וטע יו -- אוה ריגנ 2 | =ם'דך ל

 דיגנ ' ת ומע ייי םינפל ריגנ אלא ..אוה .חֶד ומע (ח'ד יייו) יי םינפל רינג היה אלא ןאכ 'תכ ןיא םהילע

 ייתכ ןיא סחילע אוה דיגנ ,ם סמע י'יו םינפל םהילע היה דיגנ [אלא] ןאכ 'תכ ןיא וטע י*יו םתה םימיב . . אוה

 יכו י"ל רדנ חתפי רדיו רככ םהילע היח ריגנ אלא ןאכ 'תכ ןיא םהילע אוח ריגנ .ינְ] 'ל .'א תיח אלא ןאכ

 'טא ןנינתד בייח תיה אל םיטד 'יפא 'מא ל"בשרו בייח היה םימד שרקה 'מא ןנחוי 'ר ל'יבשרו ןנחוי 'ר היה רדנ

 יבג לע ברקי אל הבזמה גיע ברקיל יואר וגיאש רבד הבזמה גיע ברקו חכזמה ג'ע ברקיל יואר אוהש רבר לע

 תורצחב ומע לכל אנ הדגנ םלשא י"יל ירדנ ר'הח םלשוריב ורדנ םלשמו הכוז ורדנ םלשמ אוהש לכ אלא חבזמה

 י 'א יינשר .תכד יאחוי ןב - . ,נחו יחוי ןב ןועטש 'ר | 1 ינאת | ןְד יוגו -. ,יתכאו [רבול 8 | 'א י"י תיב

 י'א ןה ולא ,ןַה םה ולאו .תן'א ןה ולאו .ן [ןה וליאו | א םהיפבש רטאמב | אָד 'ג | ם 'מוא יחוי ןב ..יר

 | דל ל [יתכגאופ איה * | תכאופד השמו ,ינ [השמ | ד לשודכע .יתכנאופ [דנע 4 | ינפד 'ל ,כ סה ולא
 [יתכגופד תלאה--תא* 5 | תכ'אד 'תכד -- .יינ'אופ [|השמ | תפְד תאצוי הקבר הנחו , ג יונו ₪ ,ל>א] [רבדל

 ינו [המלש | כ'א 'ל ,ן יוגו עקנתו .יתנְד םחיתחת רשא . . עקבתו ,ף [המדאה עקבתו | ואל יל /'א "וגו

 | *א וג :פ'אפד יי" לא = | ;ינ] [ללפתהל | ת'א תולככ יחו | תד היב 'יתכד :כאפ 'תכר 4

 ..דאמ [יתכ נז הערי -- דאמ * | ך תכט [תבוט ' 7 | ןְד יוגו םימשה ןמ ,יתכ אפ םיטשח ןמ ₪ [הדרי 6

 / א יירטוא :כ 'טוא .ל 'וא [נופְך םירטוא * | וכ ירנדכ 8 | ןל יל .*א דאמ ,'אְ הלותב דאט \ם שיאו

 י תנאד הימעט | כ'אפ רועילא .ן רעל | ;אןפשב .תכפד פושט | תד הנינח .כנאןפ [והבא | ןאגמ | תןי-
 | יג 'ל פא | ישכפ אמעט :א והייטעפ ,תְד והימעפ ,] ןוהטעט 9 | ישכפ אמעמ

 , ןהכה רזעלא ןב ק"ררבו ,ןרהא ןב רזעלא ןב כ"יכבו ,'בו 'א א"יכו פ'יכבו (ו'רב הגוהו) ר"פדב היכו .ןהכה ןרהא ןב 1
 ,ומע י"י  'ןכו חיה דיגנ רזעל א ןב סחנפו בותכ ארקמבו ,יתנייצש י"כבו ר"פדב םג אתיא ומע י'יו 'ינהו
 ליעל 'יע "יו אלב סחניפ 'יגה לעו ,ז"ט 'ד ב"ל 'ג רבדמב ומכ םורחא םיקוספ י'פע ןהכה ןיהא ןב רזעלא שבתשנו
 םהיפ הנעמב ונענ השלש קתעוה ט"קלבו ,םהיפב םנושל הנעמש דועב .םהיפ הנעמב 8  :'וכו יתיאר ה"רב 9 רצ
 רשא 'וכו עקבתו הלאה םירבדה לכ תא רבדל תולככ יהיו ביתכד השט רבדל 'וכו יהיו ביתכד םהרבא דבכע רזעילא
 ,ל"וכב  ונינפל קוספה ןוכנו ,נ'חעו םיטשה ןמ הדרי שאהו י"י לא ללפתהל ותולככ יהיו ביתכד המלש סהיתחת
 הידב 85 דצ ליעל י"מב 'יעו 'וכו י"י ל א ללפתהל המלש תו לככ יהיו דיג 'ח א"טב 'פה סע בברעתנ םירפסבו
 ןגיתעה בוט לכשבו ,ם מ ש ה מ בותכ םש ב"הדב ארקמבו םיטשה ןמ 'ינח םירפסה ראש לכבש המיתו ,'וכו ליבשב
 םייסמו ,'וכו המלש תולככ יהיו שבתשנ םש םגו ,'וכו המלשו השמו םהרבא דבע רזעילא םהיפ הנעמב ונעג תשלש

 םרטב רזעילא ולאו ןתליפת ולכש רחאל ונענ המלשו השמב ירהש טושפ רבד הארנ אל יכ 'וכו רבדה שוררנו םש
 הנטקה לע אבש לודגה ג"מ םשו  'וכו םיתאמ התבוהכ הלותב ב"מ םש תובותכ הנשמב | .ןנינת 7 :עיצו הלב
 אתינהמבו ,הנמ התבותכ ןץיע תכומ םירמוא םוטכחו מ"ר ירבד םותאמ ןתבוחכ ץע תכומו הלודגה לע אבש ןמקו

 א ג מ ןכו ,אנמ התבותכ 'וכו 'מוא 'כחו 'וכו םיתאמ התבותכ ץע תכומו 'וכו ןטקהו 'וכו לודגה אברעמ ינבד אדוכלתד

 ןכו הנוכנה ייגה ןכ .והבא 'ר 8 :168 דצו 192 דצ לועל ומכ מיר יר בד כ 'יגהו ,80 רצ ליעל םג 'ועו ו"יכב
 אה 9 10:  רצ ב"ה א'הגאב םג 'יעו הנינח 'ר שבושמ ת"יכו 'יפופדבו ,א"ר םשב והבא 'ר 86 דצ בוט לכשב
 יפל 'וכו אל שיאו שרודו םיתאמ התבותכ הלותבו הלוחב איה םוקמ ותואב ץע הל עקתנש | .'וכו הלעבג םא

 אל שיאו דוע ךירטציאו  הלותב הניא ץעמ הלעבנ םא אה הלו ת ב ןנברד ןוהמעטו הלותב איה העדו אל שיאש
 ייעו ץעמ וליפא רמול הלותב ארק רתייא העדי אל שיאו ימג בותכד אתשה שיאמ א"ה דוחל הלותב יאד העדי
 ,'וכו םדא ולופא 'וכו שיאו שרוד י"רו הכרדכ אלש רמולכ רחא םוקממ הערי אל שיאו שרוד שוקל שירו ,ת"פיב

 רמא םיתאמ התבותכ רמותו ןאכ ןיא ןילותב (םיתאמ התבותב ץע תכומ רסאד) ט"רל ןיבתומ םש תובותכ 'שוריבו

 'ולותב הל שי  ןיאושיגה ןמ הלותב ירה םיתאמ 'תבותכו םילותב הל ןיא תרגוב ירה יולת רבדה ןילותכב יכו ןול
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 םיונ תונבש יפל שיקל שיר רמא ,הקבר אלא הליחת הנומשל לוהממ השא הלעכנ אל ןנחוי 'ר רמא
 אל שיאו םילותב םוקממ הלותב וז לבא רחא םוקממ ןמצע תוריקפמו ןתודיע םוקממ ןמצע תורמשמ
 וליפא אלא ,הערי אל שיאו ןיערוי ונא ןיא הלותב ינש עמשממ ןנחוי 'ר רמא ,רחא םוקממ העדי
 :(ג תכק םילח;) םיקידצה לרונ לע עשרה םכש חוני אל יכ םש לע הב עבח אל םרא

 דימ םימ התוא וארש ןויכ וזו ןיעה ןמ תואלסטו תוררוי םישנה לכ אלמתו הניעה דרתו
 ןויכ ךיינב ףא ולע רימ םימ ךתוא וארש ןויכ תא המ ,ךיינבל ןמיס תנמיס תא חיכקה הל רמא ,ולע
 ונע ראב ילע תאוה הרישה תא לארשי רישי זא ריחה הלוע אהה רימ םתוא האור ראבהש

 : (ז' אכ רבדטב) הל

 ;םיבוטה הישעמ תארקל התארקל דכעה ץריו (זי

 : תחא היימג 'וגו םימ טעמ אנ יניאימגה רמאיו
 הכ טיכמ ,ץמצממ ןירופיצר ןנח 'ר םשב פחניפ 'ר 'ונו הל האתשמ שיאהו (אכ

 : יונו י*י חילצהה
 :'כ כ סיכת סט יכיכפ יקלי | ,(יב ייפ סיכק סילספ טכדע) פ'פפ 'כ סילספ 'קלי ,סע עוקלי 3 | :סש ץוקני 1

 ו (יפ עיכ) ימסל יננככ ס5 'פ סקקיספ ,ע"ק 'כ עוקל 10 | :סש עוקל 9 - :582 ד5 לעל 6 | :פ"ק "ס עוקני 5
 : סע עוקני 11 :נייפ יפטט סכדע ,'כ ייק ס"כפ סנכ לנדענ ,ג"י 'יק קסנפ סעוקנס ,('ל ב"פ) סע יסנכ ספקיספ

 יעזח ןתודע .ן [ןתודיע 2 | תר םיימר ,?י'א םיוגה | ךְד לש ןתונבש .יעכנאחופ [תוגבש | יכ נפ הנמשל 1
 | ל יל [רחא ** | נא ןמצע תא | תוריקפמ ,ן תוריקבמו [יתכנאחפד תוריקפטו * | יתכאפד ןחורע

 | (םילהת) 'ו הקברב יגש תממ 8 | ל יל ,'יָנ פוקמט ..וז אלא .תד םוקמס . . תאז לכא [כא[דופ םוקממ ---וז לבא *
 [ ןח שיא [םדא 4 | (םש) י ולפאש | תד שיא .םוכפ שיאש ,ן'ִאְו [שיאו | ם (םש) יכנא עדוי יניא

 עשרה . .אל ,מ] 'וגו עשרה . .אל יכ ,' םיקירצח .. אל ,תכנאפ [םיקידצה -- אל יכ | כ 'נש םושמ [םש לע
 | ול יל :םאשד לעתו תדכ אלמתו ,[ך תרכ אלמתו [ינ אלסתו * 5 | (סש) י יוגו טבש . . אל יכ ,ך 'וגו
 ,יכ1אפַך םיסה (ם  חוארש) התוא וארש ןויכ ,| םיס התוא וארשכ | א וז אלא | ?א םימ תואלממו גן תולמטו

 ,יכאפ ד םיטה ךתוא , נו [םימ ךתוא | ךינבל | יל תנמיס | ל התא [תא ** 6 | ןר'א התוא םימה וארש ןויכ

 | יתכ:אפד ךינב ;ן [ךיינכ | ג ךכ [ףא | ם ךתאיקל .*א םימח .-. [ולע | ם 'ל דימ | ןך ךתוא םימה
 | ן וגו ,2כִד ראב ילע :יתנאחפ [הל -- ילע | ?אפ 'ל תאוה --זא | א 'ל ,תד יהת ייכנחופ [אהה 7
 [וגו | ל פים .ן אנ [יתכנאפְ םימ --אנ * | כ יניאמגה ,יתגל ינאיפגח [אְוָפְד יניאימגה * 0

 | ל יל .[תחא ** | ל 'ל א העימג :יכפ האיסג ,1 איטג ,ן חיטג [תֶד היימג * | ינו 'ל .תכאפד ךדנמ
 ,כנאפ ןינח . . סחנפ 'ר ,ן [ןנח --'1 | יתאד הל .כ תעדל ..הל ,ן יוגו שירחמ חל , [יוגו תל 1
 ,כו [טיגמ | 1ךכ ץיסצממ | םפ יל ,*א ירופיצד ,כנ'א ןירופצד [ןירופיצד | ד ןנחוי יר ,ןזך ןנח 'ר

 / ןךפ וכרד . . חילצהה ,1 יוגו . .וכרד חילצחה ,כ אל םא וכרד יי חילצהה ['וגו -- חילצהה 12 | יתנאח ד טיבמו

 .ןתודיע םוקממ 2 = :'ניח לטב ןירטא ןנברו הניח לטב אל רמא מ"רד ץע תכומב ןיגילפ המ 'וכו הנמ התבותכו
 רחא םוקממו ןתודע סוקממ ןמצע תורטשמ םיוג תונכש יפל תצק יונישב קתעוה 'ג דע 'ע ךורעבו ,ןהילותב םוקממ
 (יכ זי ד": ב"כ םירבד) םילותב םגרותמ 'א י"רתב םגו ,588 דצו 449 דצ ליעל יימב 'יעו 'ו כו תוריקפמ
 הלוחב 'נש עמשממ 'וכו הלותב ןושל יונישבו איבובריעב קתעוה לודגה 'טבו ,ןירהס ('בכ םש םש) 'ב י"רתבו ןווריהס
 רחא םוקממ תודיספטו ןתודיע סוקממ ןמצע תורסשמ םיוג תונב רזעילא 'ר רמא אלא העדי אל שיאו עידוי יניא
 היב רדהמ ייגח יבר אעב חמלו רמאמב םש ימלשוריב ןכו) הכרדכ אלש הערי אל שיאו הכרדכמ הלותב אכה םרב
 יוכו תונב שיקל ןב ןועמש ר'א ט"קלבו ,(הכרדכ אלש העדי אל שיא הכרדכמ הלותב 'וכו הלותב התווכדו וכו
 י"שריפבו ,רחא םוקממ העדי אל שיאו התורע םוקממ הלותב וז לבא ןהילותב םיקממ אלא ןמצע תורמשמ ןניא
 ןהילותב םוקמ תורמשמ | ויה םיוגה תונבש יפל הכרדכ אלש העדי אל שיאו םילותב םוקממ הלותב שרפמ ת''הע
 טבש חוני אל יכ זיפפ שיר ןמקל שררהכו החיינ ול ןיא .'וכו חוני אל יכ 4  :'וכו רחא םוקסמ ןמצע תוריקפמו
 ול ןיגווזממ ןיא הטוס שירבו 'וכו םיעשר לש הרובח דצב אלא םיקידצ לש הרובח רצב החייג ול ןיא וכו עשרה
 בוט לכשבו ,חב ריכה אלו ערי אל הערי אל שיאו שרודו ,'וכו חוני אל יכ רמאנש וישעמ יפל אלא ה שא םדאל
 יידיב וליפא רז ע לא ן ב ק ח צי ר"א אתיא םש יטלשוריבו ,הילותב רישחו הרהרחו םלועמ שיא הב עבת אלש שרפמ
 ,חשק שררה סעט .'וכו םישנה לכ 5  :'וכו עשרה טבש חוני אל יכ ינש הב עבת אל (ע"קב 'יעו היריב 'יגח מ*פיבו)
 הנושארה םעפב סנ הל השענו אלטתו באשתו רמא אלש לעתו חדכ א ל מ ת ו ןושלמ ןכ וקדקרש 'רנ בתכ ן"'בטרהו
 ייפבו ריב י"פב םג 'יעו ונימאי אל ילוא באשתו הניעה דרתו רטא םהל רפסשכ דבעהו באשתו בותכ ןכ ירחא יכ
 ו'זרהמ 'ופבו ,התארקל םימה ולעש וארש יפל התארקל דכעח ץריו 'פל שרדה אבוה ת''חע י'שריפבו ,ייחב וניבר
 ייגה םירפסה ראשב ןכא = ,יוכו ןז א ל א 'א א'וכב 'יגה יפל עמשמ ןכו ,איה אישוק ןושל יוכו םישנח לכ שרפמ
 ונאצ םימה וארש ןויכ 'וכו ימ לכ םהרבא יעור םהל ורמא 55 דצ ליעל ומכ אוה הדנא שרדמ ילואו ; 'וכו וזו
 לש וערזמ אוהש וב ריכה ןתבזע הז המל יכ 'ב תומש י*שריפב הדגא ןכו שיייעו 'וכו ולע רימ םהרבא וניבא לש
 אג תולמה יתמלשחו יניאימ גה יתהגהו עטוקמ רמאמה לייכב .'וכו רמאיו 10 :  ותארקל םילוע םימהש בקעי
 היימג האימג 'ע ל"תטעבו נ'חעו תחא האי מ ג אנ יג י אמ ג ה רמאיו קתעוח ט'קלבו ,תחא היימג שרדהו טעמ
 אנ ינאימגת הקברל רמאש םהרבא דבע רזעילא הז ושפנ עבושל לכוא קידצ שררה םש אתקיספבו ,העימג
 רייספב אקספה התואבו ,'וכו אג ינטיעלה רטאש עשרה ושע הז רסחת םיעשר ןטבו תחא האימג ךדכמ םיט טעמ
 םש ר"טבבו ,האימג ידכ 'וכו יניאימגה םש אמוחנתבו ,תחא חאימג יוכו יניאימגח 'וכו קידצ פש ילשמ שרדמב ןכו
 יוכו .קירצ ימוא 'תכה וילע אג י כ אי מ ג חה רמאיו 'וכו ץריו שרפמ לודגה שררמבו ;איימ ג ידכ "כו ינאיסנה
 התוש אוהש רע .ץמצממ 11 | :'וכו ושעב לבא תחא היימ ג ידכ אג יניאימגה אלא 'תכ ןיא אנ יניקשה
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 וב היה הריקי ןכא ףסוי 'ר םשב אעה 'ר בהו סוג יונו םילמגה ולכ רשאכ יהיו (נכ

 : תורכיד רשע רגנכ כהו הרשע ,תוחול ינש רגנכ הירי לע םיריסצ ינשו ,עקב הלקשמו

 :תחא הניל ןילל ונל םוקמ ךיבא תיב שיה יל אנ ידינה תא ימ תב רמאיו (נכ
 : הגוה תוניל ןולל םוקמ סג יונו םג וילא רמאתו (הכ
 : הנוט הרושכ לע םירוטש ןכימ יייל וחתשיו שיאה דוקיו (וכ

 ינדא יחא תיב ייי ינחנ ךרדב יכנא 'ונו םהרבא יגדא יהלא יי דורב רמאיו (זכ
 : ינדא יחא תיב י*י ינחנ ךרדנש ערוי יתייה ינפל ךורה הצפקש הכוט הרושב לעממ

 ,המא חיבל אלא הלינו השאה ןיא ןנחוי יר רמא המא תיבל דגתו הרענה ץרתו (חכ
 : היכאל אל ,תרגט החיה יסלו המא התטש םהל רמא ,(בי סכ תישארכ) היבאל דנתו 'תכהו ןוביתא

 :סט פוקל 6:20 75 לעל ,סש עי > :סט עוקל |  :סט עוקל 0 - :ןיכפ ללועס טכדט ,סט עוקל |
 :ס"פ ןפקל ,סט סוקלי 8: 608 דל ליעל 'יע 7

 , 1 ולקשמ עקב בהז םזנ שיאה חקיו תותשל [בחז -- יוגו | ילאְזְה יל םילמגה ..יתיו 1 | יא יל ,ןְד י"י הילעהה
 עקב וי הגו בתו ..הקיו ,זַך ולקשמ . . שיאה הקיו ,'א תותשל .םפְד 'וגו הקיו תותשל ,כ בהז . . תוחשל
 ,י חב | כא" החיה | 5 הבופ [הוקי | א יפוי 'ר :כנזחןפ ףסוי בר | ן אנוח | ך בר [יר 5 | ן וגו ,רך*א ולקשמ

 ! 'א םינבא תוחול | א יתש | יתכנאופד הלקשמ ('ַא התיחו) חיהו ,'ל הלקשמל [חלקשמו * 2 | א וריב

 ו תווגידח ,'א תורגד | 'א "י ,'יתכניאחופד תושע ,רך [רשע | יתכנאוד םלקשמ ₪  ,ם [כהז
 /זח ןילל ..םוקט ,) ןילל --שי סא ,יכ'א [ןילל -- שיח | י'אח יל יל -- רטאיו 8 | ירכנ'אחפך תורבדח
 סג ןבת םג וילא רטאתו הכלמ . . תב רמאתו , ןךִד הכלמ ןב יכנא לאותב תב רסאתו ['וגו -- רמאתו 4 | ףְָד 'וגו
 םג ןבת םג לאוהב הב וילא רמאתו ,] 'וגו אפסמ םגו ןבת םנ וגו יכנא . . תב וילא רמאתו ,ְך ונסע בר אופסמ
 אופסמ סג ..סג ,?א 'וגו םג .. םג וילא רמאתו ,'א ונטע בר אופסס םג ..םג ןילא רמאתו ,] 'וגו אופסס
 וגו -- רמאיו 6 | יתכאד ןאכמ .גחופ [ןכימ | תכג'אופ דקיו 5 | ן ןולל [ןולל --םג | יח יל ,ם יוגו
 .. רמאו .ָןְד 'וגו ורסח בזע אל ושא םהרבא (ְך יגודא) ינדא . . רטאיו ,1ל וגו . .רמאיו [ינרא -- יכנא *
 /יתוכד הממ , ) [הבוט - לעטמ 7 | א ייי ינחנ ךררב יכנא ,יש םחרבא ינודא . . רטאיו , [ך ותמאו ורסח . . ינדא

 -- דגתו * 8 | 22ד יגודא /יתופ [ינרא | ר יל [ייי ** | ן הצפיקש | שיל העשמ ,א הממ 'מא ,ן המימ

 , 1 [ןוביתא 9 | ן הפיא | קגאום -. םלועל [ןיא | ל וגו ,1 'וגו דגתו ,ן וגו תיבל דגתו [תכ אפה המא

 .תכנאחופד ריגהל הל היה | ןֶך 'יחכ אהו ,ן בוחכ אהו | יִד היל (י ןוביתח) ןוביתא , רן ןוביתח , 2'אזד ןוביתיא

 | ל 'ל :תכ היבאל אלא [יגאחופְך"ל היבאל אל * | י ריגהל חיח

 הרקי ןבא 1 : נ"חעו ט י ב מ ו ץמצממ ייגה ט'יקלבו , 827 דצ ווארטסאי ע''יעו 674 דצ ג''ח א'הגאב 'יעו הב טיבמ ץמצממ
 היה בהז םזג אלא לקש יצח ולקשמ עקב בהז םזנב היה תובישח המ יכו ולקשמ עקב שרפמ י"כ ריב 'יפב ,'וכו
 הנוח 'ר) ףסוי בר םשב אנוה ברי אתובר יאמ ולקשמ עקב בהז םזנ 'וכו יהיו ט"קלב ןכו ,וב היה הרקי ןבאו לודג
 רככ הלקשמו וגו םכלמ תרטע תא חקיו אתיא םש לאומש שרדמכו ,עקב ולקשט וב היה תרקי ןבא רמא (יסוי 'ר םשב
 רככ הפי הב היה הבוט ןבא ףסוי בר םשב אנוה בר 'וכו שארה תהתופ אלהו דוד שאר לע יהתו הרקי ןבאו בהז
 עקב הלקשמ הב היה הבופ ןבא (יול ןב י"ר) עשו חי 'ך רמא ולקשמ עקב בהז םזנ שיאה חקיו התוכדו בהז
 ל"יכב היכ | .תורבד רשע 2  :'א י"רחב 'יעו תלגלגל עקב לארשי ילקשל זמר עקב שרדה ת"הע י"שריפבו ,'וכו
 'וכ| תונושארה תורבדב 'ב דינ ק"בבו ,תור בד רש ע אלא השמ אכנתנ אל יכו 'ב 'יפ ףוס םירבד ירפסב ה"'כו
 ק"ב סיירב םג 'יעו "וכו םינורהאה .תורבידב 'וכו םינושארה תורבידב 'יגה ו"פ ק"ב אתפסותבו) 'וכו תוגורהאה תויבדבו
 ת ר ש ע ןושלה לגרומו (591 דצ ליעל י"מב 'יעו) םלועל תואצוי תורביד סשמש ד"פ תוכרב 'שורוב ג"לב רועו ,(םש
 םוקמ 4 : 86 דצ ב"חו 19 דצ אח עיגאלאנימרעט רעכאב ע'יעו 629 דצ לועלו 'ב ד"ע ג"פ הליגמ 'שוריב סג ה"כו תורברה
 תחא הניל ןילל ת"'הע י"'שריפבו ,ןולל ביתכד הברה תוניל תרטוא איהו תחא הניל שקב אוה שרפמ ט"קלב .ןילל ונל
 רבכו ,(דחא הליל תגול ארקמבש הניל לכ וניליו שרפמ ד"נ קוספ ןמקלו) תוניל המכ ןולל הרמא איהו רבד םש ןיל
 רמא אוהש שרדה סעט ילואו ,הידתתמ רפסבו ת"פיבו ש"ייעו ףכו רבד םש ןיל םוקט םושב ונאצמ אלש ם"ארח ריעה
 ,ו"'זרהמ 'יפב 'יעו אביש ימ לכל אלא דבל םהל אל ןולל םוקמ הבישה איהו םירחאל אלו רבל ונל ןילל וג ל םוקס
 ןיחרואל התשטו לכאמ תוברל אופפמ םג ןבת םג ול הרמא יארע םדא תניל וליפא ןילל ונל םוקמ שרפמ רודגה 'מבו
 םקיו יפל ליעל ושרד ןכו .'וכו ןכימ 5 :  ע"'צו םילמגל םוקמ תוברל םג םיכרד ירבוע וב ןולל ןכומ סוקמ ןולל םוקמ םג
 יפו גייכב םג ה"כו רפסה ףוגב ל"יכב תירקיעה ייגה ןכ .'וכו הרושב לעממ 7  :םש י"מב ייעו 'וכו וחתשיו םהרבא
 היכו 'וכו הצפקש ה ע ש מ ל"יכב הגוה יטיש יגובו ,74 דצ ליעל י"מב 'יעו ללע לעפמ לעמו ,'וכו הבוט הרושב תאיבמ
 ךרדב יכנא בותכה ןושלו ,ט"קלב קתעוה ןכו 'וכו הצפקש הס מ ייגה םירפסה ראשבו ,ספדנה ר"ב 'יפבש ינשה 'יפב
 תא ךרבאו ח'ט קוספ ןמקל כ"הלכ 'וכו תיב ךרדב ינחנו 'וכוורסח בזע אל רשא 'וכו ךורב רמאיו לילהש השק ינחנ
 ויו ינחנ ךרדב יב עדוי יתייה ךרדב ינאש דע ךר ד ב י כ ג א ושרדו 'וכו ךרדכ ינחנה רשא םחרבא ינדא יהלא ייי
 בתכ ייחב וגובר ייפבו ,(ת"פיב םג 'יעו 'וכו ינחנ ךרדב ךררב יכנא הטמ"לו הלעמל ךרדב תלט םג ושרד ילואו) 'וכו
 'ה ינחנ ךרדב יכנא רמאש אוה 'וכו ל'זר תעדכ ץראה ול הצפקש זומרי הזה בוחכה יכ שרפל ןכתי 'וכו .ךרדב יכנא
 :698 דצ ליעל 'יע רזעילאל ךריה הצפקש שרדהו ,'וכו ינדא יחא תיב ימצע יתאצמו ךרדה תליחתב יגאו
 י"ך רמא , ל"יכב 'וגה םשו ,ע"פ ןמקל םג רדסנ רמאמח לכו ,היבאל דגתו ץרתו לחר יבג .'תכהו ןוביתא 9
 ,היבאל אל דיגהל הל היה ימלו המא התמש ל"א 'וכו דגתו ץרתו 'תכהו ןוביתא 'וכו השאה ןיא םלוע ל
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 : עשרב ןבולמ רמא היכרב יר ,פוסכיררפ רמא קחצי 'ר ןבל ומשו חא הכברלו (טכ
 | :היל הינייעמ ןיעה לא הצוחה שיאה לא ןבל ץריו
 ןיעה לע םילמגה לע דמוע הנהו שיאה לא אביו 'וגו םזנה תא תוארכ יהיו (ל

 : הימרג הינייעמ
 רמא :ול המוד וינפ רטסלק היהש םהרבא אוהש וב רובס היהש יי ךורב אב רמאיו (אל

 ךורב ללכל רורא ללכמ אצי הנמאב קירעה תא תרישש ירי לעו רועילא אוה ןענכ הסוד ירב יסוי 'ר
 םא המ ,ה"טפא חירבע ןירבג תיבד ןנחוי 'ר םשב יחוי ירב כקעי יר :י*י ךורב אוב רמאיו ינש
 םע רסח ןישועש לארשי ךורב ללכל רורא ללכמ אצי הנמאב קירצה תא תרשש ידי לע רזעילא
 : הכו המכ תחא לע םהילגרבו םהיריב םהילודג

 : סע עוקל 2 | :פ"פ לפועט שכדע ,('6 'כ) פדומ יעעכלו 'פ םוכ םכדע ,'ק "ק י"פ סנכ לנדעב ,סש עוקלי 1
 :687 15 ליעל 6 | :'ס "ם ["יפ סנכ 6כקיו : 686 דפו 898 ד5 ליעל "פע :סע סוקל 5 | :סש פוקני 8

 ![₪ סוסוכיררפ ,ץ) סוסכדרפ ,1 סופכוררפ , נא [פוסכיררפ | [ךִד חבשל ₪ :עכנאחופ [רמא 1

 הצוחת * 2 | ן עשרה ןבלמ | תָד יאנגל -. .ייכנאחופ [רמא | *ךְַד סוכודרפ ,ךך סוכדרפ ,י'א סוכידרפ
 ,1ף יניעמ .ילרתכגאחפדל ינייעמ ,] הנויעמ [הינייעמ * | ל וגו ,ן וגו הצותה [יתכנאחפהד ןיעה --

 /₪ םידיטצה תאו םזנח ..יהיו .יכא םזנה ..יהיו ,ןְןְל 'וגו . . יהיו |ןיעח -- אביו * 'וגו -- יהו 8 | *ך ןייעמ

 [כ הינייעט 4 | .רתד ןיעה לע . . דמוע ל ןיעח לע יוגו .. יתיו ,ןְך ותוהא ידי לע םיוימצה . . יהיו

 וב | יתכחופד אג נא [אוב 5 | *ִל אילטג א הימוגב | ?ךַתְד ןייעט .1רַנ ינעמ :יאחופל ינייעט
 | תכגאפד אפוד .ן [הסוד | 'א ןב , יריב ,נ רב 6 |  רתסלק יז .יתכאזהפד רחפלק ,ן [רטסלק | יא יל

 :גופ [הנסאב | ד קידצ ותוא .יכנאחופ [קידצה תא | י שממש ,!א שמישש .5נ'אזומ תושש

 | תד רזא :יכנ'או'ד [ר | יתכחד אג +גא [אוב | יתחוד ל .בגא [ינש 7 | ןח ללכל אגו | ית כא הנוטאב
 | ירתגו תל דכע .ירכאד חיל דש | יתוד ןייגוג ,כנא [ןירגג | ת סושמ | יתכגאְ יל :ן אחי רב [יחוי ירב
 / ג'א שמישש ,[ךו תרישש 8 | א יל פא | יִתְד הטו .םנא [המ | 'א החיתפ ,י'א הירטפא ,71ְד ארטפא

 סע .[םתילודג פע | ינאו ןישוע (?א סהש) ןהש | ית'אְד חגוטאב .5נו [חנמאב | [ך קידצ ותוא | ו שמשש

 | ו ןחה . תד סחילגרו .יפ ןחה .כ נא [סחילגרבו | ינו ןחידיב 9 | א 'ל :ןךְר םחינטק סעו סחילודג סע .נ1פ ןהילורג

 (! סוסכידרפ היהש יפל ןבל ומש ארקנש .רמא קחצי 'ר 1 = : נ"חעו יטיש יניב ל"יכב ןאכ ומלשוה היבאל אל תולמהו
 יועו ותעשר שא רואב ןבולמ 'ולכ עשרב ןבולמ היתש רמאק ב"רו םישנא ראשמ רתויב ןבל יולכ אלפומ
 י"כ העבראב רוע אתיא סוסכוררפ 'יגהו ,'וכו ןדוי יר ה"דב םש י"מבו 'וכו לאומק אוה ןבל א ה 618 דצ ליעל
 םש תור שרדמבו ,היה (סוסכדרפ) סוסכודרפ לודגה שרדמבו סוסכודרפ ו"יכבו סוסכררפ ךורעב 'וגה אפירעו ,יתנייצש
 לאומש שרדמבו ,(סוסכררפ כ"מ לעב תהגה י'פע הגוח 'א אקארק 'ד שרדמבו) יסוסכ ידרפ ושבתשנ ו"דו ר"פדב
 רי'פרב םש ר"מבבו , (ו'עק 'ר אראו 'קליב סוסכדרפ ןוכנלו ,םוכידרפ קתעוה ז'ע .'ר לאוטש 'קליבו) סיסכודארפ םש
 מא קחצי 'ר שרפמו סרוג א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,('יסכודרפא 'א אקארק 'דב םש כ"טבו) םיסכודארפא ו"דו
 ןיד השועו םהישעמ ןיבלמו (תוירב לש ןויקד) תוירבח לע עבות היהו היה לשומ סוכורל ינש סו כ דר 5 חבשל
 חבשל רמא י'ר  ריפדב ר'ב 'יפבו) עשרב  ןבולמ יאנגל רמוא היכרב 'ר ןידה תא ןובלמו וריבחל םדא ןיב
 ,('וכו ןידה תא ןבלמו 'וכו םהישעמ ןבלמו 'וכו לש ןויקד עבוח היחו היה לשוט סוכורל ינש שרוד ןבל סוכו דרפ
 דצ לועל י"מב 'יעו לאומש 'מבו תור 'טבו ר"מבב סג אתילו ת'יכבו 'יסופדב יאנגלו חבשל ףסונ רזה הז שוריפמו
 600 רצו 566 רצ ייימב 'ועו) ו"יכב ןאכ הנייעמ סעט ןכו היניי ע ט ךומסבו ןאכ יתהגה .היל הינייעמ 5 :4
 םג תנושארה םעפבו ,ינייעמ םיסעפה יתשב 'וגה טוקליבו 'בו 'א א"יכו ח'יכו םייכו ל"יכבו) ,  ('וכו והמ חי'דב
 ןויע ,ןושל ןיעה לא  'וכו ןבל ץריו ושרדו ,יינייעמ לי'צו וקה טמשנ ילואו ,ינייעמ תיכו כ"יכ \ ג"יבבו דו ר"פדב
 המ לעו ץר תמל ץריו ת"חע י"שריפב ןכו ונממ ןוממ איצוהל לכוי םא וילע ןייעמ היה רזעילאל היל 'ולכ הינויעמ
 ןיעת לע םילמגה לע דמוע הגהו ושרד ךומסבו ;ןוממב ויניע ןתנו הז אוה רושע רטא םזנה תא תארכ יהיו ץר
 םתה ןיעה לא הצוחה שיאה לא ןבל ץֶריו שרפמ ט"קלבו  ,ןבל ידימ לצנהל לכו! םא .ומצע תימרג 'ולכ הנייעמ
 היה ,ןיעה לע 'וכו רמוע הנתו שיאה לא אביו (היל ל''צו) הל ןייעמ היהש דמלמ אלא ןיע אכהו ראב ול ארק
 ול ךלה דימ םזנה תא תוארכ יחיו ריכבא שרדממ קתעוה טוקליבו ,יל לוכי אוה וא ול ינא לוכי םא ומצעב ןויעמ
 יהיו ריואב םילמגה לע דמוע אוהו  ריואב ןיעה לע םילמגת רימעהו םש ריכזה הערל ותצורמש וב ריכה ותימחל
 םהרבא אוהד ןבל בישחו 'א י"רתב ןכו  .יוכו רובס היהש 5  :'וכו דורב אב רמאו קירצ אוהש ריכה ןכ ותוארב
 ןונגסבו ,ול המוד ולש ןינוקיא ויז היחש ותיב ןקז 686 רצ ליעל ושררש ומכ | .'וכו רטפלק היתש = :'וכו רמאו
 רטסלק הביתכה יפוליחו ,ול המוד וינפ רתסלק חיהש 'וכו ונחנא םיחא םישנא יכ 898 דצ ליעל שרדה ונינפלש
 'ינהו ,640 דצו ש"ייעו רזעילא הז ןענכ 687 רצ ליעל ןכו .רזעילא אוה 6 :  548 רצ סיורק םג 'יע רתסלקו
 ש מ יש ש ידי לעו ןענכ .אוח רזעילא אסוד ןב יסוי 'ר רמא אתיא םש ר"יובו ,854 דצו 389 רצ ליעל ומכ הנמאב
 .ןכחוי 'ר 7 : ש'קלב ע/יעו י"" ךורב אב רמאיו בותכו ןעככ רורא רטאיו ד"הה ךורב ללכל אבו 'וכו אצי קידצ ותוא
 ג"כ יס תודלות ב*מ אמוחנתב יוכו תיבד ןנחוי יר שבתשנ ןכו 'וכו תיבד ן ת גו * 'ר ל"צו םירפסה לכב ןאב ח"כ
 בקעי 'ר וגינפלש 'יגהכו ,412 רצ לעל י"מב ייעו םילופירתוילא :אוה (ןירבוג) ןירבג תיבו ,592 דצ ג'ח א"הגאב 'ועו
 בקעו 'ר יד 'יס אשת יכ אמוחנתב ('ב א'י) םילקש 'פ אתקיספמ קתעוחש רמאמב םג אתיא 'וכו םשב יחוי 'רב
 שבתשנ םש רייוו ,ט"ו תוא ב'שר תורעהב םש אתקיספב 'יעו 'וכו שוא חשיו חתפ ןתנוי 'ר םשב יאחוי רב
 םג 'יעו וכו דובע ןירבוג תיבד | (ןתנוי יר לי צו) ןתנ יה םשב (יחוי רב בקעי יר ל//צו) תדוהי 'ר םשב בקעו 'ר

 םשב אחא רב בקעי 'ר 'יגה 'ןכו ג"נקתת 'ר יזשמ טוקלובו םש ליצו) | בו תוא תורעחכו 'א א"י .םש אתקיספב
 ? ₪ ר ישפבו בד תליטנב קוספה הז שרד | .'וכו הידכע :םש ש"אמר תורעהבו 'ב ג 5 אשת יכ 'פ ר'יספבו ('וכו תיבד ןכחוי .יר
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 : ץוחב רוטעתש ךרונכ ןיא ץוחב דומעת המל
 : םילמנל םוקמו הרז הרוכע תפונטמ תיבה יתינפ יכ:או
 ירל לאש היטרי 'ר אנוה 'ר ,פתיממו ריתה םילמגה חתפיו התיבה שיאה אביו (בל

 ו8סחניפ 'רר היתרמח : ריאי ןכ סחניפ 'רלש ורומחל ןימוד םחרכא וניכאלש וילסנ ויה אל הכר רב אייח
 אכהר המ היירסמו התיימ הפופ ןירמא ,סולכ תמעש אלו ןימוי 'נ ןוהכנ תרכע ,יאפסיל הל וכסנ ריאי ןב
 וכהו היינע התואל ןוחתיפ רמא ,הלק םכח תקהנ תלעד ןויכ ,הרמד החיבב תלעו החי וחלש ,אנלע

 יטוכי ,'ד "כ ל"פ יעד 'שקי ,סט עוק> 4 :סש ץוקל 0  :ס'פ 5"נ כ'כדל ,סש עוקל 2 :ספ שוקל |
 :סט ליכד6 ,י6 יז ןינוס ,'ד ס"מ ספ סילקט

 סש ןיא ,ן| תפנוטמ 2 | ןךֶד בשתש , )₪ רטעתש .יאתו [רומעתש | יתאחה רוטעת כנו [רסעת 1
 י תכחו'ד [סחיטטז | ך 'ל םילסגה חתפיו 58 | יתגאד יל ,כופ [םילסגל סוקסו | "א תפוניט . . ןיא ."א תפונט
 | א יו תא | ת ולייש ,א ולאש | תאפד "רו כנו [ר | נ אנוה .ן הגוה | ך םחיממוז ,) ןממז ,יאפ ןה-
 ו אים וניגא סהוגא | ל 'ל ,י םילטג [תכנאופד וילטג * | תפ חבו ,1 הבריב ,ן חב רב ,יכא אבא רב 4
 ,ישכג'א חחי ונסנ | יא יל ריאי ןכ 5 | ד טחניפד | י יל ריאי ןב | י'א 'רד | א היומחל | יִב םחרכא

 ,3ך והייגג .תד ןונג .שכא ןוהינג .נופ [ןוהכג | ך אדנע | ש אילילב יאטסל ,יתכאו יאטסל | פד חובסנ
 | םא תמיעט ,יש אטעט , ןֶד הטעט ,ןפ [המעט | ?רפ ימוי | \ התלת .ירתכנאפד אתלת | 'ך וחיבג

 | כ אתט .יאפ התט .ש אחימ ,[ךְד אתייט ,) התימ ,ן [התייט | תא אפוס | "אפ ורסא .ש ירמא | י ללכ
 ,?א אכוחמ ,218 הבוחמ ,] הכהד המ [אבהו המ | יל ,*רתְֶד יוסחו ,א אירסטו ,'ינופ [היייססו

 תוסטנ ,יישכניא"ופ [החי וחלש | רתאד ונילע .י ןלע :כנופ ןנילע :ש [אנלע 6 | י 'ל .רת"אד אתרעט
 /ג₪ [התיבב | י לאעו .ל תלעו ,ש תאלעו [תכנאופך תלעו * | ד הוחלש (ןך הנוברל) הנובירל
 יר םכחו | ₪ תקחנו | יש תלאעד | ן ןויכו | י תראמד .'אפ ארטד | שך חיתיבל ,ן היהיבב ,יכאְד אתיבב
 הל | תאד והתפ ,| וההיפ ,ישיכנפ ןותתפ | רנ חל ,י אלק | ₪ש ןוטכת ,ַן ןיטכחו .[ן| סחניפ
 | תופד ובהיו ,ש ןונהו .וכנא [ונהו | פד הינעה .תנ היינעח ,'א אינע .?א] הינע .ישכ [היינע | א התואל

 -- וו-- + אל ךלה אלש הז םֶא המ הרטפה הל דכע 'וכו ייני 'ר ט"ספ ףוס ןמקל ןושלה ןונגס ןכו ,אינסכא דובכל תושר

 םהולגרו סחידיב םהילודג סע רפה םישועש לארשי 'וכו לצינ עבצאב דבלב םהל הארהש לע אלא וילגרב אלו וידיב
 תושר תליטנ והל ריבע ןושלה םש ר'יובו ,'וכו ןוראה םא המ הרטפא חל דבע יסוי 'ר 'כ 'יס ד"פ ר"סבבו ,'וכו תהא לע
 לע םתילודג םע ךובכ םינהונש לארשי וניחא קידצ ןתוא שמישש ידי לע ךורב ללכל רורא ללכמ אצי רזעילא המו
 "ועו  יוכ\ םיצעה לכ תושר הליטג הל רבע 'וכו יול 'ר ('ו 'ז) לוקכ יכ 'פ תלהק שרדמב ןושלה הזבו , 'וכו תחא
 ט"קלב םגו ,נ"חעו םתינטק סעו םהילודנ סע ת"יכו 'יסופרב 'יגח תשבושמו ,14 דצ ב"ח עיגאלאניסרעט רעכאב
 ןכו ,סילטגל יתוניכה םוקטו וטושפכ .םילמגל סוקמו 2 :  רומעל ט"קלב .דומעתש 1 :  שיייעו םהילודג םע קר .קתעוה
 לש וילמג ורמא הדגאה םש גי'רדאבו ,איילמגל תיניקתא רתאו הארכונ אנחלופמ אתיב תינפ אנאו 'א י"רהב םגרותמ
 דמלמ סילמגל םוקמו ל"ת המו םיפרתמ תיבה תא 'וכו יתינפ יכנאו רמאנש א"ע וב שיש תובל וסנכנ אל וניבא םהרבא
 ןכו ,סהלש םיממז .םהיממז 8 = : לודגה 'רמב 'יעו םהינפמ א'עה לכ ונפש דע ימראה ןבל תיבל וסנכנ אלש
 :'ב םמז 'ע ךורעב 'יעו ר"אלב אטמז םמז ןמכ םמז םשהו , ןהימטז ריתה ט'קלבו ,אילטג יממז ירשו 'א יירתב
 84 דצו 'וכו לאש אנהכ הימרי 'ר 58 רצ ליעל ןושלה ןונגס ןכו 'וכו לאש הימורי רמא היר 'ולכ | .'וכו אנוה יר
 חי'ר 'יגה אפידעו ,'יסופדב םג אתיא הבר רב אייח 'ר ייגחו ,םש י"מב ייעו 'וכו ישקמ ןנחוי יר 'וכו הימרי 'ר
 טהרבא לש וילמג ויה אל אבא 'רב אייח 'רל ליאש ירו ה"ר קיתעה ן'במרבו ,הבר חי'ר 'יגה תשבושמו ,אבא רב
 רתוי לודג י'בפר לש ותיבב תוריסחה היהיש רשפא יא יכ סמזה חותפ רותסל הלאש וזו שרפמו 'וכו םימוד וניבא

 לכ וליכאהל וילעבל םירוסאה םורבדה ןמ רמתשהל ךירצ ונניא י'בפר לש ורומח רשאכו וניבא םהרבא לש ותיב
 תואשמה ירושיק ריתה וכו חתפיו 'ופ היהיו ,ןוא לכ קידצל הנואי אל יכ םממזל ןיאו וניבא םהרבא רש וילמנ ןכש
 ותמהב ושרד 399 דצ ליעל סגו ,'וכו וילסג ויה אל הלאשה לע בישהל שח אל אייה 'רש שרפמ ת"פיבו ,םהילעש
 .'וכ\ היתרמח 4 :  םיטומז םיאצוי  'וכו םהרבא וניבא לש ויקמג 687 דצו 'וכו המומז האצוי התיה םהרבא לש

 'וכו הס תחרסטו התמש הפוס ורמא םולכ המעט אלו םימי 'ג םלצא התהש םיטסול הוחקל י"בפר לש ותרומ
 הל ןנתו היינע התואל וחתפ | רמא הלוק י"בפר רוכהו הקהנ הסנכנש ןויכ הינודא תיבב הסנכנו התוא וחלש וגילע
 ןה ול .ורמא ןה תונקותס םהל רמא ןתמעט אלו םירועש הל ונתנ םולכ הטעט אלש םימי חשלש הל שוש לכאתש
 הטו רמא יאמרה ןמ רוטפ 'וכו המהבל ערז חקולה וגיבר ונדמל ןכ אלו אל ול ורמא יאמד םתשרפה םהל רמא
 (יאטסיל) ייסטיל (התכנג) הנובגג 'וכו היתרמח 'יגה | םילקשו יאמד 'שוריבו ,המצע לע תרמחמ איהש השענ
 ןימוי אתלת רתב םולכ (יטעט אלו) תמעט אלד ןומוי אתלת ןובג (ארימט) הרר מ ט תדבע אילילב
 ןבגל תומיל אלד הרמל הניחלשינ ןירמ א (חתרוחט ןוכלמיא) הרמל התרזהמ ןוכלמתיא
 לע (הל 'מקו) תמקו תלוא הנוקפא (ןבג תומית א"ד אכה ןמ הנוקפא ןורמא) אתרעמ ירסיתו
 אתביל ע אדהל (ןוחתפ) ןוחתופ ןול רמא (הקהנמ) ' ק הנ מ (תיירש) תיירוש הר מד (הערת) תערוה
 הֶל ןובהי ןול רמא הל תלעו הל ןוהתפ םולכ (המעט) תמיעמ אלד ןיִמּי (תלת) אתלת הל תיאד
 אל יבר היל (ןרמא)ורמא לוכימ (העב) תיעב אלו ןירעש המוק ןובהי לוכית (הל וכהי) םולכ
 ןיימד ןותמיראו ןול רפא ןיא היל ורמא ןוניא (ןינקתמ) ןג ק חת ס ןול רמא לוכי ם (תעב) תיעב
 ןמש רגל ןמש תורועל תטק המהבל (ערז) ע רד ל חקולה (יבר ןפלא) 'ר ןפליא ןכ (אלו אלו היל (ןורטא) ורמא
 הרמחמ איהד אתבילע אדהל (דיבענ) דיבעינ המ ןול רמא יאמרה ןמ (רוטפ רואל ןמש) רוטפ םילכה תא וב דוסל
 ןורבחב 584 רצ ליעל ומכ התהשו תדבעו 'יפו  ,לודגה שרדמב םג ייעו תלכאו ןייסד ןומיראו ןי גס המרג לע
 אתיא וייכב םגו ('וגה וזב ,קפקפל םיוקד ומשרנש 'רגו) אב'ה'ד ה'מ הוירסמו בוהכ ל"יכבו ,םש י"מב 'יעו 'ובו השע
 י"כ העבראבו ,הרעמה 'ולכ ונתוא ריתסטש המ (אבהד) אבהד המ ל"צש יל בתכ על ח'ר ידידו ,הבה ד המ
 .לעבו ,ןלע חיירסמו ע ביכ טוקליבו ,אתרעמ 'וגה םש ימלשוריה תחסונ י"פע ההגהו ,הברוח ןושל (אברחמ) הברחמ הגוה

| 



 )9 בל דכ < ₪ תשרפ הרש ייח

 אתנקתמ ןוהל רמא ,ןוניתמעש אלו ןירעש הל ובהי ,םולכ תמיעפ אלד ןימוי אתלת הל תיאר לוכית הל
 תורועל חמקו המהבל ערז חקולה 'ר ןפלא ןכ אלו ואל היל ירמא ,יימד ןותקיפא ,ןיא היל ימא ,ןוניה
 הימרי יר  :המרג לע הרמחמ איהר ריכענ המו רמא ,יימרה ןמ רוטפ םילכה תא וב ךוסלו רנל ןמשו
 יר : ,ןנקתמ אלד ןוהל ליכא אריעו יר רשפיא רמא הימרי 'ר  ,םיניאתד לטסרק דח אריעו ירל חלש
 ,אלביטב אייניאת ןולכאתיא ןידל ןיד ןיב ןנקתמ אלר ןוהל חלשמ הימרי 'רל רשפיא רמא אריעו

 : סס יסמד 'עוכי 8  :נ"ע ספ יסעד 5

 | ן התלת | ₪ אהד [הל תיאד | ם לוכתד .יש תכאןד לוכיתד +1 [לוכית | כל היל [ישתנאופד הל * 1

 .שת?אפד ןונתי ,י'א [ונהי | תד ידימ .יש תכגאופ [סולכ | ו אטעט ,ש 'טעט ,ןֶד תמעט , תכגאפ [תמיעט
 ,יִנָל ןונימעט [ש ןוניתמעט * | ְך אל [אלו 5 | ו יירועש , ם ןירועש ,ת] ןירעס | כ ובהיו + ןובה ,ן ןיבהי

 ורמא / 1 =. ןונתמעט אלו ןירעש הל ןניבהי יבר היל ןורמא ,יא [רמא | א ןיתמעט ,[ך ןותמיעט ,כופְד ןותמעט
 היל ןירטא :2ופ = ןותמעט אלו (ן ןירעס) ןירעש ( היל) הל (ן ןנבהי) ןניבחי (ן 'ר הל ,כ יר היל) היל (כ 'מא)
 אמעט אלו ןירעש הל 'יבהי תיל ןירמא : תדד ₪ ןותמיעט אלו (תך ןירעס) ןירעש (ך חיל) הל ןניבהי ('ְד 'ר) יבר
 / ןותגיקת , ש ןוהניתנוקת 5 ןיהל ןיתנקת /?א היתי ןותנקת ,1א . . ןותנקית , 'י ןוהתי ןותנקת | גואפ ןול | ש ₪ ןול

 (י ל"א) ןוחל רטא | שכפ ןירמא :תנא ורמא ,ך ןורטא 5 | 1 היתנוקת ,1 היתנקת ,?ךתוכְך הותנקת

 / תנאד ורמא | (ךומפב ןכו) יתכנאפְד יאמד +ן [יימד | אופ ןוחקפא (?א ןוהל) ןול רמא ,'ישנ ןותקיפא

 כ ל ןכ | תד א  .יכנאופ [אלו | יתכגלאופד ל .'א אל [ואל | כ'או יל היל | ם ירמא ,כ ןורמא
 | 1 ךופל ןמש :יתכגא ךוסל ןמשו :פ ךוסל וא | ן רגל ןמש 9 | ן חמק | י המהבלו ערזל | יָנ ןפלוא

 | א יאסו .ש תוד המ .יכג'אפ [המו | תפ ןול .כגאוד ןוחל -. [רמא | תד ןירוטפ .יכנאופ [רוטפ
 .1א איההד .רכנוד איהו .שתיאפ [איהד | א הל ריבעא :נ] הל דגענ .ישכד הל דיבענ / תןפ [דיכענ
 ו תופ לטרק ,?א לתפיק ,1ך לטשרק ,י?ךעכ [לטסרק | ן הריעז 4 | "אפ אמרג | ירת"אפ ארמחמ | ו אהד

 | ייתכד רשפא :גאופ [רשפיא | י םינאת לש .[ך ןיניתד ,ן ןינאתד ,ָך ןיניאתד .כנ?אפ םינאתד | שָנְד ליטרק
 | שת ןינקתמ ,כ ןנקתימ | 'א ןוחתי לכא ,י ןול ליכא ,ןְד ןוהליכא .שתכנ?אם [ןוהל ליכא | ן הריעז |-ןפ 'רד
 ,י אלד ןול תלשמ ,כאופ [אלד -- חלשמ | י יר ,א] ירד | יתכפד רשפא אן [רשפיא | ן הרועז 5 | רפ ירו
 תת ןולכאתא | ל ןירו ןירל .ן ןרל ןד [ישתכאפד ןידל ןיד * | ו ןב | ך ןוהל חלשמ אלד ,[ך אלד ןול חלשמד
 אפ איניאת ,ש [אייגיאת | + לוכאתא ,ש ליכאהא .ן ןלכאתא , ןלכאתיא ,?א ןילכאתא , כא ןילכאתיא
 ,ך והילביטב :ש ןוהילבטב ,יכיא ןלבטב .?אפ ןיביטב | יִכְד םינאה ,ןך ןיניאת ,ן היינאה ,?א אינאת
 | ןך והיילובטב ,ן ןילובטב

 יתהגהו ;עי'צו (איי 'ב לאיגד 'יעו אתרדמ ר"בב 'יגה וינפל היה ילואו) רצחה תא ונל שיאביו קיתעה ג'רדא
 אתנקתמ ל"א ייגהו ,אנמ 'ר רטאמ ףוסב ןמקל ל"יכב םג היכו ןותמעט ייגה םג הנוכנו ,ןונימעט םוקמב ןוניתמעט
 יאדו לבט היה אלש המהב לכאמל 'ולכ ןה תונקותמ ןיא ובישה םהו ,ןוגיא ןנקתמ ימלשורוה 'יג םע תמכפמ ןוניה
 אפידעו ,'וכו ןפלא ןכ אלו ואל ל"א ינש רשעמו רשעמ תמורת םתשרפה 'ולכ יימד ןותקיפא לאשו רזח יאמד אלא
 ובישה םהו םירועשה םמצע פה ונקת םא לאש אוהש 'ארוש 'וכו הותנקת 'וכו ןוהתי ןותנקת םירפסה 'יגמ וז 'יג
 , םילקש 'שוריב רמאמה 'יפב בקעי ןיע לעב ש"ימ 'יעו יימד ןותקיפא לואשל םוקמ ןוא כ'או ןתוא וננקת ונחנא ןיא
 , שישרה 'יחבו כ'טבו ימלשוריה ישרפמבו ש'ייעו תלוספהמו םינבאהמ םתוקנל םידיבו הפנב הונקתו שרפמ ת''פיבו
 שרדמב םומעפ 'ב קתעוה ןכו םילקש 'שוריב ומכ 'וכו המהבל ערז חקולה 'יגה טוקלימ ץוח םירפסה לכב ונינפלו
 ךוסל ןמש רנל ןמש תורועל חמק המהבלו ערזל .חקולה אתיא תוינשמבש הגשמבו ,866 'ומעו 864 "ומע לודגה
 םש ןילוחב רופיסה רחא ןונגסבו ,נ''חעו 'וכו המהבל ערזל ,חקולה אברעמ ינבד אדומלתר אתינתסבו ,'וכו רוטפ 'וכו
 ירעש היל ומר אזיפשוא אוההל עלקא יוכו ןייובש ןוידפל ליזאק הוה ריאי ןב סחנפ יברד םיקירצ לש ןתמהב יאמ
 וז היינע רטא לכאו והנירשע ןרשעמ אל אמלד והל רמא לכא אל והנירקנ לכא אל והניטבח לכא אל הירמחל
 ,ןמשו וכו חמקו המהבלו ערזל .חקולה ןנתהו אבייחמ ימו םילבמ התוא ןיליכאמ םתאו הנוק ןוצר תושעל תכלוה
 לכא המהבל הליחתמ ןחקלש אלא ונש אל ןנחוי ר"א הלע רמתא אה םתה יאמרהמ רוטפ 'וכו ךוסל ןמשנ רנל
 ימלשוריבש 'וכו רמתא אה הי'דב םש תופסותב וריעה רככו ;רשעל בייח המהבל םהילע ךלמנו םדאל הליחתמ חקל
 ונינפלש ןונגסהל תצק המוד ןונגסבו ,השפנא ארמחמד םהל בישה אלא ייימ ינשמ אל ןאכ ר/בבו תומוקמח ינשב
 רצ חב רומחה תא ושבחו םיטסיל והוכנגש אפוד ןב אנינהח יבר לש ורומחב השעמה םש ג"רדאב רפופמ
 ןיחינמ ונא המ) שיאביו  תומיש ותוא ןיתינמ ונא המל ורמא התושו לכוא היה אלו םימו םירועשו ןבת ול וחינהו
 רכזוה אל םשו 'וכו תקהנמ התיהו הואיצוהו תלדה תא הל וחתפו ודמע רצחה תא ונל (שיאבתו תומתש רע וז
 התושו תלכוא התיהו םימו םירועשו ןבת הל חינהו תלדה תא חתפו דמע םש םייסמ אלא םילבמ לוכאל התצר אלש
 (1 י"ל .אוהו לס .לטסרק 4 :ןתומכ תוריסח ןתמהב ךכ םידיפח ויה םינושארה םיקידצהש םשכ ורמא ךכיפל
 דצ םש ע'יעו 569 דצו 567 רצ 277 רצ םיורקו לקפרט יעו לטרק יעו לטסרק 'ע .ךורעו ג"חעו תויתואה ךופיהב
 'ר  :'וכו יניתד הלכלכ רדש הימרי 'ר שרפמ וא םרוג 9 דצ םותיה ןב המלש 'רל ןיקשמ תכסמ 'יפבו ,9
 תונקותמ אלש ןתוא חלשמ יירש רשפא רמא ז"רו תונקותמ אלש םיכנאתה תא לכא ז"רש רשפא רמא .יוכו הימרי
 בותכ לייכבו ;אל ' ל"א םינאתה ןתוא תנקת לי'א זיר לצא י'ר דמע רחמל ןלבטב םונאתה ולכאנ ךכ ןיבו ךכ ןיב
 היתרמח רמאמה ינפל וירחאלש םירמאמהו הז רמאמ רדסנ םש יאמד ישוריבו ,נ'חעו ןי לי א יתהגהו איניאת ךהל
 המ רמימ רב הימרי 'ר הוהו אנקתמ אלד 'ינאתד אנ אס מ א ד ח אריעז 'רל חלש הימרי יר םש 'יגהו 'וכו
 אלימ יל הח לש מ הומרי 'רד רשפיא המ רמי מ ר ב ס אריעז 'ר הוה אנ קת מ א לד לו כי מ ארועז בר
 תחלשד אתגסמ איהה לא הימיע םק רחמל לבט (תלכאתיא ל''צו) תלכתיא ןידל ןיב המ 'ג קתמ אל ד
 ףוא ל"א הנקתימ אלד הלימ לוכימ אריעויבר חמ תירמא ל"א תוה אנקתמ למתא יל

1( 0070006. 
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 אנימו 'רב אנא 'ר ,אל היל רטא ,היניאת ןיליא אתנקת היל רמא אריעו 'ר סע הימרי 'ר סק רחמ
 אנמ 'ר רמא ,ןירמח ןנא שנ ינב ווח ןיאו שנ ינב ןנא ןיכאלט ןיאמרק ןווה ןיא הריעו רועל 'ר םשכ
 ןגילכא ןנאו ןוחטעפ אלו ןיליכט ןיועש הל ןוכהי ריאי ןב סחניפ 'רר היחרמח ,ןנא תיל ןירמח וליפא
 : אלכיטב היניאת

 תשרפ ,םינבלש ןחרותמ תובא יתב ירכע תחיש הפי אחא יר רמא +ונו אופסמו ןבת ןתיו
 יוברמ אלא ורשככ אטממ ומר ןיאו הרות יפונמ ץרשהו הנושו הרסוא אוה ןיפר השלשו םינש רזעילא
 : (סש סש) הזו הז 'א יסוי 'רב רזעל 'ר | ,(טכ אי אוקיו) אסשה אממ 'א יחוי ןב ןועסש 'ר  ,ארקמה

 ו''פ ןיכיסכע ,'ס סטכפ יניעמ סכפש 6 :  סט עוקל 5  :'נ ניק םנט ,'נ ס'מ סט סילקס 'טוכ' ,סס יסעד 'טוכי 1
 :י6 ןי* העעמ 7 -:'6 6" ס"פ סנס 'טוכי ,ס"פ

 :כ רליא +1 ריליא .ית'א ןילא (נ'אפד ויליא * | תיאור תנקח .יכפ [אתנקת | ן הרועו | יכא רחסל 1
 וטא /שו ['י | 'אפ ואל | תן אייניח ,ך הייד ,וכ אינאת ,ן הייד .'א אייניאת ,"אם [איגיאת | ₪ ךחל

 :ג'אופ [ר סשנ 2 | א אוטז  ,תד אנימי ,ף אניגז שכנו אנימ רג | ) ל"א ,תכפד 'ר

 | יכא יא | ן הרוע .ישזפד אויע א רזעילא .2נ אריעז רועלא | ד 'רל ,ש יברד םושמ ,כ םשב

 ייפ יאו | כ שנא .א שניא | כפ ןיכלמ ,שא םיכאלמ | כא יאטק ,1 יימרק .ישופְך יאטדק | ישתכא ווח
 ייפ [ןנא --רטא | 2'א יואמח ,?א יומח | כ שנא ,א שניא | א יאטק ווה ,גופד ןווח .ישתכ [ווח | א יא

 (ת אלו) ןנא תילו ,שכנא ןנא תיל (ג םירמח ,כ'א יראמח) ירמח וליפא (*א אננח ,2 אניס) אנומ ריא
 [ריאי ןב ** | ך סהנפר | [ך אתרמהד ,יש ) היתרטהד 8 | ד ריאי ןב ([ך סחניפ 'רד) סחניפד היתרמחכ

 יא ייעש .ן ןיוע .ישכנ [ןייעש | ל 'ל ,י'א היל [שתבג'אופד הל * | א וכחי יא ,ן ןינחי | ל יל
 ילו [ןותשט | תכאד אל .ישגופ [אלו | ך ילכיטד .א ילכט .ישנ ןילכט .ופ ןילוכט | ם ןירועש ,ןך ירעס
 ,ל ונילכא [אַד ןנילכא * | ש אנאו .א ןנא | ןךד ןוהחי תלכא .₪ ןוניתטעט .י ןוהחטעט .'א ןיתמיעמ ,1 ןותסיעט
 |  ת אייגיח .ש ינאת ,ן תייד ,ךך איה ו אינאת ,גאפ [איגיאה 4 | ש ילכא .יתכופ ןילכא , 1 אנליכא
 | יתכנאחוד םילמגל [יוגו | גפ אפסמו 5 | ךְד ןילובטד ,י אילכטב ,₪ ןוהלבטב ,] ןלבוטב , גפ ןלביטכ ,כא [אלביטב
 ותשרפ | י= ןא ירחש =. [םינב | א םוקמח ינפל ... [תובא | י יל יתב | יתאְד לש ןתחיש ,כנ'אזהופ [החיש
 איה [הנושו --אוח | א 'ג ,כג'א השלש , ך שלשו ,יי י'גו ,ףְ] השולשו רש [השלשו 6 | לש (] והשריפ)
 | דיל ייעת רטוא .כגאופ רמא [יא 7 | על וושנג [יתכגאחופד וושככ * | א אמטימ | ינאזךפ הרומא

 | ד ןג :תו יריב :,יכנאפ ['יב | 'אפד רועילא ייעתכניא רזעלא /ן [רזעל | ִר אטט אמט [אמט **

 | יפ 'טוא .תכנאוְד רסא

 ר"פד טוקליב ןורחאה סירדנוקבו ,הג קתמ אלד הלי מ יל חלשמ הימרי'ר הוה ןכ תירמא אגא
 י*ך המ רבס הוה | אריז 'רו 'וכו ליכא ז"'ר המ רבס י"ר .הותו 'וכו אנסמ אדח 'וכו הימרי 'ר ימלשורימ קתעוה
 לוכא ז"ר תירמא ל"א תנקתמ תווה יל תחלשד אנסמ ארה ל"א 'וכו אלכאתא ןידל ןיד ןיב אנקתמ אלד יל חלשמ
 ינשה 'יפכו ,827 רצ ימלשוריה ירירשב 'יעו אנקתמ אלד יל חלשמ י"ר תירמא ןכ אנא ףוא ל"א אנקתמ אלד
 הימרי יבר רשפא תירסא אנא ףא ל"א ןנקתמ אלד ליכא ארועז יבר כ"ג רמאמה ףוסב קתעוה ספדנה ר'ב 'יפבש

 א'יכבו ,ארועז רזעלא כ"וכו גיייכב ה"כו .הריעז רזעל יר 2 : וגינפלש ןונגסב אתיל הזו ,ןקתימ אלד ידימ יל רדש
 דח אריז 'רל חלש הימרי 'ר ןאכ רי'במ קתעוה 'וכו רמוא ןתנ יר היידב יב ביי תבש תופסותב םגו ,רזעולא יב
 םשב ל'צ ןכא ,'וכו ארועז רזעילא יבר םשב אנמיז רב אבא 'ר 'וכו אלבטב אתנאת לכאתמ 'וכו םינאתד לקסרט
 ןוא .ארועז יר םשב אנימז רב אבא 'ר םש םילקש 'שוריב ןכו ,ומשב רמוא ז'ב א"ר ודימלתו (אריעז) הריעז 'ר
 2 ןווה אריעז 'ר םשב אניבז רב אבא 'ר יאמר 'שוריבו ,ןירמח ןנא שנא ינב ןווה ןיאו שניא ינב ןנא ןיכאלמ יאמדק ןווה

 אגיבז רב אבר 'יגה םש ימלשוריה ידירשבו) ןירמח ןנא שנ ינב יוכו ןיאו שנ ינב ןנא םיכאלמ ינב 'וכו ןיא רמ
 וליפא ןירמא אתעש איההב אנמ 'ר רמ א ימלשוריב תומוקמה ינשבו ,(יוכו ןיכאלמ יוכו ןיא אריעז 'ר סשב
 תבש ילבבבו ,(ןנימדט תיל 'וכו וליפא אנמ ר"א ימלשוריה ידירשבו) ןגימריא אל ריאי ןב סחניפ יברד היתרמחל
 ינב ונא םוכאלמ ינב םינושאר םא אנומיז רב אבר רמא ארוז 'ר רמא םירמאמה תומש ךופיהב אתיא 'ב בייק
 אלא ריאי ןב פחנפ 'ר לשו אסוד ןב אנינח 'ר לש ורומחכ אלו םירוטחכ ונא םישנא ינב םינושאר םאו םישנא
 רזעלא יעו אנמוז רב אבא 'ר 'ע ד"הסב ע"יעו ,25 רצו 15 רצ גי'ח א'הגאבו 'א ז"ג י"הבמב ייעו) םירוטח ראשכ
 אלו םירוטחכ ונא שנוא ינב םה םאו שניא ינב ונא םיכאלמ םינושארה םא םש תופסותב קתעוה הז ןונגס י"פעו , אריעז
 ;נ"חעו 'וכו היתרסחכ (אלו) ןנא תילו םש שבתשנו ת"יכו 'יסופדב אנמ ר"א טמשוה ןכו ,י"בפר לש ורומחכ
 ל"וכבו ,השדעכב .ורשבכ אמטמ 6 | :889 דצ ליעל יי'מב 'יעו 'וכו לש ותשריפ בותכ גייכב .רזעילא תשרפ 5
 יה תשרפ םש ארפסבו ,םירפסה ראש 'יגכ ו ר ש ב כ יתהגהו ,ץרש 'ע ךורעב ה"כו ורשבב אמטמ ךומסבו ןאכ בותכ
 ורשבכ ומד השעש ץרשה 'י השרפ םשו (ןרהא ןברקב ייעו) 'וכו ורשבכ אמטיש ומד תא איבהל אמטה םכל ה
 ןירשה םדש ורשבב אמטמ 'יגה סעט ילואו ,םש תבש 'שוריב 'יעו 'וכו אמטמ ורשבכ ץרשה םד םש ןירישכטבו 'וכו
 תובא ראש תוכלה םי'במרו 'וכו ןינח בר רמא ה"דב םש הליעמ תופסות ייעו ץרשב םדה דועב ןיפרטצמ ורשבו
 לילהש יוכו ץרושה ץרשב אמטה םכל הזו 'פב אמטה אמט ארקמה יובר ןאכ שרוד י"בשרו ,ז"ה ד"ש תואמוטה
 'ה לאש אתיא םש הליעמבו ,הז ו .ביתכו הז ל"להש הזו הז שרוד י"ב רזעלא 'רו ,ומד תוברל א מ ט ה ביתכו אמט
 ] . םדל ןיגו י"שריפב ש"ייעו) אמטה םכל הזו ארק רמאד ל"א אמט אוהש םוצרש םדל ןינמ 'ןכו י"בשר תא שרח ןב איתמ
 יסוי יר רב רזעלא 'ר לש ויפב ךורע דומלת םהל רמא 'וכו וידימלת ול ורמא (אגליוו 'דב ס"שה ןוילגו תופסותו

 ב ןיכלהמ ַ מ יר רב א"ר ויפ םקע אמט אוהש ץרשה םרל ןינמ םהינפב וז הלאש הלאשנ ךררב ןיכלה
 ,'ב א"ב תוחנמ 'יעו אסטהב א"הד ארותי ש"ר שרוד ונינפלש רמאסה יפלו ,'וכו אמטה כל הזו רמאו יסוי
 = רייבב קיפמ שירד םש ןוילגב ש"מ םג ע"צו ,שירדק וייומד חכומ רי'במש ובתכ שירד אל ריי םש תופסותבו
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 וליפאש םינבלש ןחרותמ תובא יתב ירכע ילגר תציחר הפי אחא 'ר רמא וילגר ץוחרל םימו
 ןועמש יר ,ארקמה יובירמ אלא ורשבכ אמטמ ומד ןיאו הרות יפונמ ץרשהו כותכל ךירצ םילגר תציחר
 : הזו הז 'א יסוי ירב רזעל יר ,אמשה אמט 'א יחוי ןב

 ט תאד אתלימ קחצי 'ר רמא יכנא םהרבא דבע רמאוו 'וגו לוכאל וינפל םשויו (דל גל
 5 :יאמרק רומא הל הב תיהב

 המכ טול הו לאמש לע וא לאעמשי הו ןימי לע הנפאו 'וגו םכשי םא התעו (טמ
 :(ט גו תישארב) הנימיאו לאמשה םא רמא תאד

 י 'ר ירבד הירומה רהמ ,אצי ןכיהמ רבדה אצי י*ימ ורמאוו לאותבו ןבל ןעיו (אנ ג

 :סע עוק 5 | :סע עוקי 6 | :': 355 סעק סנכ ,סט עוקל 1 - :סש עוקלי 1

 ילגר ,+ םהילגר 2 | יִזְד וליאש | ו יל יתב | ףככְד ותא רשא . . ילגרו , | םישנאה ילגרו ,ן 'וגו =, [וילגר 1
 ,1 [רעל | ד ל :תגו רמוא ,2 'מא [א 8 | ל ורשכב [ורשבכ ** | ְך הרותה [הרות ל | ד תובא יתב ידבע
 ..םשוו ,פ [וגו--םשויו 4 | גו רמוא ,5ד רמא | תד יל ,ן הפי יריב :כ1 [יסוי 'רב | 2 רזעילא .תגְד רועלא
 ותואו ולכאמב ול וליטה םס םיס יוו לוכאל . .סשויו .אזה 'ל ,ן יוגו וינפל םשויו ,כְד לוכאל וינפל םשווו , 1 'וגו 'כאל
 לכאמה ותוא לכאש יפל ןאכ רכזג אל לאותבו המאו היחא רמאיו 'מוא אוה ןכש םגינו ולכאו לאותב[ל] ןמרזנ םס
 ךב תיאד :5כ%א ךב תיאד ל תיהב תאד [י*רבנ1אזופ הב תיהב תאד* | כו אתלט | ןך תמו וכותב םפה היהש

 היתי ,זְך האמדק רומא הל ,י ימדוק הל רומא ,נן יימדק (1 רומא) רמא הל 5 | ך אינגימ . .תיאד , ך אינגמ
 םושע םכשי . . התעו ['וגו -- התעו 6 | א הרמא . . ,ףפ הרמאו . . ,2ך הרטואו םידק שב יאמדק רומא (ש החי)
 ודיגה ינודא תא . . התעו , ינודא םע תמאו . . התעו ,י 'וגו תמאו . . םישוע . . התעו / )8 תמאו דסח (1 םישוע)
 תמאו ואל םאו יל ודיגה דסח תמאו דסח וגו םישע . . התעו ,זְר יל וריגה אל םאו יל . . ינדא . . התעו ,ך יוגו יל

 -א | לא = ןיש /תכיאד - ןיפי לע .ינחופ [הז | תכאד לאמש לע וא = ,יגחופ [ןימי | ן יל ודיגח
 | תכד הליאמשאו ןיטיה סאו ,] יוגו = ,יגאח [הנימיאו 7 | א לאמש .תיאד לאמש לע ,יכנחופ [לאטש
 | יל ירבד -- המ | א יל ,ן אצי ןכיאמ [אצי ןכיהמ 8

 ומד .ןיאו עטיק ם/יכבו ,' ו כו הרות יפוגמ עטיק טוקליב .הרות יפוגמ 9  :אמטב ביתכ אלו אמטה בותכדמ ןאכ
 .וינפל םשוינ 4 : אחא 'ר לש ינשה רמאמה הז ללכ קתעוה אל 'בו 'א אייכבו ,'ו כ יוברמ אלא ורשבכ אמטמ
 אמס היבד הלישבת לוכימל הימוק ורדפו הדגאה 'א י"רתבו ,ילג אוהו הדב 8 דצ ליעל י"'מב ייעו םשויו ירקה ןכ
 ליכא הוה לאותב אשמרב ןיללממ ווהד לעו הנ 'פב םשו ,'וכו לילמאד דע לוכיא אל רמאו היב שיגראו לוטקד
 םס ןושל םשויו ושרדש הדגאה וז םעטו ,'וכו המיאו אהוחא רמאו תימ אהד אתצירקב יהונוחכשאו אלישכת אוההמ
 וצבקתנ םידימצה תא וארש ןויכ שרדמ םשב טוקליב קתעוהש רמאמב ןכו (לוגסב םשייו דוקנ וכ 'נ ישארב ןמקלו)
 וגרוהל | ןילוכי ונא ןיא ורמא ןכ וארש ןויכ לחנה תא ןריבעמו וידי 'בב םילמג לטונ היהש וארו רזעיראל גורהל
 םס ןושל אלא םשויו ןיאו תמו לאותב לכאו הרעקה הפלחתנ םהרבא תוכזבו הכותב תומה טסו וינפל הרעק וחינהו
 םהש דע וליכאהל תומה םס וינפל ומשש דמלמ ביתכ םשייו 'וכו םשויו ט'קלבו ,'וכו לאותב תמ המ ינפטו
 ביתכד  הרותב ומש רכזנ אל בוש ירהש ךל עדת תמו לאותב ונממ םעטו הרעקה תא לאירב ג ךפ ה םירבדמ
 לכאו לאותב ינפל הרעקה ךפהו ךאלמ אב 'וכו דמלמ ביתכ םשיו יוכו םשויו בוט לכשבו ,יוכו המאו היחא רמאיו
 םס ותואב תמש יוכו אלא היה ןכיה לאותבו המאו היחא רמאיו ביתכ ןמקלד קוספב ירהש עדת אוהה הלילב תמו
 םשויו 'וכו סשויו ייחב וניבר 'יפבו ,תומה םס וינפל םשש לוכאל וינפל םשויו בישר 'צוה הדגא שרדמבו , תומה
 התלע אלו ונוממ לכ ולטיו תומיש ירכ הרעקב ול ליטה תומה םפ ל" זר ו שרדו יידוי ינשב ביתכ םשייו ירק
 םירבדה ףוסב ריכזהו 'וכו םשה רפסמכ ן/ידויה ינשו ו'אוה תוא יכ םשייו בותכ ךכלו לאוחב לשב ול הפלחתנ יכ .םדיב
 /'וכו םסה י'ע תמש לאותב לע יילבאתמ ויה יכ ולכא אלש תיבה ינב איצוהל ומע רשא םישנאהו אוה ותשיו ולכאיו
 קתעוהש רמאמב) טוקליבו 'יסופדבו (תיייכמ ץוח) י"ב ראשו ל"יכב ונינפל אתילו ,עדונ אל היתונונגסו הדגאה רוקמו
 לאותבו קר אתיא 'וכו היחא רמאיו 'פב ךומסבו ,ת"הע י"שריפב הרכזוה אלו רי'ב 'יפב השרפתנ ארו (ןאכ ר'במ
 ,ותימהו ךאלמ אבו בכעל הצור היה .שרפמ הרותה לע י"שריפבו 'וכו הלילב ףגינו בכעל שקיב אוה ןכיה
 םהרבא רמאש ךאלמ ןתואש וילע ורטא לאותב היה ןכיהו המאו היחא ב'שר 'צוה הדגא שרדמבו
 הלכאו לאותב ינפל הנתנו רזעילא ינפל תומה םפ הב היהש הרעקה ףילחה וכא למ חלשי אוה רזעילאל
 ומכ לוכאל וינפל םשווו י"כ יתבר תישארבמ קתעוה וכ תוא םש תורעהבו ,'וכו ופגנ ךאלמש םי ר מ ו א שיו תמו
 דימ  לוכאל וינפל וחינה תומה םפ ביתכ ם ס יו .םשייו רמאנש הכותב תומה .ססו וינפל הרעקה חינה תיבל וסנכגש
 הפסוה רחואמה תיייכב ןכו ,הלילה התואב תמו לכאו לאותב ינפל הרעקה ףילחהו ךאלמ חכונ סהרבא תכרב הדמע
 לכאמב םס ונתנש 'מלמ 'תכ םשייו 'וכו םשויו לודגה ימבו ,נ"'חעו 'וכו ולכאמב ול וליטה םס םיס יוו 'וכו םשויו תרחואמ
 הליחת התא רומא וב שייבתמ התאש רבד .'וכו אתלימ 4 :יוכו היחא רמאיו 'פ םש עיועו יוכו םס יו וגרהל ידכ
 אתלימ .קתעוה ט"קלבו ,(! תיהב דוקנ ל"יכבו ,יכנא םהרבא דבע רמאו חתפש רזעולא השע ןכו םירחא ינפב
 אתלימ ישניא ירמאד אתלימ אה אנמ ירמ רב הברל אבר היל רמא םש ק'בבו ,הל אמיא םודק ךב תיאד
 םידק ךב איג גימ ד אתלומ 'יגה םש סי'דבו ,יוכו םהרבא דבע רמאיו ביתכד ל"א הרמא םידק ךיב תיאד האנג
 אתלימ 'וכו יראמ רב אבארל אבאר ל"א םשמ קתעוה ג'המבו ,'וכנ םידק ך ב תי א ד אתלימ 'יגהו "וכו הרמאו
 רזעילא לש ותשרפב םיקופפה ראש לעו ,נ'חעו "וכו דבע רמאיו 'תכד (? הרמואו םוהק הנימ תי הב תאד
 ע"'מב ג"ארו ,היכפ שיר ליעל י"מב ש"מ ייעו .'וכו םכשי םא התעו 'פה דע שררמה לעב גלד הנושו הרמוא אוהש
 דצ. לועל 'יע /ןכו לאמשה םא 7 : םרמואל תואי ןיאש םירבד בתכו ןינעה הזב ךיראה 198 דצ 'ח קלח ולש
 ז'נפ שיר ליעל אתיאדכ ונב לש וגוויז דלונש רשבתנ הירומה רהב דמוע אוהש דעש .הירומה רהמ 8 :8
 רלונ רככ ךירצ התא ןיא היבקה ול רמא 614 דצ םש ליעל ןכו האובנ י'ע 'וכו רומאל םהרבאל דגויו םש שוריפו

 :) תיִהָב. = ?) הָרְמואְו םּודק הָניִמ תיִהְב
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 :". רבו ושאכ ךינדא ןכל השא יהתו ,אצי ןכיאמ 'מא ןינכרו ,קחצי רב אגנח 'ר םשב חיסחנ 'רכ עשוהי
 רמא ונוח כר המאלו היחאל ןתנ תונדגמו יונו בהז ילכו ףסכ ילכ דבעה אצויו (ננ

 ךוול טוא אצוי סאש ךרמלל אלא ,לכח ןמ תוניכח ויה תוילקו ,ןיזוניאו תוילק 'סא ןינבר  ,יכנוק
 ילכו ףסכ ילכ התיב תרגמו התנכשמ השא הלאשו התווכדו ,ףנתסימ ומיע אייכרשציא ןיאו

 ךורל פרא אצוי םאש ךרמלל אלא ,לכהמ ןהילע תוכיבח ויה תולמשו (ככ ג תוטש) תולמשו כהו +
 שוכוב נהוב ףסכ ילכב םתידיב וקויח םהיתובינס לכו התווכוו ,ףגתסמ ומיע ותוסכ ןיאו
 ךוול סרא אצוי םאש ךרמלל אלא ,לכה ןמ תוביכח ויה תוילקו (ו א ארוע) תונדנםבו המהכבו
 1 ףנתסמ ומיע היכרטסיא ןיאו

 תקרצ ריחה הלילכ ףניגו בכעל שקיב ,אוה ןכיח לאותכו 'וגו המאו היחא רמאוו (הנ
 ,רזעילאלש וכרד רשיית וכרד רשיית ,קחצי הז םימת תקרצ (ת אי ילשס) וכרד רשיית םימח
 : הלילב ףגינו ככעל שקיבש לאותב הז (סש םש) עשר לופי ותעשרבו

 :ויעקסס 'כ ילטמ 'קלי :סס עוקל 9 | :סט םוקניי 2

 | 5 חנינה .תאד אנינח .) אנוח ,כ אנניח .ן [אננח | א אימחנ | ףְד רב ,ן יריב ,כנאפ ['רב 1

 /1 [ןכיאמ | יתכנאופְר אצי" חירוטח (א רהמ רמא) רהס -. [קחצי | ל יר ,5יא 'רג [תנ'אופד רכ *

 --אצווו 2 | ונ יל .ל וג [תכאוד יי .. ישאכ * | יתגאד ךינויא :כ) [ךיגדא | ת ןוט .יכנאה ןכיחס
 ..אצוו ,ם 'וגו ףסכ . . אצויו , ךדד ףסכ ..אצוי ,] 'וגו דכעה אצויו 'ל רגו . . אצויו [המאלו -- תונדגמו *

 . . תונדגטו הקברל ןתיו תולטשו בהז . . אצויו ,+ תונדגמו םידגבו בהז . . אצויו ,ץ 'גו בהז ..אצוו ,קכנ כהה
 .ייעכנאחו [יכנוק 8 | ן הנוח | תאחוד 'ר .יעכנפ [בר | "אז המאלו היחאל . . תונדגמו ,'א המאלו היבאל
 יכו ,1 תוילק [תוילקו | יעתכאופד םיזוגאו ,עג ןיזוגאו | ן תויולק | ם יגנוג יננוק ,ך אבניק ,'רְד יבגוק
 ,ישעכנאחופ [לכה ןמ | ן סי- .שתאפד ןיבינח ,יעכגח'ד [תוגינח | ייכ'א יל ,'א םיזוגאו תוילק

 י'א איכרטסיא .ח היד .שעקפר איכיטצא ,1ך*א איכרטציא | 'י ןגיאפא 4 | שעכנופ אצי | וספא | תד לכמ

 ףיגתסמ ףסכתמ ,ן אוה ףכתפיס ,ירתחפְ אוה (זהפ ףיגתסמ) ףגתסמ !ן) ףגתסס | 1 תונוזמ ,ן] חיכרטסיא

 + ן תולמשו . . ילכ ,כ'א [תולטשו -- תרגמו | [ך היתוכדו ,ן היתווכדו ,?א ₪ התוכדו | א ףגתסמו ףסכתמ כ אוח
 | תכאוד 'ל .5 [ןחילע | תא ןיבינח | כ 'ל ,א תולמש יכו [תולטשו 5 | ןְֶד 'וגו ,?א תולמשו 'וגו חתיב תרגמו
 ,] אוח ףכתסמ 6 | כ אצוי םדא ,ן םדא אוח אצי ,ןךְד םדא אצי ,א [םדא אצוי | ה אופ לכח ןמ ,ןך לכמ
 :] [וקזיח | א ןהיתוביבס | ןך היתוכדו ,ן היתווכדו .א[ התוכרו | *א ףגתסמו ףסכתמ ,ש'א ףסכתמ

 ינימב :] [תוילקו 7 | תכ*אד יל .'אול חגו ,[ תונדגטו בהזו ףסכב [תונדגטבו -- ילכב * | תכאפְך וקוח

 | ן ןדא אצי | 5 ןהילע ןיביבח ,ן [תוביבח ויה | (תכא 'ל ףגתסמ -- תוילקו) 5 תוילק יכו תוילקו לכאמ
 ..בשח /ם הוענה בשת ,| יוגו בשת ['וגו 9 | ל אוה ףסכתמ ,ן אוח ףכתסיט | ל היטרטסיא [ן היכרטסיא * 8

 | 3ינ ףנונו ,ד ףוגינו .תא ףננו .תחופ [ףגיגו | ינאח היה | ופ ןכיא .| .כ לאותב | ינאח יל ,כְד ונתא

 | יתכנפד יל .ן [וכרד רשיית | ליל [םימח** | 'וכנפ עשר החדי ותערבו -, [וכרד | (ילשמ) יכ נש רשית 0

 | 'יתכ גופד עשר החדי ותערבו ,ל 'שר 'פי ישרבו [(םש) ' עשר -- ותעשרבו * 11 | ךכ הז [לש | (םש) ינפ רשיה
 | ופ יל הלילב | 'ינ ףגונו ,ך ףוגנו .םפ ףגגו .תחו [ףגיגו | תָד יל ,(םש) יבש בקעל שקבש ,ינְזְדְו [בכעל שקיבש

 :'ןכו הז רבד רשבתנ הורוטה רהב ונעמש יכ 'וכו רבדה אצי 'המ ורמאיו ןאכ שרפמ בוט לכשבו ,'וכו ךנב גוז
 אוה ןימאהש ומכו רבדה אצי י"ימש םהל הלגתנ דבעה םהל רפיסש ערואמה לכמ 'םולכ .'וכו השא יהתו 1
 ןושלה ק"קו ,י"י רבד רשאכ ךינדא ןבל השא יהתו סה םג ורמא ינדא ןבל י'י חיכוה רשא השאה איה ותלפתב
 לש וגוויז ןיאש וניצמ םיבותכבו םיאיבנבו הרותב הספ ןטקל והבא רי'שב סחנפ 'ר רמאמו ,'וכו יהתו אצי ןכיאמ
 תויכנוקמ םיושעש םילכ (' יכנוק ילכ .יכנוק 8 :  שיייעו 'וכו ורמאיו לאותבו ןבל ןעיו הרותב הייבקה ןמ אלא שיא
 ךירעמב ריעה ןכו ,'וכו יכנוק יוכו אנוה בר  'יגה איכרטצא 'עבו םשו ,יכנק 'ע ךורעב םג 'יעו ןהל םיסודש וא
 השאה וב הווטש הוטמ ילכ םש 'יפהו) יכנוק 'מא אנוה בר קתעוה גייהמבו ,ף"כב יכגוק י"כ םירפס ינשב 'יגהש
 ןיאו ךרדל םדא אצוי םאש ךדמלל יוכו ירמא ןנבר (יראב ןמ השמ יר םשב יכנק 'ע ךורעב אבוהש שוריפה אוה
 ושש םידיגמ תוירבהש םירבד א"ד בלה תא ןיכשומש םירבד בר רטא תונדגמ יאמ םש רועו ,ףגתסמ ומע איכרטס א

 'יפ םשו יפנוק שובישב ויד טוקליבו ,יכנוק כי'ג 'יגה ר"פד טוקליבו ,ילפלפו אניפופו אפכטמו אירפא ינימ ןוגכ ןהילע
 ינימ דגמ . ןושל תונדגט ישרד ןינבהו  ,רי'ב ייפב םג 'יע יבגוק תשבושמה 'יגו ,יטעפנוק אוהש יל הארג ןוילג
 םוקמב םג ל"ייכב ד"ויהו ,ןיזוגיאו בוחכ לייכבו ,תוילק הידב םש םייבשרבו 'א טק םיחספ 'יעו ןיזוגאו תוילק םידגמ
 י"שריפב םג 'ועו לארשי ץראט איבהש םיזוגאו תוילק שרפמ טייקלבו ,180 דצו 114 דצ ליעל י"מב 'יעו לוגסו אוש
 ר"פד טוקליבו ,העיסנל ול ךרצנש המ .אייכרטציא 4  :הימתב 'וכו תוביבח ויה תוילקו ךירפו ,בוט לכשבו ת"הע
 א"ס םורמאמה ףוסב רפסה ףוגב םסונ ל"יכבו ,ףכתסמ 'יגה בוט לכשבו ,רעמצמ .ףגתסימ :תונוזמ 'יגה
 ןמ ןהילע תובובח תולמשו עטיק .פ"יכב .ויה תולמשו 5 :ףסכ יעו ףכס 'ע ףגס 'ע ל"תמעו כ"חעו אוה ףסכתמ
 ,'וכו ךדמלל אלא לכה ןמ םהילע ןיביבח תוילק יכו וירחאלש רמאמב םש עטוקמ ןכו ,'ו כו ךדמלל אלא לכה
 םהיתוביבס לכו (היתוכדו ,התוכדו) התווכדו תיכו כ'ייכו 'ב א"יכו 'יפופדב ותלחתה קר אצמנ ןורחאה הז רמאממו
 םורמאמ ינש ללכ וקתעוה אל טוקלוו גייכבו ,'וגו םהיריב וקזח ןהיתוביבס לכו התוכדו 'א א"יכב ןכו ,םהידיב וקזח
 פ"יכבו ,םיזוגאו תוילק כג ןינבר ישרדש תונדגמבו 'וכו בהזו ףסכ ילכב 'וכו םהיתוביבס לכו 'יפה יתמלשהו ,ולא
 םאש 7 :הימתב יוכו ויה תוילקו 'וכו ויה תולמשו כ"ג ךירפ םירמאמה ינשבו ,תוילקו לכאמ ינימב ןאכ ייגה
 לועל יימב 'יע הלילב ףגינו 9 : 685 דצ לועל י"מב יעו 'וכו ךרדל ן ד א אצי םאש ןאכ בותכ וייכב .'וכו אצוי
 עשר החרי ותערבו שבתשנ יתגייצש םירפסבו ,םש ילשמ 'קליב ןוכנל היכו .'וכו ותעשרבו 11  :וינפל םשויו ה"דב

 '| גש
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 שרח ביי וליא רושע וא ולכא ימי תעבש וליא םימי רושע וא םימי ונתא הרענה בשת
 : המצע תא סנרפל הלותבל ןינתונש

 :היפ לע אלא המותיה תא ןיאישמ ןיאש ןכימ היפ תא הלאשנו הרענל ארקנ ורמאוו (זנ
 (רמא) קחצי יר םשב ארא ירד הירב איגנח 'ר יכלתה הילא ורמאיו הקברל וארקיו (חנ

 5 : םכתבוטב אלש םכחרוכ לע ינא תכלוה ךלא רמאתו ,יכלתה הב ןיומרמ

 גי ןייווד ובייא 'ר רמא יונו הקבר תא וכרביו יוגו םתחא הקבר תא וחלשיו (ס טנ
 : הסב אלא ןינירפמ ויה אלו ויה ןייופשו

 ינפמ (רמא) אנינח 'רב אמח 'ר םשב יול ירו היכרב 'ר הבבר יפלאל ייה תא וניתוחא

 :(ד** /3) יפכוי 'פסנכ סיכיטס כיט ,סט 'קמי 8 :ד"עפ ןטקפ ,ספ 'קלי 6 :סש 'קני 4 :סע'קלי 8 :'כ ז'יכ םונופכ ,ביפ ק''פ םונוסכ :סט 'קלי 1

 | ית לאותב לש ולכא .'א תולבא | יתנחופד פיפי ,כ םימי פימי .?אָל רושע וא ['א םימי * רושע וא 1
 /חפ [ןכיט | יתדל יל :ן 'וגוג [כגאפ היפ -- הלאשנו * 8 | ןֶד שדוח | כנאחופ רשע םינש | ל יל [וא **
 .תכ'אד הל ורטאיו [יפ יכלתה --- ורמאיו * 4 | ן הנטקה ,' הנטקח תא :'א המותיל | יתכא ןאכמ ,נד ןאכימ
 ,ןפ םשב . . הנינח יר [םשב -- 'ר | ל 'ל ,*א הזה שיאה סע יכלתה + 'וגו יכליתה הל ורטאיו ,ן 'וגו הל ורמאיו

 | ג 'ל ,י הרטא [ךלא רטמאתו | ןְד יכלתה ינלתה :א הזה שיאה םע.. ,] 'וגו םע יכלתה ,פ [יכלתה
 . .וחלשיו ,ן יוגו םתוחא . .וחלשיו [וגו -- וחלשיו 6 | תכפ אלשו | יתכאוְד םכהרכ ,ןזְחִּפ [סכתרוכ | ם לעב
 [ן יוגו הקבר * | יא 'ל .ןך הקבר ..וחלשוו ,ָך 'וגו הקבר . .וחלשיו ,'כ התקינמ תאו . .וחלשיו ,ף םתוחא
 י תכ'אוד םיווד ,שעלא [ןייווד | יתכנ'אם וביא | ל יוגו 'חא תקבו .יעתנאפד הקגו .שכ ורמאיו הקבר
 | ישכנאפ ילויה | ש ןיפוכיסו . יתנ'אופ םיפופשו ,?א ך ןיפופשו /) ןייופישו ,ע [ןייופשו 7 | י םינווד .[ף םיוד

 | ] םיכרבמ ,שב?ל ןיכרבט ,1א ןיצפמ .*%א ןיספמ ,1ְד םיערפמ .ל ןיצרפמ ,2 םינירפמ [יעפדך ןינירפמ *

 | תכגפ 'ל רטא | תאפד רב :ו יריב .כג ['רב | גן יול 'ר 8
 שרדה לכ רסח 'ב א'יכבו ,'וכו ליבשב הידב 85 דצ ליעל י'מב ייעו בל דיו 'ה איי ילשמ םיקוספה םש וברעתנו
 החדי ותערבו וכרד רשיית םימת תקרצ ד'הה ןוילגב רחא בתכב םלשוה םשו 'א א'יכב ןכו ,'וכו תקדצ דיה
 ףגינש לאותב לש .ולבא ימי 1  :'וכו לאותב הז עשר החדי ותערבו  רזעילא תז וכרה רשיית 'וכו תקדצ עשר
 י/שרופ) המצע תא סנרפל לעבה העכתשמ שדוח רשע םינש הלותבל ןינתונ םש תובותכ הנשמב .שדח בי  :חלילב
 המצע סנרפל 'וכו הפוח יקסע לע הריהזהל השריקש רחאל לעבה העבתש םוימ הפוחל התסינכל ןמז 'וכו ןינתונ
 יאמ רושע וא םימי ונתא הרענה בשת 'וכו היחא רמאיו ארק רמאד אדסח בר רמא ילימ ינה אנמ םש ארמגבו ,(ןיטישכתב
 ביתכד הנש םימי יאמ אלא ימוי הרשע ל"א אל והל רמא ימוי ירת ל"א יכה שיניא יעתשמ ימוי ירת אמילא םימי
 ט"קלבו ת"הע י"שריפבו םימוגרתב 'יעו םישדח הרשע רושע וא עמשמ םש איגוסה יפלו ,'וכו ותלואג היהת .םימי
 רושע וא 'וכו ןינתונ ונינשש יפל םישדח הרשע רושע הנש םימי םעטה בתכ בשר 'צוה הדגא שרדמבו ,בוט לכשו
 המימח הגשל םבשה עצמאב םימילש םישדח חרשעו ןורחא שדוח תליחתב דחא םויו ןושאר שדוח ףוסב דחא םוי
 !םייארב םג 'יעו שדח ב *י וליא רושע וא 'וכו תעבש וליא םימי ןאכ ר"בב שרדה השקו ,(861 דצ ליעל י"מב 'ועו)
 םירפסה לכ דגנ היגה ו'זרהמ 'יפבו ,םישדח ינש תוברל וא םישדח הרשע ולא רו ש ע קחודב שרפמ ר"'ב 'יפבו
 תאשנשכ הנש ד'' תב ,הקבר התיהש הטישה יפלו ,'וכו שדוח ביי ולא םימי 'וכו תעבש ולא ונתא הרענה בשַת
 םש תובוחכ 'יעו םוי םישלש הל ןינתונ השדקתתנו תורגבב שדוח רשע םינש הילע ורבעש תרגוב ירהש השק קחציל
 תנווכ 'רג ןכא ,(תרגוב התיהש יפל 'ה רסח רענל ביתכ הרענל ארקג ורמאיו אבוה הדגא שרדמבו) 618 דצ ליעל י"מבו
 הלותבל ןינתונ ורמאו םימכח וכמס ןאכמו קדרה בתכ ןכו אמלעב אתכמסא קר 'וכו ונתא בשת בותכהש רמאמה
 אלא התוא ןיאישמ ןיא המותיה לבא הנטק איהשכ התעדל אלש ותב תא שדקמ באהש .'וכו ןיאישמ ןיאש 8  :'וכו
 תא 'יגה טוקליבו ,בוט לכשו ט'קלב היכו גייכמ ץוח י"כ ראשו 'יסופדב םג אתיא המותיה תא 'יגהו ,היפ לע
 שוריפב שמ ק'הזנבו שייייעו הנטקה תא חיגה ת'פיב םגו ,הנטקה ליייכ ןוילגב הגוה ןכו הנטקח ג'יכבו ,הנ ט קה
 ייעו הדגא שרדמב קיתעח ןכו 'וכו אלא ה ש א ה תא ןיאישמ ןיאש ןאכמ ןושלה ת"הע י''שריפבו המותיה תא 'יגה
 םש 'יגהו ,י"ר םשב טמשנ ט"קלבו ,קחצי 'ר םשב רמואה םש טמשג תיכו 'יסופדב .'וכו אינגח 'ר 4 :ם"'ארב
 רב ןמחנ בר שבתשנ בוט לכשבו ,'ִא טיפ י"הבטו 157 דצ לועלו ג"חעו 'וכו ויה רמא אדא ברד הירב הנינח 'ר
 וארקיו ןאכ 'תכ ןיאש וקיידש 'רגו ,הלצא קחצי אוביש דע ומע ךלת אלש הל ויה ןיזמרמ םש שרפמו ,רמא קחצי
 ןושל אלו המית ןושל אוהש יכלתה ושרדו 'וכו הב ןיזמרמ 'וכו הילא ורמאיו אלא וינפלש קוספב ומכ ולאשיו הקברל
 ט"קלב ןכו י"כ השמחבו 'יסופדבו ,'וכו םכחרוכ לע ינא תכלוה ךלא הרמא אלא ןה הבישה אל הקברו ,הלאש
 ג'ל בויא) ויתומצע ופשו מ"למ 'רג ןייופשו ,םילדו םייוזב .'וכו ןייווד 6 :הילא בותכ ארקמבו ,ה ל ורמאיו שבתשנ
 242 רצ ליעל ומכ 'יפופ שו 'יגהו ,ןייופישו ןייווד '\ ןרפ 'ע םשו ,ןויופשו ןויווד 'ז ףש 'ע ךורעב היכו (א'כ
 ייעו וה ב א 'ר םש שובישבו) ןיפופשו 'יגה בוט לכשב םגו ,565 דצו 211 דצ ליעל י"מב ע"יעו םיפופש םדא ינב
 ףוס ןטקל סירפמ 'ע ךורעבו ל"יכב 'יגה ןכו ,ןייו 5 כו ןיווד ג"המבו ,(ובייא ר"א ה"דב 109 דצ ליעל י"מב
 םייווד 'א ז"מ תומביב ןכו ,םש ני'חב 'יעו םי פו ח ס ו םייווד ל"יכב 'יגה ח'פפ שיר ןמקלו ,םייופכו םייווד ד''עפ
 ייפש עטשמו ןיגירפמ ןמ שבתשנש 'רנו ןיצרפמ רפסה ףוגב בותכ ל"יכב .ןינירפמ 7  :שי'ייעו 'וכו םיפוחס םיפוחד
 הל ןינתונ ויה אלו 'וכו  ןייווד 'וכו וכרביו 'וכו הקבר תא וחלשיו שרדה םעט חיהיו 158 דצ ליעל 'יעו אנרפ ןושל
 םשו 'וכו םהתא ךרביו 'וכו קשגיו 'וכו ןבל םכשיו 'פל רמאמה רדסנ ד'עפ ןטקל ןכא ,הפב םיתפש רבד אלא רהומ
 ןמסנ ןכו ,םיכרבמ ןמסנ ןוילגבו םיגירפמ רפסה ףונב םש ל"יכב 'יגהו ,רהומ ןושל ןיגירפמ שרפל ןינעה ןמ ונוא
 ויה אלו בוט לכשב ןכו ,ספדנה ר''ב 'יפב ינשה 'יפבו בייוכו ו"יכב ייכרבמ 'יגחש ומכו ןיי כ ר ב מ ליייכ ןוילגב ןאכ
 כ"ג 'יגה יז ףש 'ע ךורעבו  ,ביכ טימ תישארב ן"במרב םג 'יעו ןיכרבמ ויה הפב ט"קלבו ,הפב אלא ןיכרבמ
 אלא םיסיר פמ ויה אלו ד'עפמ קתעוה סירפמ 'עבו ,בלב אלו הפב ןיסייפמ 'יפ םשו 'ו ןרפ 'עב ןכו ןינירפמ
 .'וכ| היכרב 'ר 8  :ע"צו בלב אל חפב אלא ןיכירפמ ויה אלו שבתשנ גי'המבו ,220 דצ ליעל י"מב 'יעו הפב
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 תוריפ תשע וניתליפת 'א םלועה תומוא והי אלש ,קחצי הילע ללפתנש רע הקבר חרקפנ אל המ
 תכרב ביחכ (רמא) יול יר םשב היכרב 'ר = ,(אאכ הכ תישארכ) ותש א חכנל יייל קחצי רחעיו אלא
 488, (ה וכ םירבר) יכא רבוא ימרא ינש ימראה ןכל הו דבוא תכרב (גי שכ בויא) אוכת ילע רבוא
 כקעימ הבברו ושעמ ןיפולא הנסמ ורסעו הכבר יפלאל ייה תא וגיתחא הקבו ו אובת ילע
 חמצכ הבבר 'נש [כקעימ הבבר ,(וט ול תישארב) 'וג| רמוא ףולא ןמית ףולא ושעמ ןיפולא]
 י'. הכוש רמאי החונבו בקעימ ורסע וליאו וליא יא שיו ,(ו וט לאקוחי) 'ונ ךיתתנ הרשה
 : (ול י רגוסב) לארשי ישלא תוכבו

 םילסגה ךור ןנש יול 'ר רמא יונו םילמגה לע הנבכרתו היתורענו הקבר םקתו (אס די
 :עשרו קירצ הקבר הרימעה ךכ הרהט ןמיסו האמוט ןמיס וכ שי הוה למגה המ 'מא ןינכרו ,חרזמב ןילירג

 :חשאה רחא ךלהמ חויהל שיאל רועכש ןנחוי יר רמא שיאה ירחא הנכלתו 0
 ,רגה תא איכהל ךלה ,יאר יחל ראבל ,ךלה ןכיאלו ,יחימל ןמ אתא אובמ אב קחציו (ב

 : ינובלעב האר םימלועה יחל הרמאו ראכה לע הבשיש החוא
 ינעל הליפת הליפת אלא החיש ןיאו ברע תונפל הדשב חושל קחצי אציו (דס גס

 :'נ סי" ןינוכיע ,'5 8*ק תוככנ ,סס טוקני 10) :פ''ק 'כ טוקני 8 :זייקסס 'כ כוי5 קני .סט פוקני 2
 סלטנ לסניכמ ,סט עוקני 18 = :"ספ ןטקל |? | :'ס 'יק סט םעוסנס .'פ "ק סכש יית כ'ע סמומנס : סש עוקל" 1
 :כ"עו ם"קפ ןמקל ,"עפ 6*כלפ ,'נ יק נ"ק סינקס םכדע ,'כ '[ קכז סלונע ," ר"י םועט י'נטכד לתניכת ,כ'פ '3 תכספ

 1 יוא | ן אוהי .תד ויהי .יכנאפ [והי | 'א קחצי .י'א הילע קחצי | ןך ללפתהש | 'א -. אלא [דע 1
 :כיאו [חכנל | ל יל ["יל** ? | יאה התשע \ תכל תשע [גופד תשע | ת ןיד ,י'אְד םירטוא , ג רטוא \ כם םוא
 [יתכנאפד יטוא* | ו יל ינש | יכג'אופְ אכח ,(בויא) ירא [אובח | ) דבא 8 | יל ביתכ | ן ל רטא | ת'א ד חכונל
 הנטט | יתכנאםף וניתוחא 'נש .ְך וניתוחא .ן [וניתחא | (םש) י הז | יכנ'אופ אבת 4 | ) רבא ול ל

 | (סש) יִכ 'ל :א גקעיט תונברו [בקעיט הבברו | ] םיפלא ,ך 'יפלא .יתכאחופ םיפולא | א ל
 הבבר (ן 'וגו רמוא) רטוא . . ןמית (*א ףולא 'אנש) ףולא ושעמ () םיפלא) םיפולא [גקעימ -- ןיפולא * 5
 ףולא ןמית ףולא ושעט !ןך םיפולא) 'יפולא ,(םש) יככ כקעימ הכבר רמוא .. ףולא .י)אןפ בקעיט (א תובבי)
 [יוגו ךיחחנ 6 | של יל [יתכנאוריל הנני * | כופ ל .תֶד ייתכד ,ינא [נש | תֶד חגגו גקעימ זנק
 י(סש) + [בקעימ | [ףד ולא ףא ,ןפ וליא ףא ,יכא ולא ,נ [ליא | יש 'ל ,ן 'וג .תכנאד ךיתתנ
 ,תנפ םיימגה . . הנבכרחו ['וגו -- הנגכותו 8 | ְך וחונגו .י)8 החגגו ,[ןכו [תחונגו | יתכנאופד לארשימ

 ,ן םילדג . . 2 ןילידג תויהל ב םילדנש ,י'אָפ םילדג :תד םי- ,'ך יילידג ["ל ןילידג * 9 | כאד ל ,ן וגו
 [יתכניפְך הקבר הרימעה * | א ףא [ךכ | א הוהטו חאמוט ינטיס | א לטג ,יתכנ'אופְד הז לסג ןל יל
 יפל ,'יפ רואכ | תוד יל ,כ יאחוי 'ר 'מא .נאוַפ [ןנחוי -- רמא 10 | א זריטעה הקבר ,'ל הקבר רימעה
 ,'א תכלל | א שיאל ,ל שיאל תויהל [יתכ נופך חויהל שיאל * | כ השקש .'א אוה רועכש יפל , 'א רועכש

 | א יתא .ן התא | כנ'אפד אכמ .יתלאו [אובט 11 | יכא השא | ך 'חא ,יתכאופ ירחא .ג [רחא | 'א ךליל
 ' גופ [יאר | ראנ | יתנאח'ד ןכיהלו .כופ [ןכיאלו | דד אתיממ .ך יתיממ .ינאחחפ יתימלט ,כו [יתימל ןט
 | יתאפד ויא .כנו [ןיאו | תכניאפ 'ל ,ן יוגו [ברע תונפל 19 | י םימלוע | א יח , | ייחל 12 |]יתכאד יאור

 ודכ הקבר הרקעתנ הט .ינפמ רמא רזעל א ,ןב ןועמש 'ר םשב ןומיס 'וב הדוהי 'ר םש ר"שהשב
 הילע ללפתנש דע הבבר יפלאל ייה תא ונתוחא הל ורמאש תוריפ התשע וגיתלפת םירמוא םלועה תומוא ויהי אלש
 יוכו תוהמא ורקעתנ המ ינפמ רמא אפפ רב היננח 'ר םשב הירזע 'ר ותשא חכנל קחצי רתעיו ד"הה הרקפנו קחצי
 אשוו בקעי םקיו 'תכ ןכו םילמג לע בוכרל םישנה םג תוליגר םשו .חרזמב ןילידג 9 | : 450 רצ ליעל י"מב 'יעו
 לע םביכריו וינב תאו ותשא תא השמ חקיו 'תכ חרופצב לבא (ז'' א"ל תישארב) םילמגה לע וושנ תאו וינב תא
 ןילידג תלמו ,'א 'ג םוהספ עייעו (יכ ה"כ א"ש) רומחה לע תבכור איה היהו ליגיבאבו ('כ 'ד תומש) רומחה
 וניאש .האטוט ןמיכ |: 'וכו ןילדג ןהש ט"קלבו 'וכו ןילידג 'וכו ןכש בומ לכשב ןכו ,לייכ ןוילגב המלשוה
 ,רמואה םש טמשנ הי'יכו 'יסופדבו ,ט'קלב םג היכו .ןנחוי ר"א 10 :הרג הלעמ אוהש הרהט ןמיסו הסרפ סירפמ
 אל םש תוכרבבו ,451 דצ י"מב 'יע ר"פד טוקליו ם'יכב רו א כ תביתכלו ,גי'חעו 'וכו תויהל שיאל רועכש יתהגהו
 'ועו 'וכו השא ירוחא אלו ירא ירוחא ןנחוי ר"א שיאה ינפל אלו שיאה ירחא הנכלתו 'וכו השא ירוחא םדא ךלהי
 אובלמ ומכ אובמ ושרדש 'רנו ,יתימלמ טוכליבו י"כ השמחב דועו ,כ"יכו וייכב ה'כו .יתימל ןמ 11 :  םש סירב
 תא איבהו 'וכו יחל ראבמ בשש בותכה םעט ןיא שרדה יפלו ,'וכו ךלה ןכיאלו ךולהל 'ולכ אובלמ אב קחצי
 ךומסב שרדה יפלו .הזלה שיאח ימ הלאש הקברו 'וכו רגה תא איבהל ךלה המש ךולהל ותעדב היהש אלא ומע רגה
 בוט לכשב שרפמש ומכ איבהלמ וטכ אובמ ושרדש שרפל ל"ג ןיאו ,ולצא רגה םג התארש רכזוה אלו ונסוליפ אוה
 ןיבמרב אבוה ןכו 'וכו אריבמ יהותממ אתא םגרותמ אייתבו ,'וכו הבשיש רגה תא איבהלמ 'ולכ אובמ אב קחציו
 המ םש במ אמוחנתבו ,סולקנוא ירואבב ייעו 'וכו ארובמ יהותומב לע א"הב תרחא ייגו ,ש"ייעו יהותיפס אתא
 רמא הקברל קחצי לטנש העשב אלא השא חקיו םהרבא ףסויו כ"חאו 'וכו אובמ אב קחציו ןינעה ןמ הלעמל ביתכ
 אובמ אב קהציו ביתכש 'וכו ('ד 'יס א"ספ ןמקל 'יעו) יבר ירבד הרוטק איה רגה איה השא יבאל איבגו ךלנ קחצי
 יבאו השא יתחקל ינא קחצי רמא 'וכו ביתכ המ םש אטוהנתבו ,יאור יחל ראב ראבל ארק ןכ לע הב בותכש התוא 'וכו
 החיש ןיא טקלב .החיש ןיאו 18 :  'וכו אב קחציו קחציב בותכש 'וכו השא ול איבהו ךלה השע המ השא אלב רמוע
 קחצי אציו ביתכו 'וכו אבמ אב קחציו רמוא אוה קחציב םש אהליכמבו .יחיש וינפל ךופשא רמאנש הלפת אלא
 יחיש וינפל ךופשא ביתכו ילוק עמשיו חמהאו החישא םירחצו רקבו ברע רמאנש הלפה אלא החיש ןיא הדשב הושל
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 החישא םירהצו רקבו ברע רמוא אוה ןכו (א גק םיהה) וחיש ךפשי ייי ינפלו ףטעי יכ
 : (חי הנ םש) 'וגו המהאו

 וט קחצי תא ארתו היניע תא הקבר אשתו םיאב םילמג הנהו אריו ויניע אשיו

 רמא תאר המכ תניכותיא למגה לעמ לפתו היטש הריש הפצ אנוה 'ר רמא למגה לעמ לפתו
 8 : (דכ ול םש) לטוי אל לפי יכ

 םשב הינרב 'ר וניתארקל הדשב ךלוהה הזלה שיאה ימ דבעה לא רמאתו (המ
 ,(טי זל תישאוב) אב הזלה תומולחה לעב הנה רמא תאר המכ רודה ותא תאר יובא אייח 'ר

 טכדע ,ע'פ םיטלכנ םדנל ,'ז יס םודלופ נ'ע 6עוסנס ,'ס '3 סיככז יכיכפ 'קלי ,סט עוקל 6 | :סט עוקלי 8
 : יי כ 5  סונסס

 | ם בותכו .א 'טוא אוה ןלהלו | תכנאד רופשי .פ [ךפשי | תנ'אד ףושעי יל יטעי [כופ ףשעי * 1
 םיאב . .אשוו ,] [םיאב -- אשיג 8 | כנפ יל ,ך "וגו .ןךא המהאו [רגו המהאו ל | תד רקובו ,כנאופ [רקב

 | יתכאופד יל .נ לטגה . . לופתו [למגה -- לפתו4 | יתאחד יל .ם יוגו אריו . .אשיו , םילמג . .אשוו ,ן יוגו
 החיש הפצ ,ם ריש הימאש הפצ [היטש -- הש | כ"א 'ל ,'א אנוה בר 'טא ,ן הנוח 'ר 'מא [אנוה -- רמא

 יאדו הרמא הלפתב החומש . . תפצ , )זָך הוטש ודיש תפצ ,'ישבבשל החוטש 5 הריש) ודיש תפצ ,1א חתריט
 ,ן תנכותא ,ןא תניכותא | יתנאהְ לופתו ,כופ [לפתו | תן וילע הלאש ךכל אוה לודג םדא
 , ל 'תארקל .. ימ [*א וניתארקל -- ימ * 6 | לופי 5 | ?ך תניכראו , ף תנכרתאו ,"ךיכ תניכרתאו .1ךן?אזְד תניכרתיאו
 | כ וביא | תד יל .םכנאופ [פשב היכרב 'ר | ך יל .םישש תכ?אהופ הזלה . .ימ ,ך 'וגו הזלה . .ימ
 ץור (ן 'תד יכה) אידכ < ,ישנפ [רודה | והוא | מישךא התאו | םתכ?אפד יל ,נ ייובא ,'או [יובא 7

1 

 אהותו .מכא זלה . . ץור (כ רמיתד המכ) א"דכ ,ן"ל םולחב תארש המ 'מא יול 'ר זלה רענה לא רבד
 | כא יל .1א !יתכו [ימא -- המכ [ ךֶד וינפמ (]זְר ההותו)

 'וכו ינעל הלפת רמאנש ללפתי ךכ רחאו ויכרצ םדא לאוש רמוא רזעילא 'ר אינתד םש זי'עבו ,'וכו ינעל הלפה ביתכו "ובו
 לאשי כ"חאו ללפתי רמוא עשוהי 'ר הדשב חושל קחצי אציו רמאנש 'וכו החיש ןיא 'וגו והיש ךופשי 'ה ינפלו
 תועש ששב םש ארדפבו ,םש םילהת שרדמבו ס''דב 'יעו 'וכו דיגא ויגפל יתרצ יהיש וינפל ךופשא רמאנש ויכרצ
 דבעה ךחיתי אלש ליבשבו םילמגה לע ןהתא ביכרהו התקינמ הרובד תאו הקבר תא חקלו ןרחמ דבעה אצי םויב
 תלפת ללפתהל קחצי אציו החנמה תלפת תעל ןורבחל אב תועש 'גבו וינפל ץראה הצפקנ הלילב הקבר םע
 הייספ ןמקלו ,וחיש ךופשי יה ינפלו יוכו ינעל הלפה רמאנש 'וכו החיש ןיאו הדשב חושל קחצי אציו רמאנש החנמה
 החיש ןיאו הדשב חושל קחצי אציו ינש החנמ תליפת ןקית קחצי 'וכו תוליפת שלש ונקית םינושארה תובא רמאמב
 האלצל חושל םגרוהמ 'א י"רתבו א'תב םגו ,שיייעו 'וכו המהאו החישא רמוא אוה ןכו יהיש וינפל ךופשא ינש יוכו
 .היטש הדיש הפצ 4 : 89 רצ ג"מ קלחו 100 דצ זיי קלח ח'ימב ייעו סומינוריהו ירוסה םרפא לצא הדגאה ןכו
 !ב א"יכבו ,חיתרמ החיש תפצ 'א אייכב 'יגהו ריש הרמאש הפצ פייכב 'יגה םג הרזו ,יל שרפתנ אלו ל"יכב ה"כ
 ל"יכ ןוולגבו ,. .רחיא חתרימ קחצי וא םהרבא . . שח הליפתב ךיראהש הטובה 'יפ הפצ בותכ םש ןוילגבו ןכ הגוה
 ודי התאר החוטש ודיש תפצ ספדנה ר"ב 'יפבש ינשה 'יפב שרפמ וז 'יגו ,נ"חעו החוטש ודיש תפצ א ' ם ןטסנ
 החוטש ודיש שרפל רעש 197 דצ סטאהארבא ןעבעל ורפסב רעעב 'חהו ,בושחו ןוגה םדא דיכ הל המדנו החוטש
 םדא יאדו הרמא הליפתב החוטש ודיש שרפמ תיכו 'יכופרבש הפסוהבו ;םיכלוה םידבעש ומכ הטמל תולשורמ אלו
 : ג'עצו שרדה קתעוה אל בוט לכשו ט"קלבו ,תושורפ וא תוחוטש וידוש לילהש השק הו 'ופ םגו 'וכו אוה לודג
 ול הסודו 'וכו ץראל המצע התטה תניכרתאו ומוגרתכ ת''הע י"שריפבו ,'א י"רתו א'תב םגרותמ ןכו  .תניכרתיא
 יכ םשו ,תנוכרתיאו 'ו ג ר ת 'וכו לופתו ףסוג חיייכבו ,עקרקה דע עיגי אל ץראל הטי םא רמולכ לטוי אל לופו יכ
 ליעל י"מב 'יע .ובא הייח רישב 6  :'וכו לופי םורא םש םילהת םוגרתב ונינפלו ,ןיכרתי ירא 'וגרת 'וכו לופי
 : גי'חעו ח"ר םשב רמואה םש טמשוה ח"יכו 'יסופדבו ,אייח ר"שב היכרב 'ר ייגה ט"קיבו ,הייח 'ר הידב 501 דצ
 הזלה 'וכו הנה א"דכ האנ .רודה = : 474 דצ ליעל י"מב 'יעו ל"יכב תובר םימעפ ו ת א תביתּכ ןכו .ותא תאר 7
 אמוחנתבו ,יאיו רודה ארבנ ןמ הזלה שיאה ימ םגרותמ 'א י"רתב םגו ,הארמ הפיו ראת הפי היהש םסווב 'וכו
 הנקז אלא חרדה ןיאו םהינב לע ךרדהו ךלעפ ךידבע לא הארי ה'שז 'וכו אצומ תא 'וגו קחצי ןקז יכ יהיו םש במ
 ןינמ יונב וכו ןבל הכוז באה וניתובר ונש ךכ םירבד השמחב קחציל םהרבא הכזש םהיגב לע ךרדהו יוה 'וכו הבישו
 אב הזלה תומולחה לעב הנה ורמא ויחא לצא ךלהשכו ראוה הפי ףסוי יהיו ףכויב ביתכ ףסויכ האנ קחצו היהש
 ןבל הכוז באה 'וכו קחצי ןקז יכ יהיו םש בי'גאבו ,'וכו ףסויכ האנ קחצי היהש 'וגו הולה שיאה ימ קחציב רטאנו
 'וכו ףסוי יהיו ףסויב ביהכ ףסויכ קחצו האג היהש (ב'שר תורעהב שייוועו הנוכנה 'יגה םש ןכ) ןינמ יונב יוכו
 האג היהש ףפויב רומאה הזלה המ 'וגו הזולה שיאה ימ קחציב רמאנו 'וכו לעב הנה ורמא 'וכו ךלהשכו
 היכרב 'ר ךלעפ ךיובע לא הארו םש בס םילהת שרדמבו ,"ןכ האג היהש קחצי ב רומאה הזלה ףא
 התיהו הדשב חושל קחצי אציו רמאגש הקברו קחצי הז םהינב לע ךרדהו הרשו םהרבא הז רמא אייח 'ר םשב
 ךאלמכ ותומדו תיציצב ףטועמו שובל רהויב רודה ותוא התאר הקבר ותוא התארש ןויכו רזעילא םע האב הקבר
 ההיהשכו 'ינה רבכמ ספדנש םילהת 'מבו ,'וכו זולה [ומכ רודה] הזלה יאמ הזלה שיאה ימ רזעילאל הרמא םיהלא
 ימ רזעילאל תרמואש איהו הבלב סנכנו רודה ותוא הקבר החארש ןויכ קחציל ההארו ךרדב רזעילא םע האב הקבר
 רחא יטיש יגיב ףסונ ליייכבו ,(ט"קלבו םש אמוחנתב בישר תורעהב ייעו 'יגה םש ןכ) זלה ומכ רודה הזלה שיאה
 ותוא תאר וייכב ה"כו ,םולחב תארש המ 'מא יול 'ר ('ח 'ב הירכז) זלה רעגה לא רבד ץור א"דכ רו ד ה תלמ
 א'יכבו ,'וכו תומולחה לעב הנה 'תד 'כה םולחב תארש המ 'מא יול 'ר זלה רענה לא רבד ץור 'תד 'כה רודה
 רבד ץור 'פהו ,'וכו לעב (הנה 'ותכו) הנה זלה רענה לא רבד ץור (רָמיתַד המכ) א"דכ רודה :יגה כ"וכו 'בו יא
 לאינד י"שריפבו .,רודה קחצי היהש קוספה הזמ ושרד ךיא ץ"צו ,ט"קלבו םש הירכז יריכמ 'קליב םנ אבוה 'וכו
 לעב ולה רמאנש םוקמ לכ תורומה וארקש ומכ תובישח ןושל ז לה ל שרפמ (ז"ט 'ח) הארמה תא זלהל ןבה 'פ
 ל"ר) קחצי ןקז יכ יהיו תשרפב זלה שיאה ארקנש תומדבו םלצב ויבאל המדנ קחצי הדגאב ודמל ןאכמו אוה הרוצ
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 : הז וילא הולח ,ונוסליפ אוח 'פא ןינכר
 ,םימואח ורליו ףיעצכ וסנתנש ןה פיחתש םכתתו ףיעצה חקתו ינדא אוה רבעה רמאיו

 :(רי הל פש) ףיעצב סכתו רמת ,סכתתו ףיעצה חקתו הקבר ,רמחו הקבר
 הרותלש היללכ רועלא יררטא |השע רשא םירבדה לכ תא| קחציל דבעה רפסיו (וס

 המ ול הלינ חבש ירבד 'מא ןינברו ,בתוכ היה ןיפד השלשו םינש בוחכל אב וליאש היטרפמ םיבורמ +
 :וינפל ץראה הצפקש

 ןנע חיה תמייק הרש החיחש םימי לכ אצומ תא .ומא הרש הלהאה קחצי האיביו (זס וט
 החיהש םימי לכ ,ןנעה ותוא רזח הקבר תאבש ןויכ ןנעה ותוא קספ החמש ןויכו הלהא לע רושק
 הקבר תאבש ןויכו החוורה התוא הקספ הרש החמש ןויכ החוורל תוחותפ תותלד ויח תמייק הרש

 ילילמ קלוד רגה ה'הו הסיעב תכלשומ חכרב החיה תמייק הרש התיהש םימי לכ ,החוורה החוא הרוח וי
 השועש התוא הארש ןויכ ,ורזח הקבר תאכש ןויכ וקספ התמש ןויכו הלהאב תכש יליל רעו תכש

 :סט טוקני 7 :סט עוקל 4  :ס"פפ ןטקל ,סט טוקלי 2

 , גחו [וילא | י ונוטפלפו .:רתנאד וניסלפו ,כ ונוסליפו ,")) ונוסלפ ."על ונסוליפ [עופ וגוסליפ * 1
 [יתנאז סכתתו - חקתו * | 5'אד ינודא ,תופ [ינדא ? | ?ך ןוליא ,יד יניליא .כ ןילא .ירעתאפד'ל ןולא
 (יתכגאד היללכ * | יא רועילא 4 | ךל יל [יתכגא] סכתתו * 4 | ם וסנתנ | כוד יל ל יוגו :ם ףיעצה חקתו
 ,יכגו השלש .תךָד 'גו .פ [השלשו | ך השלש ,יֶו םיתש ,'ך 'ב | כ םאש | א רחוי [םיבורמ 5 | ₪ םיללכ .ןָל הללכ
 ואצוט תא | ן'א חיאיביו 7 \ 5%א| ךרדה [ץואה 6 | ; הצפק דיט | רך רבד | ך העבראו ,'א השלש וא ,*א יג

 תתפ לע ,ו להאה לע ,ך הלחא חתפ לע ,ן לתחאה חתפ ,כ)אופ [הלהא לע 8 | ף ונטא הרש | יא םימיה | יל
 | ןויכו | יתכגיאד ןנע .'אחו [ןנעה | ל התוא [ותוא ** | 'א]] הרש ('א ההמש) חתימש | [ך לחאה

 י ינו [החוורל | ו היתותלר % | 1 התייהש | יתכפ ןטז .'א םיטיה | 'אפ לכו | יתכגד ןע .'אהפ [ןנעה
 [יתכנחופד החוא * 10 | י החוור ,ת-פד החורה , גו [חחוורה | כו 'ל חרש | ןויכו | ת-'אפד החורל

 | .יתנ ןז :כא סיטיח | ת'אופד לכו :יכנ'א |לכ | י'א החווו .תכפד החורח ,2] [החוולה | 'אל יל
 תוש ההמש ןויכו ,ם [היהו | ם 'ל .5א תלטוט ,כ תחלתשמ ,[ך תחלושט ,ְך תחלשוט ,יג!אזְו [תכלשומ
 תתוא הרזח) הכרבה החתוא הרזח הקבר תאבש (ך ןויכ) ןויכו (ףככ'א הכרב) הכרבה התוא הקספ (] התימש ןויכו)

 | תכג'אחוד היה תמייק הרש ( ן החייהש) החיהש (כ'א םימיה) םיטי (ף'או לכו) לכ (ך הרזח ,ך'אזך הכרב
 [יקספ | יא הרש התמש | יל הלהאב | כ יאצומ דע , גאן ילילל [יליל דעו 11 | יתכגאפד קולד .זחו [קלוד | רג
 תוא רזח ,פ לכה רזח [ורזח | ןויכו | י קספ .כנ'אחןדך רגה ותוא קספ /ף רנה קספו הסיעבש הכרבה קספ

 !?אד האורש ,ל תארש [תכנ'או האיש * | יתכנאחוד ןויכו .ם [ןויכ | ך רזח ,ך רנה רזח .יכנחו רגה

 | השוע (י התיהש) איתש | יפ יל התוא | יפ קחצי חארש

 רבכמ ספדנש םילהת 'טב םגש 'רנו ,ל"כע ונבל הכוז באהש םירבד 'הב יונמה הז ראות הפי ףסוי יהיו (אמוחנתב
 םשו ,זולה םוקמב ולה ומכ רודה כ'ג ל"'צ ב"מ םילהת 'טבו ,זלה 'וכו רבד ץור א"דכ זלה ומכ רודה 'יגה םעט
 שרפמש בוט לכש לעב ןיבה ןכו ,םיחרפב זול לש ןליאל המוד םידקש לש ןליא ונייה זול 'יפה ףסונ י"כ ינשב
 תנותכב םהינפב רודה ומצע הארהש יוכו תומולחה לעב חנה ןכו 'וכו רענה לא רבד ול חמודו זולכ רודה והתאר
 ותוא ההאר שרפמ ת"הע י"שריפבו ,'וכו תונליאב תרטועמו הרודה התיהש (ה"ל ויל לאקזחי) וזלה ץראה ןכו םיספ
 תפסוה רוע האצמנ אב הזלה תולמ רחאו ,וינפמ (ההותו) אהותו ת"יכו 'יסופדב ףסונ םשמש 'רגו ,וינפמ אהותו רודה
 הרמא הבית ףוסב א"הו הבית שארב א"ה הזלה א"ד ונמיה הלעמל התאר הניכש איד ל'זו רפסה ףוגב ת"יכב הרז
 היחשו) הנש םישלשו עבש ןב דקענש ד"ימלו ןייייזו הרשב א"הו םהרבאב א'ה ופסותינש ן"יהה ינש ןיבמ אצי הז יאדו
 ךאלמה 'ולכ ('ורמוש אוה הזלה .ונוסליפ אוה 1 :(698 דצ ליעל י"םב ייע הנש ז"ל ןב הדיקעה תעשב קחצי
 ,ש"יועו '\ םלפ 'ע ךורעבו .וי'יכו ם"יכב םג 'יגהש ומכ וגוסליפ יתהגהו ,הז רהא הז (?וילא הז ל ה ותוא הולמה
 שוריפה רזו ,א"פס ףוס ןמקלו גי'חעו הז ןולא א"ס הז וילא רפסה ףוגב בוחכ ל"יככו ,ןיקירטונ הזלה ישרד ןינברו
 הילעמ התונמלא ידגב רסתו '8ל ה"פפ ןמקל םג רדסנ רמאמה הז .ןה םיתש 2 :  הֶז ןולאכ בוט לכשב ןאכ םג
 לכ בותכיל אב וליאש היתוטרפמ ןיבורמ הרות לש היתוללכ שרפמו סרוג ט"קלב .'וכו היללכ 4 :  'וכו ףיעצב סכת
 שרפמ י"כ ר"ב 'יפבו ,'וכו םינש רזעילא תשרפ 650 דצ ליעל 'יעו ןיפד השלש וא םינש בתוכ היה ול רפיסש המ
 העבראו השלש בוחכל אב םאש הב שרופמש הממ הבורמ היה םבתכל אב ולא םירבד ללוכש הרותבש םוקמ לכבש
 " םירפסמ ןושל ר פס יו ןינבר ישרד ילואו ,ול הָלִג חבש רבד דכעה רפסיו השע רשא םירבדה לכ דחיב םללכ אלא 'וכו
 יתבב 'יעו וינפל ץראה הצפקש המ ה"בקה ול השעש חבש ירבד ול הליג השע רשא ויתואלפנו 'וכו י*' תולהה
 י"שריפב ןכו ,ומא הרש הנהו הלהאה קחצי האיביו שרוד .אצומ תא 5 646:  דצו 638 דצ ליעל ע"יעו הנוהכ
 שרפמו ,'וכו תמויק הרשש ןמז לכש ומא הרש איה ירהו רמולכ ומא הרש תמגוד תישענו הלהאה האיביו ת"הע
 דותע ה"בקהש המ לכש אצומ תא ז"עפ ןמקל ןונגסה הז תארוה ןכו אצומ תא ןושלב ונינפלש 'יגה יפל הדגאה
 םשו 'וכו תח ינב ואב בקעי וניבא תא רובקל ולעש העשב אצומ תא זי"! ''כ ח"צפ ןמקל 'יסופדה תחסוגבו 'וכו תושעל
 רעכאב ייעו אחקיספב תואמגודה וברו 'וכו םיכלמ תונב ויה םירצמ לע ךולמל ףסוי אציש העשב אצומ תא ח'י ייפ
 ןכו | .רנה היהו :  טוקליבו י"כ העבראב דוע ה"כו .תכלשומ 10 | :117 רצ בחו 114 דצ א"ח עיגאלאגומרעמ
 היה תמייק הרשש םימיה לכ 'ב א'יכב םינינעה רדסו ,נ"'חעו ע"פב :ןינע אוה םירפסה ראשבו ,'וכו רג היהו פ"יכב
 הכרב התיה 'וכו הרשש םימיה לכ רנה ותוא רזח הקבר התאבש ןויכו רנ ותוא קספ התמש ןויכו תבש ילילל 'וכו קולד רג
 החיה תמויק הרש התיהש ןמז לכ טוקליבו  ,הכרב התוא הרזח 'וכו תאבש ןויכו הכרב התוא הקספ התמשכו וכו תלטומ
 ליתתמש ק"ק .התוא חארש ןויכ 11 :'וכו קולד רנ היה 'וכו ןמז לכ 'וכו היתותלד ויה 'וכו ןמז לכ 'וכו תכלשומ הכרב

 ) קשגשטטש>. | 3) 04206, 311.
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 :ומא חרש הלהאה קחצי האיביו רימ היהטב התלח הצוקו הרהטב התסיע השוע ומא השעמכ
 אשונ ךכרחאו הליחת ןאישמ אהי םילודג םינב םדאל היהי םאש ץי"א ךרד הרות ךתדמיל ןדוי יר רמא
 השא חקיו םהרבא ףסויו ךכרחאו קחצי האיביו הליחת ,םהרבאמ רמל תא יממ ,השא ול
 :הווטק המשו

 אפ השרפ

 :תצעב ךלה אל רשא שיאה ירשא 'תכ יונו השא חקיו םהרבא ףסויו (א הכ
 ,הגלפה רוד הז םיעשר תצעב ךלה אל רשא ,םהרכא הז שיאה ירשא  (א א םילהת) םיעשר
 ,(גי גי תישארב) םיאשחו םי ער םדס ישנאו ינש םורס ישנא וליא (םשפש) דמע אל םיאטח ךררבו
 (וט כ תישארב) ךינפל יצרא הגה ול רמאש ךלמיבא הז (6ש םש םילהת) בשי אל םיציל בשומבו
 'וגו הוצי רשא ןעמל ויתערי יכ ינש (ב םש םילהת) וצפח ייי תרותב םא יכ ,וילע לביק אלו
 ורמל אל בא יחוי ןב ןועמש 'ר רמא (םש םש םילהת) הלילו םמוי הגהי ותרותבו ,(טי חי תישארב)

 תועבונ  ויחו ןנבר ינשכ ויתוילכ יתש היכקה ול ןמיז אלא ,הרותה תא דמל ןכיאמ ,ול היה אל בר

 א

1 

 : 678 75 ליעל 8 | :ב"" "ק '5 םילקס םכדע ,'כ ס"י כז סדיבע ,ע"ק 'כ עוקלי 6 || : 'ס ייפ הלש ייס סעוסנפ ל
 : ביפ ס"וכ כ*כד6 , 6" יי סט סעותנס ,ב"י 'יכ םגיו 3"פ סמוסנמ ,סי5פ ןעקל ,6י"* "כ ס*כ סיכקס יכיכע 'קכי 0

 ₪ הל הצוקו | ףיד התלח הצוק ,יכנ?א התלח (5 השע) השיע ,1אןפ [התסיע השוע | 'א השעמ 1
 | ך יל ץיא ךרדל | ןפ הרותה 2 | אוד יל .יתכנ (ומא הרוש | ן היאבוו | ךִד התספיע ,יכנאחופ [התלח
 ול 5 | תכגופד אשונ אוה ,יא [אשונ | [ך ןכ רחאו | | השא ןאישמ | היהי | 'ַא ול ויהי ,י והי ,ן?ַא ויהי

 2 חאיבוו | יכאפ הלחתב . ָןְוְד הליחתב ,[ך הלחת | 'א דמל חתא סהרבאמ | א ל"נמ [רמל -- יממ | בא יל
 ,ן 'וגו .תג?אפד השא חקיו ,יכ [הרוטק -- חקוו | יג ףיסבלו | ית נְך ומא הרש הלחאה ,א] חלהאה = ,ם [קחצי
 ,ך בותכ ,תכנפ ['תכ | ופ יל .י'א השא חקיו ,תכנ'אְד הרוטק המשו חשא חקיו [יוגו -- חקיו 5 || 'א יל
 ךלה אל רשא שיאה יושא ,ירהאחופ [סהרבא -- ירשא 6 | ?אוד יוגו . תכנ!אח [םיעשר תצעב | יִאְזֶד ביתכ
 וול ₪ [םיאטתו | יתכנאפ םורפ ,ן [םרס | ן םרפ 7 | | יל ךלה -- רשא | תן 'ל ,1 םהרבא הז
 יתכנאח גש ךיניעב בוטב ,ד יוגו ₪ :)פ [ךינפל | תכאד רמאנש ,ינהוןפ [ול רמאש | םיצל 8 | כ דאטמ
 תאו .. תא ,] וינב תא ,י [ווגו | תד יל ,1א לבק אלו ,יכ"אח וילע לבק (י אל) אלו ,נו [וילע -- אלו 9
 .נחו [יחוי --'ר | תד 'ל ,פ סמוי :מיכנאחו [הלילו פמוי 10 | *אפד יל .ףכ וירחא ותיב .. תא ,'א ותיב
 --בו 11 | 'א כא ודמל אל םהרנא ,?אח] ודמיל אל בא | ךך ןועמש יר ,מא י"בשר | ,כפ יאחוי . . יר
 תו ןכיאמו :מינא ןכיהמ ,פ [ןכיאמ | 1 ול ןיא ןב ,1א בר ול חיה אל ,תחופד ול . . ברו ,י"א [ול
 ,ניא ינש | ח ןמיזש | מר יל ,וזחח הרוח :] חרותה [הרותה תא | ד דמול היה ,יָנאְו רמל היה | [ךְד ןכיהמו

 ל ןיעכונ [תועבוג** | תוד פי- .מיכגאפ ןיגנו | יתכנאופד ינש ןימכ ,ח [ינשכ | תגפ תוילכ | מ יב

 'יעו הלהאה האיכה רימ ומא הרשכ השוע התיהש יפל ומא הרש 'וכו קחצי האיביו שרודש רחא שרד ןאכ
 הרש ידבועכ אהדבוע ןיקת אהו אזחו אנכשבל קחצי הלעאו א"תב םג םגרותמ הדגאה יפלו ,תי'פוב
 הרש תתימד ןמזב תפטד אניצוב תרהנ די ןמו הימא הרשד אנכשמל קחצי הלעאו 'א י"רהבו 'וכו הימיא
 ניבא םהרבאש .הרהטב התפיע 1 :'וכו הימא ידבועכ ןינקתד אהדבוע אמחד ןיגב המחירו 'וכו הקבר תי ביסגו
 ייעו .הלח הל הצוקו זמ י"פ הדנב ומכ התלה הצוקו ןושלהו ,491 דצ לועל י"מב 'יעו היה הרהטב ןילוח לכוא
 ,285 דצ ליעל י"מב 'וע .הרות ךתדמיל 2 :התסיע הצוקו ת"וכו 'יסופדב 'יגה תשבושמו ,הצק 'ע ל"תמעב
 ותשא התמ םאש דמל התא ןאכמ הלהאה קחצי האיביו ןינעה ןמ הלעמל ביתכ המ םהרבא ףסויו םש אמוחנתבו
 תתימ רחא םה על השא אשי כ"חאו וינב תא אישיש דע השא אשי אלש םונב ול שיו םדא לש
 ייעו יוכו קחצי רמא םהרבא ףסויו כ"חאו קחצי האיביו ש"ממ ןינמ וטצעל השא אשנ כ"חאו קחצי תא אישה הרש
 : ח''נפ ףופ ליעל י'מב 'יעו הירחאלש השרפל השרפה הכמסנ ונינפלש שרדה םויסבו / 654 רצ י"מב

 לועל .'וכו שיאה ירשא 5 :החותפ השרפ ןאכ רקמבו ,ס"פ ןטסנ ר"פדבו ,ט"נפ 'א אייכב .אס השרפ
 תשא בשה התעו רמאנש םהרבא הז שיאה ירשא א'ך םש ב"מ םילהת שרדמבו ,ש"ויעו חנב םיקוספה ושרדנ ו'כפ
 וגל הנבנ הבה ןהב רמאנש הגלפה רוד תצעב ךלה אלש םיעשר תצעב ךלה אל רשא (ר"ב 'יפב שרופמ ןכו) שיאה
 ךלטיבא והז םיצל בשומבו 'וכו סודפ ישנאו רמאנש םויטודסה ולא-'וכו םיאטח ךרדבו 'וכו הצע אלא הבה ןיאו ריע
 ךלה אל רשא 'וכו ירשא א'ד רבכמ םפדנש םילהת 'מכו ,'וכו וילע לבק אלו ךינפל יצרא הנה םהרבאל רמאש
 878 רצ ליעל 'יעו לבק אלו 'וכו הנה 'אנ< ךלמיבא הז םיצל בשומבו יוכו ךרדבו 'וכו הגלפה רוד הז םיעשר תצעב
 םהרבא הז םיעשר תצעב ךלה אל רשא שיאה יישא ןתנוי ר"א יגמחנ רב לאומש בר רמא םש ז'עבו ,םש י"מבו
 דמע אלש דמע אל םואטה ךרדבו ריע ונל הנכנ הבה ינש ויה םיעשרש הגלפה רוד ישנא תצעב ךלה אלש וניבא

 םיתשלפ ישנא בשומב בשי איש

 מב

 תתייו

 ו
 דה
 וכ

 בשי אל םיצל בשומבו 'וכו םודס ישנאו 'נש ויה םיאטחש םודס תדימעב
 רב לאומ ש 'ר רמא 'וכו הגהי והרותבו םש םילהת 'מב .י"בשר רמא 10  :יוכו ןיה םינצלש

 ז ְ .ןב ןועמש 'ר ינת הרוח רמל ןכיהמו ודמליש ול היה אל בר ודמ
 ם ש"וועו) 'וכו ךרבא רמאנש הלילה לכ ת ע דו המכח ותוא תודמלמו תועבונ ויהו םי ד כ יג ש ןיעכ .תוילכ
 הששבו ,'וכו עדוי םהרבא היה תורצח יבוריעו ןילישבח יבוריע תוכלה ףא רמא ןתנוי 'ר םשב ינמחנ רב לאומש 'ר ('ז

 140 1307850116 זמ.
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 תיהו ,(ווטסש) ייתויליכ ינורסי חוליל ףא ינצעי רשא י*י תא ךרבא ריהה המכח ול חורמלמו
 ותעב ןחי ויופ ושא ,לאושי ץראב היכקה ולתשש !גאאטש) יונו םימ ינלפ לע לוהש ץעכ
 ינב וליא (סש פש) חילצי השעי רשא לכו .קחצי הז (סש פש) לובי אל וחלעו ,לאעמשי הו (סש םש|
 : יג םתרבא ףסויו הרוטק

 ףסויו .(פש סש) ויהי םיננערו םינשר ,םהרכא הו (ופ גצ סילחח| הבישב ןובוגי דו 9ב
 : 'וגו םהרנא

 (פש פש) ףילחי דועו תרכי םא ,הוקת םהרכא וניכאל שי ו רי בויא) הוקת ץעל שי יכ
 886ון סשפש) לרחה אל ותקנויו ,םינוט םישעמו תווצמ ףילחי רועו תירבח תרוכ וילע רטאי םא
 רפעבו , (א רכ תישארב) 'וג| ]קו םהרבאו (ח סש םש) ושרש ץראב ןיקוי םא ,ולש תיכולכל
 (ט םש בויא) חירשי םימ חיומ | ,(ב גכ תישארב) 'ו) הרש תמתו (סש בוא) ןעוג תומי

 'תכ ןיא עטונ ומכ (סשסש) עשנ ומכ ריצק השעו ,חירפי םינוט םישעמו תוצמ  חיומ
 :ו"קסס כ בויל 'קלי ,סט עוקני 7 = : ג"י ייכ "5 סילכס טכדמ ,סש וקל 3

 תמא ןה [ןונא | [ן ל .ָך המכחו היות ,מיכגאופ [המכח | ותוא [ול ןל תודמולמו [חודמלמו '* |

 בלה הז ינעידות המ:ח םותסבו תוילכ יתש ולא תוחוטב תצפה תמא ןח ינעידות חטכה םותסבו תוחוטב תצפה
 יגלפ לע ['וגו -- לע 5 | יתוילכ | מא -- (מ רטאנש) 'טואו בלה . .ולא תוחוטב תצפח תמא ןח ,'א - 'מואו
 חקיו :ם 'וגו חקיו .ן" [רגו 4 | + לאעטשי [קחצי | י קחצי [לאעטשי 3 | תפד ל .ן יגלפ לע ,יכנאך סימ
 וגוחלא תורצחב יייי תיבב םילותש ,יא [דוע 5 | יתכ הרוטק חטשו .. חקיו ,'א 'וגו השא חקיו , אד חשא
 םולותש .] -. 'וגו םהרבא ףסויו וחירפי . . םילותש ,ף . 'וגו חקינ םחרבא ףסויו יי . . םילותש ,ך --. וחירפי
 תווצחב לארשי ץראב ח"בקה ולתשש םהרכא הז יי תיבב םילותש (כ והירפי וניהלא תורצחב) 'וגו י'י תיבב
 ןובוגו דוע - [חבושב 5 | כו -.- (2 הרוטק המשו השא חקיו) 'וגו םתרבא (  ףסויו 'נש וז) ףסויו וחירפי וניהלא

 ו א וגיא םתרבא הז , ָןֶד סהרכא וניבא הז [י[ךופ סחרבא חז * | 1 ישב ןובוני רוע ויהי יננערו 'נישד ,] הבישב
 םא , 1 הוקח ץעל שי יב יוגו -. [חוקת | ח ₪ ייתנ [יכ 7 | תפד יל .כנא חשא חקיו ,י] [ווגו 6 | בל יל

 םהרבא הז ,ן 'רבא וניבאל הוקת שי ,[] חוקת םחרבאל שי | ם הוקח . .יכ לרחי אל ותקנויו ףילחי דועו תרכי
 תרוכ א"רכ - [ףילהי -- תרכי םא | "א וניבא םחרבא הז ,(בויא) יר*אש םהרבא הז , ו הוקת ול היהש וניבא
 (' תרוכ אוהו) תרוכ תירבח תורכ ל תרוכ אוהו תירבח תורכ | ל יקח וילע ,א ול [וילע 5 | 7 תירגה

 | יתאְר"ְל תיחולחל ,) חיכולכיל .כנ'אופ [חיכולכל 9 | ילא הז | יתכנאפך תוצט .ן [תווצס | יא תירבה
 תירקב ['וגו 10 | רפעב [ופעבו *** | (םפש) יתד 'ל :יכנאפ םימיב אב ,ן [וגו | = םאו | תא ובש

 [עטנ אלא -- עטונ ומכ | שתגד יל .יבאופ [עטנ וטכ 1! | (סש) יתפד יל ,ן וגו עברא תירקב ,יכנא עברא
 ומכ אלא (ן ןכ) ןאכ 'תכ ןיא ('ך עטנומכ) עטנ ,כָא עטנ אלא . . עטוג ,זֶד עטנ ומכ אלא ןאכ ביתכ ןיא עטונ ומכ

 חרוח רמל ןכיהמ ליייכב ה"צפ ןמקלו  ,'וכו תועבונ ויהו ןנבר ינשכ ויתוילכ יתש 'וכו ינת דמל ןיאמ הרוח ודמליש
 ךרגא רמא ןכש ןינמו הרו ת תועבוג ויהו םימ לש ןי דכ יג ש כ ויתוילכ ושענ 'א יחוי ןב ןועמש 'ר םחרב

 םהרבא היה ןילישבת יבורוע וליפא יוכו ןתגוי 'ר םשב 'מחנ רב לאומש 'ר הרות דמל היה ומצעמ רמא יול 'ר יוכו
 וותוילכ יתש 'וכו ןמוזש דמלמ םש נ"רדאבו ,801 דצ ליעל י"מבו םש שגיו אמוחנה ישרדמב 'ועו 'וכו עדוי וניבא
 ויכב םשו ,'וכו ךרבא רמאנש הלילה לכ המכח וחוא תודמלמו ותוא תוצעויו ותוא תוגיבמ ויהו ם י מ כ ח ינשכ
 866 רצ ליעל י"מב ע"יעו שיזשר תורעהב שיייעו 'וכו ותוא תודמלכו ותוא ןיעיבמ ןהש ןינבר ינשכ ויתוילכ יתש
 ןלטגש רבכמ ספדנש םילהת 'מבו ,ןדע ןגב ולתשו היבקה ןלטנש בימ סילהת ימב .'וכו ולתשש 2 :491 דצו
 :יכ יוס 'א םש יריכמ 'קלובו דירת 'ר םילהת 'קליב םג 'יעו עי'גב ולתשו ה'בקה ולטנש א'ר לארשי ץראב ,ולתשו ה"בקה
 וקחצי הז 'וכו והלעו לאעמשי הז 'וכו וירפ רשא 'יגה ב'מ םילהת 'דמב םגו , קחצי םדוק דלונש .לאעמשי הז 8
 ןכ .םהרבא הז 9 : ןאכ טוקליב םג ןכו לאעמשי הז יוכו והלעו קחצי .הז 'וכו ןירפ רשא רבכמ ספרנש םילהח 'מכו
 קוספה שרדנ אל םיסופדה 'יגב םגו ,'וכו ןובוגי דוע כ'ג החיתפה תלחתמ ןאכ .טוקליבו 'בו 'א א"יכבו ,יתפסוה
 םש שופמו ספדנה רי'ב 'יפבש ינשה 'יפב כ"ג האבוה םהרבא הז י'! תיבב םילותש 'יגהו ,'וכו םילותש וינפלש
 , 944 רצ ו"כפ ליעלו  נ"חעו 'וכו ולתשש 'וכו לותש ץיעכ היחו ליעל שרדגש ומכו לארשי ןיראב ה"בקה ולתהשש
 םולהת 'קליב דועו ,'וכו הביתב הי'בקה ולתשש חנ הז 'וכו םילותש ריב ןויצב ה"מתת 'ר םילהת 'קליב קתעוה סשמו
 קחצי הז הבישב ןובוני דוע ל א ע מ שי הז וחירפי וניהלא תורצחב 'וכו ולתשש םהרבא הז 'וכו םילותש איד םש
 ראשו טוקליב ןאכ אתיל וז ייגו ,חרוטק המשו השא חקיו םהרבא ףסויו הרר ט ק יב ול א ויהי .םיננערו םיגשד
 ולא 'וכו םילוחש אייד םש טוקליב רועו ,ונינפלש החיתפהב תונוש תואחסונ טוקליה לעב ינפל ויה ילואו םירפכה
 רלתו םהרבא הז , הבושב ןובוני דוע גיי ייס םשו ,ביי ייפ ב'צ םילהח שרדממ קתעוה רמאמה הוו ,'וכו תוקוניתק
 ;תירבה תרוכ וילע ,רטאנ יהי םא תרכי םא תירב תרוכ ןושל תרבי שרוד .'וכו רמאי םא 7 = : 'וכו ןרמז תא ול
 אוהו תירב התרכ וילע רמאי םא םש 'יגה ןכא ,תירבה תרוכ א'דכ 'וכו תרכי םא ר"פדב ןאכ טוקליב ףסונ ןכו
 תירב ההורכ שרפמ וא סרוג ט"יכ ריב 'יפבו ,'וכו אוהו תירבה תורכ וילע רמאי םא ו"ד טוקליבו ,תירבה תרוכ
 הגוה ןכו ,תרוכ אוהו תירבה תורכ ה"בקה וילע רמאי םא םפדנה רי'ב ייפבו ,תירב תרוכ אוהו (תירבה תורכ ליצו)
 ול רמאי םא ל"להש י'שרפו טוקליה 'יג לע ריעה תייפיבו ,תרו כ או הו תירבה (!תורכ 'קה וילע רמאי םא לי"ייכב
 "וגה וירו ריפד שרדמב םגו י"כ ראשבו , תרוכ אוה תירכה תורכ ו ל רמאי םא ןכ 'יגה יבו 'א א"יכבו , 'וכו תורכ
 .תיכולכל 9 = : ע"צו כ"מב םג ייעו טוקליה 'יג י"פע חיגה א"אבו , 'וכו ףילחי דועו תירבה תרוכ וילע רמאי םא
 :498 רצ ליעלו ג"חעו תיחולחל ההיד וידב הגוה ל"יכבו ,ולש תיכולכיל וז 'וכו ותקנויו ךולכל 'ע ךורעב ה"'כו
 :עטנ אלא כיכא עמונ כ"יבו 'בו 'א א"יכב\ ,עטנ ומכ אלא כ"בא עמונ ומכ חייכב ה"כו  .'וכו עטונ ומכ 1

 1) רוב.



 09 א הכ אס השרפ הרש ייח

 :'ונו םהרבא ףסויו רקיעה לע הבורמ תפסותה עטנ אלא
 יר .עשוהי ירו רזעילא .יר 6 אי תלהק) ךידו חנת לא ברעלו ךערז תא ערז רקבב

 סא ריכבלש םא םייקתמ ךריב םהמ הזיא ערוי תא ןיאש ליפאב ערז ריכבב התער] םא 'א רזעילא
 עשוהי 'ר ,(םשפש) םיבוט דחאכ םהינש םאו הו וא הזה רשכי הו יא עדוי ךניא יכ ליפאלש
 ךילע בתכמ היכקה סהמ הז יא עדוי התא ןיאש ול ןח תיברעב ,ול ןח תירחשב ךלצא ינע אב םא יא
 הרוח תרמל סא 'א לאעמשי יר הביקע 'רו לאעמשי יר : םיבוט דחאכ םהינש םאו הו וא הוה

 : ד"פ ביונ גיפ סיוכ כ"כדל ,'ו ית סט סעופנפ ,'ם ייפ סכע ייס ביפ לעוסנפ ,('ו ל"י) עכז כקבנ 'פ םלקק טכדע 2
 : ק"כפ ילטע טכדפ ,'3 ב"ס סועני 1

 ,שע עטנ ומכ אלא ןאכ ביתכ ןיא עטנכ ,'יִנ עטנ ומכ אלא (י ןאכ ביתכ ןיא) ןכ 'וא ןיא עטנ המכ ,[ֶוְד עטג
 ₪ 'ל ,(םש)ו עטנ ומכ ריצק השעו אלא ןאכ .. ןיא ריצק ומכ עטנ ,י עטנ ומכ אלא ןאכ ביתכ ןוא
 [רקבב 5 | .תאפ 'ל :כזח הרוטק המשו ..תקיו ,(סש) יִנ השא חקיו ,י יוגו חקיו [וגו | (םש) יוָד רקעה 1

 רזעיל 'ר [עשוהי -- 'ר | א יל .ל יוגו .ן "וגו ברעלו .תח ךרי . . ברעלו [כפד ךידי -- בדעלו * | חפ =. 'תכ
 ח עוז .תכגאפד תערז /ו [החערז | גח יל רפא | 'אְד ימא .תתכנ?אחופ רטוא 8 | ם 'ל ,ן עשוהי 'רו

 ןיאש ךידי חנת לא [תא ןיאש | ן ליפעיב ,פל לפאב [חכ אחד ליפאב | כ ערזת | ןל רוכככ [תכנאחפד ריכבב *
 ת והויא ,ך והז יא ,"אח הז יא ,] הזיא ,כ1א סהמ הז יא ,ןפ [םהמ הזיא | א ךניא התאש ל תא

 , בנאח"ו [ליפא -- לש פא | ךד רישכמ ,ן רושכמ איה ,פ םייקתיו רישכי ,ְזָך םייקתמ ,כ)א"] ךויב םייקחט
 וא הז וא .. יכ ,כנח [הז וא הזה - יכ 4 | ןפ 'ל ,ןךְד ריכב לש םא ליפא לש םא ,1א לפא .. לש םא

 יא יאכ ,ן 'חאכ [כג!אהד רחאכ* | ח פא וא .נ'אפל פא [תכ'אוד פאו* | תיאפד יל ,ן הז וא הוה ,'א חז
 פ תיגועגו ,אח תיגיע | ל יל [ול** | אח תייחש | כא אב ינע | ך רמא .תכגאחופ רמוא 5 | פל תחאכ
 רחאכ * | ]פא וא .] םא | ןהז 6 | תִד בתוכ ,כנאחו ביתכמ | א יל םהמ | תנופ הויא | *א ךניאש

 כו התדמל | כ רטא .תנ'אהופד רטוא | פ יל הביקע--'ר | ך תחאכ םיבוט ,ל םיבוט תחאכ [תכ נ1אְו םיבופ

 וישכע העיטנכ עטנ ומכ אלא כ"בא שרפמ י"כ ר"ב .'ופבו ,נ"חעו תואסריגה לכ יפל השק שררה ןושלו
 ק"ב םשב שיקל שיר רמאמב שרופמ 'ד 'יפ הטמלו ,לאעמשי לע הבורמ קחצי רקיעה לע הבורמ םוקמ לש ותפסות
 ןרמז תא ול דלתו תפסות ןושל ויהש ידי לע הרוטק ינבו רקיע לאעמשי 'וכו רקיעה לע הבורמ הי'בקה לש ותפסות
 קחציו לאעמשי םיגב ינש ול ודלונ הלהתמש שרפמ ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו ,םש י"מב עייעו 'וגו ןשקי תאו ןאכו
 ק"מבו ליפא לש 'וכו ריכב לש ךומסב ןכו ג"חעו יתהגהו לפאב 'וכו רוכבב בותכ ליייכב .'וכו ריכבב 8 : םינב העברא ול ודלונ
 השע ד"מ ו"5 תיעיבשבו 'וכו לפאב ערזת ריכבב ערזת אל םא 'ב א"י םשו  ,'וכו ליפאב" ןאכ ריכבב ןאכ 'א 'ו
 ליפאב ערז ריכבב תערז םא רמוא רזעילא 'ר םש תלהק 'מב "מאמה ונינפלש ןונגסבו ,'וכו לפאה רתוה ריכבה
 רחא ןונגסבו ,הז וא הזה רשכי הז יא עדוי ךניא יכ ליפאה םאו ריכבה םא ךל םייקתמ הז יא עדוי תא ןיאש
 דומעת לא הרויב תערז םא המלש רמא רבדמ בותכה םיערזב רמוא א"ר 'וכו ערז רקבב הישז םש .אמוחנתב
 רזעולא 'ר םש ביונ ג"רדאבו , םש ב"מ אמוחנתב ייעו 'וכו ךניא יכ המל ךדי חנת לא ברעלו רמאנש שוקלמב
 םימשג ודרו אל אמש הנורחאב ערז אלא ייד רמאתו בשת אלש תערזו תרכב םאש ועומשכ 'וכו ערז רקבב רמוא
 וא הזה רשכי הזיא עדוי ךניא ורשכוי ולאו ולא אמש וא םינורחאה ודבאיו ןופדשה אבי אמש וא םינושארה ורבאיו
 העיברב ערזו ךלו בוש הנושאר העיברב תערזו תרכב םא רמוא יאני יברב יאתפוד יבר םש א"ונבו ,הז
 ומייקתג םהינש וא הזה רשכי הזיא עדוי ךניא יכ םינורחא ומייקתיו םינושאר ודכליו םלועל דרב דרי המש היינש
 תושילש העיברב ערזו ךל בוש הינשו הנושאר העיברב תערזו תרכב סא 'וכו םיבוט (דחאכ) תחאכ םהינש םהו ךידיב
 יובו דחא ריסתב השעמ 'כ ח"י תוכרבו שיייעו 'וכו תונורחא ומייקתיו תונושאר ופדשיו םלועל ןופדש אבי אמש
 תחאכ 'יגה םש א"ונ גירדאב סגו ,נ"חעו יתהגהו ת ח א כ םהינש םירמאמה .לכב 'יגה ל"יכבו ,'א '\ תינעת ע"יעו
 אשת התמו ךתודליב השא תאשנ עשוהי 'ר לש רחא רמאמ אתיא םש תלהק 'דמב ,ינע אב םא 5 | :רחאכו
 רמוא י"ר םש תומביב אתיירכב ןכו 'וכו רקכב ינש ךתונקזב םינב ךל ויהי ךתודליב םינב ךל ויה ךתונקזב
 ירמאמה ינשו ,'וכו רקבב 'נש ותונקזב םינב ול ויהי ותוהליב םינב ול ויה ותונקזב השא אשי ותורליב השא
 מאה לא ךתונקזב סינב דילוהו ךתודליב םינב דילוה ךתונקזב השא אשו ךתורליב השא אש רמוא י"'ר םש א"ונ
 ומייקהי םהינש םא עדוי ךניא יכ םלועב היברו הירפ הברהו תונבו םינב דילוהו השא אש אלא השא אשוג יגוא
 דמעו רחא ינע אבו תייחש ינעל הטורפ תתנ סא רמוא היה אוה 'וכו רקבב 'נש םיבוט דחאכ םהינש םא ךדיב
 'ר םש ב"ונבו ,'וכו רקבב ינש םיבוט דחאכ סהינש םא ךדיב ומייקתי םהינש םא עדוי .ךנוא יכ ול ןת תיברע ךינפל
 אבו ול ךלהו רסיא ול תתנו תירחשב ךלצא ינע אב םא רמוא היה או ה 'וכו םידימלת תדמעה םא רמוא אביקע
 סא רמוא החרק ןב עשוהי 'ר עדוי ךניא יכ ןורחאל ןתת במומ אלא ןושארל יתתנ רֶבכ רמאת לא החנמב רחא
 ,ערוי ךנוא יכ היברו הירפ הברה ךתונקזב אלא ייד רמאתו ךל בשת אלש התמו ךל הדילוהו ךתורענב השא תאשנ
 רבד אב סאו ואל רמאת לא ךערז תא ערז הוצמ לש רבד רקבב ךדיל אב םא רמוא עשוהי 'ר םש במ אמוחנתבו
 ,'וכו םהינש םא ברע לש םא רקב לש םא ךל תדמוע ןהמ הזיא עדוי ךניא יכ ךדי חנת לא ברעלו ברעל הוצמ
 המל יוכו חנת לא ברעב הוצמ רבד ךינפל אבי םאו ערז הוצמ ערז רקבב ךינפל אב םא רמוא י"ר םש אמוחנתבו
 היה אוה 'וכו רוסחמ ןיא ינעל הקדצ ןתונש ימ לכ אביקע ר"א 'וכו שרל ןתונ םש ילשמ שרדמכו , 'וכו ךנוא יכ
 -, הוצמ אלא ןושארל יתתנ רבכ רמאת לא החנמב רחא אבו ול ךלהו רסיא ול תתנו תירחש ךלצא ינע היה םא רמוא

 עיל א 'ר וכו רקבב ה"שז 'וכו םהרבא ףפויו לודגה שרדמבו , 'וכו ערז רקבב ביתכד ןורחאל םג ןחתש
 ר 'יכו ערז רקבב א"ד 'וכו ייד רמאה לא ברעב הקרצ יאבג ךהוא ועבתו רקבב הקדצ תוצמ תישע םא
 ּ דמלי רשכי הזיא ערוי ךניא יכ המל 'וכו ותונקזב ודי חני לא םינב הנממ דילוהו ותורענב השא אשנ
 ביקע 'ר 'וכו םהרבא ףכיו 'תכד ותונקזב השא חקלו רזחו םינב דילוהו ותורענב השא אשנש םהרבא וניבאמ ץרא
 החיתפה ףוסב הטמל "יעו 'וכו םהיבאמ ךל דמל םינב הגממ דימעיו תרֶחא אשי ההמו השא םדא אשנ םא 'מוא
 דצ איגופ רפסב סג קתעוה םשמו ,ע"ר רמאמב ךומסב ל"יכב ה"כו .ךילע כתכמ 5 :  ונינפלש
 ב .תדמל םא 6 :90 דצ ביה עיגאלאנימרעט רעכאב 'יעו ביתכמ 'יגה אפידעו ,ךילע בתכמ הי'בקה
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 רחאכ םהינש םאו הו וא הוה םייקתמ םהמ תו יא ערוי התא יאש ךחונקוב חווה רומל ךהורענב

 יא ערוי התא ןיאש ךהונקוב םירימלה רמעה ךתורעגב םירימלח ההומעה םא 'א הניקע 'ו ,םיבוש

 םידימלח חונוז ףלא רשע םינש ,סיבוט רחאכ םהינש םאו הו וא הוה ךילע בחכמ היכקה םהמ הז
 וליא הרצ םריניע החיהש המל ,רחא קרפנ וחמ ןוהלוכו סיוטסיטנא רעו תכגמ הביקע ירל ול ויה
 ןנחוי 'רו עוטש ןכ רועלא ירו ןועמש ירו יסוי יר הדוהי 'רו ריאכ 'ר ,העבש רימעה ףיסבו ,וליאב
 יחוי ןב ןועמש ירו יפוי ירו ריאמ 'רו הימחנ ירו הדוהי 'ר 'מאד תיאו , כקעי ןב רזעילא ירו רלדנסה

 הרצ םהיגיע החיהש אלא וחמ אל םינושארה יינכ םהל רמא ,רלרנסה ןנחוי ירו יאניכח ןב היננח ירו
 'ר ,הרוח לארשי ץירא לכ ואלמו ורמע ,םריש/מכ ושעה אלש םכ חעד וגח אלא וליאב וליא תרותכ
 רמעהו ךהונקזכ השא ךל חק ךהורענב םינכ ךל ויה םא ןמחנ רב לאומש 'ר םשב יאני 'רו יאתסוד

 :ט"ק 'כ עוקני )

 תויא ,*א תמויקחט ןהט הז יא | 'א ךניאש ,פד תא ןיאש .תכ\ . . ןיאש ,] [חתא יאש | ן רמל | ?א ךיתורליב 1
 | תכוד ךל (כו תמייקחמ ,ך םייקתו) םייקתט םהט ([ךו הזיא) הז יא , )זך ךדיב (1 תמייקתמ ןהמ תויא) םייקתמ

 | *א יל םא | רטוא ? | 'ך תחאכ סיבוט ,'ל םיביט תחאכ יא םיבופ 'אכ [תכזחו םיבוט רחאכ* | זך פא וא ,1 סא

 ! תד ךל תשע ,כו ךל דמעה ,נזח [רטעה | ?א ךתורליב | ג ןידימלת | ך ךל היה .כגאוך ךל ויה ,ןך תרמעה
 םייקתט ,כ םויקתמ [ךילע -- חיכקה 8 | ן וליא ,ג חויא | כ ךחנקוב | א יל ,) ןידיטלת [םירימלת | א ךל ויחי
 ..הז [תכגאהו הז - חזה * | א רשכי ,ן ךל תמייקתמ , תמייקתמ ,ך ןיטייקתס ,תד ךל ( םייקתי)
 תחאנ ,ןא םיבוט 'אכ [תכח] םיכוט רחאנ* | כח םא וא ,ג'א םא ,תיאו [םאו | ל יל ,"[ הו

 ,  תוגוז ל תוגוז םידימלת [כגַאְְה םידימלה תוגז * | 2 םיפלא | ך ביי [ושע םינשל | ְךְכ םיבוט
 ;] דע [דעו | תד ונע .כ תכגימ ,] תונגמ .בגאחפ [תכנגמ | תכגא ול - [ויה 4 | פד םיריטלת

 | יכ'א סלכו ,'א ןלכו .תתפך סלוכו + )ן סהלוכו | אן סרפישיא ,ך סירפיטנא ,[ך פרטפטנא , כגחפ סרטפיטנא | ד יל
 | ם ףיסבלו | ך ולאל , ג וליאל = | א לע ,ןך יפל הטלו | ן ותימ .. קרפב ,[ןְד ותמ רחא קרפב + כא ם רחא --ותמ
 ירו 6 | ןפ 'ל רלדנפה -- מאד תיאו | ןך רועלא ,ן רזעול | ₪ יל עומש ןב | ן רועל | תכגא[ם יסוי 'רו | ך חדוי
 , 1" ייניכח ןב [יאנוכח ןב | כא אנד .ןְד הניגח ; ן [היננח 7 | כא :ל ריאמ 'רו | כ 'ל ,?א אימחנ 'רו [הימחנ
 | ף לע אלא | ל םישארה , םינשאר ,ן םינשאיה [תכאפד םינושאוה * | כ יל .תאופד ינב ,ג [יינב | א יל

 ,:ופ [וליאב | תאוד יל .כנחפ [הרותב 8 | ן הרצ םהיניעש ,ץֶד םחיניע הרצ התיהש ,ְך הרצ םהיניע התייה
 | .ן ייטסוד : יאטסוד ,ן אתסוד 9 | נו לכתא | ןוליפו | תפד 'ל .כנאחו [אלא | ך ולאל ,ג וליאל .תאח ולאב
 , ופד רימעהו .יתכנא |דמעהו | ןח חקח | 'יוהי .ת היה | תוד יל ,ן יאנירכ ,'א יאני ירב ,כ"אם [יאני ירו

 ךתורענ לש םא תמייקתמ הרות וז יא ערוי תא ןיאש ךתונקוב דוטל ךתורענב הרוה תדמל םא רמוא לאעמשי 'ר
 לאעמשי יר םש א'ונ ג"רדאבו ,ע"ר רמאמב שרדה ללכנ םש תומביבו ,םיבוט דחאכ םהינש םאו ךתונקז לש םא
 תרמל םא רשכי הזיא עדוי ךניא יכ הרות דומל אלא יתונקזב דסול יניא רטאת לא ךתורליב הרוח תדמל םא רמוא
 רמוא אביקע יר 'וכו חוירה תעשב הרות תדמל םא 'וכו העיבש תעשב הרוח תדמל םא  יוכו רשועה תעשב תרות
 ומויקתי םחינש םא רשכי הזיא עדוי ךניא יכ 'וכו רמל יניא רמאת לא ךתונקזב הרוח דומל ךתודליב הרות תדסל םא
 הרוחב תעגי םא 'מוא עשוהי 'ר ג'המבו ,ש"זשר תורעהב שיייעו 'וכו רקבב 'גש םיבוט תחאכ םהינש וא ךדיב
 םא 2 :  וכו ךתונקזלש וא ךתורענלש ךדיב תמייקתמ הרוח וזיא עדוי ךניא יכ דומללמ ךתונקזב ךדי חינה לא ךתורענב
 דמלי ותודליב הרוח דמל רטוא אביקע יר םש תומביבו ,שייויעו עטוקמ רטאמה הז שאר 'רג תלהק 'דמב .התדמעה
 רמוא עיר םש אמוחנת ישרדמבו ,'וכו רקבב ינש ותונקזב םידימלת ול ויהי ותודליב םירימלת ול ויה ותונקזב הרות
 ג"רדאבו ךתונקזב (רימעהלמ ךל לדחת לא) םירחא דימעהלמ בשת לא ךתורענב םידימלת תדמעה םא 'וכו ערז רקכב
 הברהו ךתונקזב דמעה אלא ייד רמאתו ךל בשת אלש ךתורענב הברה םידיטלת תדמעה םא רמוא ע'ר םש בירנ
 וכ ךתונקזב ךדי חנת לא ךתורענב הברה םידימלת תדמעה םא רמוא ע"ר םש ג*המבו ,עדוי ךניא יכ הרות דומלה
 ינש רמוא אביכע 'רו םש תלהק 'דמב ..'וכו רשע םינש 8  :'וכו םינורחא םא םינושאר םא יואר ןהכ חזיא עדוי ךניא
 רעו תביגמ יל ויח םירימלת (םיפלא רשע םינש 'ב אקארק 'דבו ,םיפלא רשע ינש ו'דבו ,ר"פדב ה'כ) םיפלא
 הדוהי 'ר ןה ולאו הע ב ש יל ודימעה ףוסבו תרצ ע ל חם 5 ןי ב ייחב ותמ ןלוכו (ו"'דו ר'פדב ה"כ) סרטפוטנא
 רלדנסה ןנחוו 'רו ילילגה יסוי 'ר לש ונב  רזעולא ירו יאחוי ןב ןועמש 'רו יסוי ירו ריאמ ירו הימחנ רו
 אל םתא הזל הז הרות ב חרצ סהיניע חתיהש ינפמ אלא וחמ אל םינושארה םהל רמא (ווכו 'מאד תיא םש גילו)
 'רל ול ויה םידימלת םי גוז ףלא רשע םינש ורמא םש תומביבו ,הרוח לארשי ץירא לכ ואלמו ודמע דימ ןכ ויהת
 .אבש רע םמש םלועה היהו הזל הז דובכ וגהנ אלש ינפמ דח א קרפב וחמ ןלוכו סרפיטנא דע תבגמ אביקע
 ודימעה םה םהו עומש ןב רזעלא 'רו ןועמש ירו יסוי 'רו הדוהי 'רו ריאמ 'ר םהל האנשו םורדבש וגיתובר לצא ע"ר
 איה יאמ הער התימ והמ םלוכ 'וכו אמה בר רמא תרצ ע דעו חפפמ ותמ םלוכ אנת העש התוא הווה
 'א ר"י ןירדהנסב ונמנש םינקזה השמח ןה ןהו ,(179 דצ ןיצידעמ עשידומלת-שילביב סיורפ 'יעו) הרכסא ןמחנ בר רמא
 תבגמ וגינפלש 'יגה תקייודמו ,174 רצ מ'הדב ע"יעו הימחנ 'ר ףא ףיסומ איוא בר םשו ,אבב ןב הדוהי 'ר ךמכש
 רעו תבגמ 'ב טיס ד'פ תוינעת 'שוריב ןנחוי 'ר רמאמב דחי תומוקמח ולא ורכזוה רועו / ('סירטפיטנא דעו
 רמאמה ותואב ע"יעו) 'וכו סרפיטנא דעו תובגמ ירא 'א 'ע א"פ הליגמ םשו 'וכו ויה תורויע אוביר םישש סירפיטנא
 יב ד"צ ןירדהנסבו (ליפת הלצע החיתפב תור שרדמ שירבו תפנ 'פו ידוד הפי ךנה 'פ ר"שהשבו 'וכו עלב 'פ ב"מ ר"כיאב
 קלח ח'מב 'יעו) 'וכו תוכלהב ןיאיקב ויה אלש השאו שיא תקוניתו קוניה ואצמ אלו סרפיטנא דעו תבגמ 'וכו ןדמ וקדב
 םידימלת תו א מ ש ל ש ול ויחש אביקע 'רב השעמ םש אמוהנתבו ,(70 דצ סיורק 156 דצ בח רעריש 19 דצ איל
 אמוחנתבו ,ומש לע ארוק אהיש דימלת היה אל ותונקזב םידימלת העבש ריטעהש ילולאו םלכ ותמו ותורענב

 לע ארוק היהו דחא דימלה ול היה אל ותונקזב דימעהש ילולא 'וכו תוצמ שלש ול ויהש ע"רב השעמ םש ב"מ
 יאני יר ארומא אצמנ אלש ייגה וזב קפקפל שיו ,ייב חשלשב רוע היכו .יאנו 'רו 9 :  ךערז תא ערז רקבב ומצע

 1) '4/ד/ה0196-
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 ר"הה םינב רימעהו ותונקוב השא חקלו ותורענב םינב ול ויתש םהרבא ונינאמ ,דמל תא יממ ,םינב
 : :'וג םחרבא ףסויו

 ףפויו 'תכ אחו הימחנ 'ר היל רמא ,רגה וז רמא הדוהי יר 'וגו השא חקיו םהרבא ףסויו
 רמא ,(ת ח היעשי) 'וגו דוע ילא רבד י"י ףסויו רמא תאד המכ רבידה יפ לע ,השא חקיו םהרבא
 ינבלו 'תכהו היל רמא ,םיבוט םישעמו תווצמ הרטיקש היל רמא ,הרוטק המשו  'תכהו היל
 הרמאו ראכה לע הבשיש התוא 'תכ םשגליפ היל רמא , (ו הכ תישארב) םהרבאל רשא םישגליפה
 רמאת (רי אכ םש) יונו עתתו ךלתו ימאד כג לע ףא היכרב יר רמא  ,ינובלעב האר םימלועה יחל
 : המתוחב האיצומו הכזנג םתוח אוחש הזכ הרוטק המשו רמול רומלת היוב הילע רשחנש

 1004 דל 487 דפלועל 6 :ליפ פיכדפ ,'פ ייק סע סעוסנמ ,'ע ייפ סש ב" סעוסנס ,ג*ע ףלל יכ יסד 'קכי ,סט עיקני 8

 /הא [ויהש | יתיאפְד םהרבאמ ,'א וניבא םהרבאמ ,ָנְו [פהרכא וניבאמ | )ד יממו .יתכאופ |יטמ 1

 תקיו [וגו 2 | ינ יל ר''חה | א הנממ םינב | ן ול חקלו | ל 5 [ותורענב ** | יָנ ויהו חשא תקלש ,ְוְד היהש
 תד הרוק הטשו [ן יוגו -- פסוג* 8 | אופ יל .כ'א הרוטק חמשו . . חקיו ,[ךנ השא חקיו ,י "וגו

 פ ןיוטא .ישתחחו רמוא | ם ןינבר ,ן 'ר ,(י"הד) יכנאדל כר [ישתח הרוחי 'ר* | כנ'אפל יל ,י%א הרוטק
 [(סש) יא השא -- םפויו * | ירתכ"אפ 'תכהו | י ןטחנ בר ,?א אימחנ יר | כ ול | שח ₪ תרוטק [רגח וז
 ימא ,ך"ל ₪ היל רמא :נופ [לע 4 | ירופד ףסויו .שךג םהרבא ףסויו ,ל חרוטק המשו תשא . . ףסויו
 | תד האשנ ₪ :יגאחופ [(ת רובדה / רובידח ,!יא רבדה) רבידה | ל יל [יפ ** | יא = ל"א תו ₪ ול
 | תול | (םש) י ביתכ אחו | תֶד ול ₪ | י יל ,א הזת רבדב דוע ,(םש) יתופד דוע .שנ רמאל רוע [יוגו רוע
 תו [תוצמ | 'א תרטוקמ ,?א תרטקומ ,ןו תרטוקמש ,ך תוטקומש ,וע היטקש ,כנחופ [הוטיקש

 ,!יכניאחופ [חתוא | ו םישגלפ ,יִח םשגלפ | ירַנ םישגלפה 6 | 'אופ 'תכ אהו | ת ול | יש תכנאפד תוצמ
 ,כן רמתו ,יתגפד רמא תאד ,'א רטאד | ע י'פעא .יתכאפ גיעא .ו בגלעפא 7 | רתאְ -. יח וגדועב

 /] תיריב 8 | ן רמית | (םש) יכנאפ עבש ראב רבדמב , יוגו רבדמב ,יע רבדמב ,ן [וגו | ע%א 'ותכד
 / [ם סתותש | ן רמתד |הזכ | ן (?) חנבאר וטק ,ך רטקומ ,ך רטק ןמ ₪ ייעכגאחפ [הרוטק | א זה םדא , ן חיירב

 ! א וזגנ :] הזונג ,5 הבזוג ,ש היביזנג ,י אבוונג ,(םפש) יד הבזנג ,ץְד הכזניג :תעו [הכזנג | ָא חינטש

 | ד המותחו תרושק = .יחעכנאחיפ [(?רא המת) המתוחב | א ואצמו ,?א האצמו ,י?ףעזה האצומו | 2 הכז

 יאתסוד 'ר אנתה אוה םש א'ונ ני'רדאבו ,יאני (רב) 'רב 'יגה תשבושמו ,'א דק י"הבמב 'יעו גיבשר םשב רמואש
 םשב ד"ר 'יגה הנוכנש 'רנו ,855 דצ בח תי'חגאב 'יעו 'וכו חנושאר העיברב תערזו תרכב םא רמואש יאני 'רב
 ךל בשת לא התמו הדליו תשא תלמג םא יא תסוד ריא א'ד םש ב/מ אמוחנתבו ,445 דצ ליעל ייעו נ'בשר
 ,'וכו דחא אלא דילוה אל ותורענבש םהרבאמ רמל התא יממ רשכי הז יא עדוי ךניא יכ המל השאמ ץוח ךתונקזב
 ךתונקזב תרחא השא חק התמו הדליו ךתרוחבב השא תחקל םא ישו י ר"א ךערז תא ערז רקכב א"ד םש אמוחנתבו
 ר'פדב ה"כ) ן ה כ 'ר סש תלהק 'רמבו ,'וכו םינש אלא דילוה אל ותורענבש 'וכו דמל התא יממו 'וגו עדוי ךנוא יכ
 ךניא יכ המל ךתונקזב חקל ךתורענב השא תחקל םא השאב היירק רתפ (44 רצ ליעל ייעו ןתנ 'ר 'ב אקארק 'דבו ,ו'דו
 : 'וכו אב םא הידב ליעל ש"מ 'יעו וכו דחאכ םהינש םא ךתונקז לש סא .ךתורענ לש סא ךל ןימייקתמ םינב הז יא עדוי
 םיסופדב היכו בר ייגה ל"יכבו ,ןאכ טוקליבו ר"פדב ר'ב 'יפבו ת"יכו חי'יכב 'יגהש ומכ יתהגה ןכ  .הדוהי 'ר 8
 רמוא 'ר ט"קלב קתעוה וייכ 'יגכו ,ב"מב םג 'יעו הדוחי יר א"א לעב היגה רבכו ,י"הד טוקליבו י'כ העברא דועו
 יבר לש ומעט המ לטנ תרחא השא םירמוא וניתוברו * ב ר ירבד הרוטק איה רגה איה םש בי'מ אמוחנתבו ,רגה וז
 אמוחנתבו 'וכו ראבל ארק ןכ לע הב ביתכש התוא יאור יחל ראב אובמ אב קחציו ביתכש הרוטק איה רגה איה
 איה רגה רמואש יבר לש סעט המו חקל תרחא השא םירמוא וניתוברו 'וכו חרוטק איה רגה איה רמוא 'ר םש
 יאר לא התא הילא רבודה 'ה םש ארקתו חב בותכש התוא יאור יחְל ראב אבמ אב קחציו קחציב בותכש הרוטק
 רגה איה ןומיס 'ר 'מא שבתשנ 875 יומע לודגה 'מבו ,יתימל ןמ ה'דב םש י"מבו 654 דצ ליעל 'יעו יוכו
 שרדה חקל תרחא השא הטישהכו ,'כו 'א י"רתבו א"רדפב םג אתיא רגה איה הרוטקש הז שרדו ,'וכו הרוטק איה

 תפי לש ותב הרוטק םש לש ותב הרש םהרבא אשנ םישנ שלשו ונרמליה םשב דייקתת 'ר בויא 'קליב קתעוה
 לכ 'וכו ול רלתו ןענכ ץראמ הרוטק המשו ותנקז תעל תרחא השא חקיו ףסויו רשיה רפסבו ,סח לש ותב רגה
 עטשמה | .'וכו ףסויו 'תכ אהו :  199 דצ סמאהארבא ןעבעל רעעב 'יעו 'וכו- תינענכה הרוטק ינב .תוחפשמ הלא
 םג אתיא רבידה 'יגהו ,'וכו רבד י"י ףסויו א'דכ החקל היבקה רביד יפ לע ינשמו תרחא השא דוע חקלש
 ,484 רצ ליעל י"מב 'יעו ר"'ב 'יפמ ה א שנ םסונ 'יסופדבו ,רבידל הי'רב 457 דצ ליעל י'מב ייעו ודו ר"'פדב
 תא ריזחהו םהרבא שרד ןכימ "וכו ויהי הנממ םימע יכלמו 412 דצ ליעל אתיאש ומכ רבידה יפ לע םעט ילואו
 'תכהו 5  :הילא אבל ףיסוה דועו ותשא התיה הנושאר םעפש אלא םהרבא ףסויו המלו שרדנ םש א'רדפבו ,הרוטק
 ,תחא הדוגאל ט"עמו תוצמ הרשיקש הרטיקש הרוטק התוא ארוקש .ינשמו רגה הניאש שרופמ כ''או .הרוטק המשו
 תרטוקמ התיהש הרוטק המשו םש א'רדפבו ,תרטקכ הישעמ םיאנש הרוטק המש ארקנ המל א"ד םש אמוחנתבו
 הרטקש 'וכו א"ד תרטקכ םיאנ הישעמ ויהש םש ג'המבו ,תרטקכ םיאנ הישעמ ויהש תרוטק א''ד םימשב ינימ לכמ
 ,הרטקש תומוקמה ינשב טוקליבו 'ב רטק 'ע ךורעבו ,י"כ השמחב דוע אתיא הרטיקש 'יגהו ,םיבוט םישעמו תווצמ
 תוהד 'ב י'רתבו איוריש ןמ היל אריטקד הרוטק שרפמ 'א י'רתבו .ט'עמבו תוצמב המצע הרטיקש שרפמו סרוג ט"קלבו
 איה הרוטקש והעש הז םעטמש בתכו רבכמ הרושק הרוטק שוריפה הז איבמ סומינוריה םגו ,היוריש ןמ היל אריסא
 התיה אלש 'תכ םש ג לי 5 ינשמו הרוטקו רגה םהרבאל ויה םישגליפ יתש עמשמו  .םישגליפה ינבלו 'תכהו : רגה
 הרמאו ראבה לע םש הבשיש התוא םש שגליפ ם''ארה ייפש ומכ םשגליפ שרודו רגה איה הרוטק איהו תחא אלא
 וח ונדועב 'וכו הבשיש התוא יח וגדנעב שרפמו סרוג י'כ ר"'ב 'יפבו ,654 דצו 457 רצ ליעל ייעו יוכו םיטלועה יחל
 רסח םשגליפ שרדהו ,ג'חעו "וכו התוא ייתכ םשגלפ תומוקמה ינשב ו''דו ר'פד טוקליב םג אתוא הנוכנה 'יגהכו ,שירד
 :גרובצניג 'צוה ך"נתבו ('ז בי תומשו 'וכו ינבלו 'פל) יש תחנמבו הרות רואב 'יעו הרופמה דגנ אוה אנונת דוו 'תכ
 ודי תחתמ האיצומו רצוא הכזנג םתוח אוהש הזכ חמותחו הרושק הרוטק שרוד ברו .'וכו המשו רמול דומלת 8



 א הכ אס חשרפ תרש ייח 4

 ןושל אוהש ירי לע לכהו רקיע ןיק ,רקיעה לע תבורס חיכקה לש ותפסות ארפק רב םשכ שיקל שיר
 חושע ריטעמ אוה תפסוח ןושל אוחש ירי לע ןימיניבו רקיע ףסוי ,ויתוסואת יתשו אוה רלוג תפסות
 ןושל אוהש ירי לע הלשו רקיע רע ,(אכ ומ פש) יונו ארג לכשאו רככו עלב ןמינכ ינבו ינש
 הנל יבא רע הרוהי ןב הלש ינבו םימיה ירברב ריהה םיגיר יתב הושע רימעמ אוה תפסוח

 רקיע ,(נכ אכ ר א"הי) ו עבשא תיבל ץבכה תרוכע תיכ תוחפשמו השרמ יבא הרעלו
 בויא יחיו דיהה הנש םיעבראו האמ ול ףסוחינו םינש רשעו םיתאמ אלא ויה אל בויא לש ויתונש
 תנש ריי אלא ויה אל והיקוחלש וחוכלמ רקיע ,(וט במ בוי הנש םיעבראו האמ תאו יוחא
 לאעמשי ,(ת חל תיעשי) הנש הרשע שמח ךימי לע ףיסומ יננה 'תכר הנש ויט ול ףסוזינו

 עע) 2 :(ניפ "ק 6*פ) סיכנד כיק סנכ סוכנד ," 'פ סט נ'ע סעופנס ,נ'פכ 'כ סיכנע קיי ,ע"ק 'כ פוקלי |
 : 618 75 לטל ₪ | :כ'פ םוכ שכדפ 'יעו ,ד:ע ףלל 'כ י"ד 'ץל 0 :211 דת 2005

 וג | אד 'ל ,כ םושמ רמא שיקל שיר ,וָנְו םשכ שיקל ןב ןועסש יר ,(םיכלט) יש [6שב -- שיר 1
 'תכו , תרלל ףסותו ביתכד < .יכגאופ [תפפוה 2 | ירתד '? .כ;אום [ןוטל | א רועלא ןב ש"ר [ארפק

 ,(םפש) יתאפד ןימינבו | (םש) '' תומואת | (פש) יל ינשו [ירתכנאןפד יהשו' | ןך לבה תא ויחא תא . . ףכוהו

 ,\ רימעט [ריטעמ אוה | ד וב (ןך 'תכש) בותכש ,ן ןושל .ינ אוחש ,כאםפ [ןושל אוחש | כ ןטיגיבו .ינְו ןמינבו

 . .רכגו [יוגו אוג*--רכגו | תאפְד ןיטינב .יכגו [ןמינב 4 | (םש) י םינב 'י ,ןְך םינב תרשע | (סש) י דימעה

 | ינ :ל ןושל | ן חדותי ןב = [דע | יו יוגו .כנ רכגו .פד יוגו רכבו .[ךא יוגו לבשאו רכבו ,ל גו חרג

 תוחפשמו . . יבא [ך יוגו -- יבא * | ג'א הליש | תד ינג .יכנא|פ |ינגו | יופ 'ל םימיה ירגדב | יִכ 'ל אוה 4

 תיב תרובע תוחפשמו .. יבא ,ןך עינשא . . ץוכה תדוכע תיב תוחפשמו . . יכא .'א 'וגו עבשא . . ץובה תדובע

 :"תכנאפ ןויתונש 6 | ן יוגו , ף 'וכו יבא יל הכל יבא ,י 'וגו תשרמ יבא ..יבא  ,(םש) ו עבשא . . ץובה

 יע ,(סש) + םינש "ק ,?א ייר ,י םינש "ר ,1א הנש ..םיתאט .כנופ [םינש רשעו םיתאמ | ןְד וינש

 ,1 ימו יק 7 | ו'א סטיק ,ך 'םו חאמ ,(םש) יתכ)'או [םיעבראו האמ | י] ופסותגו | ךִד הגש (ך'ְד םיעבש)

 :ו'א [ריי | ופיל יא אלא חיה אל [אלא -- אל | (םש) וכאן חיקזח ,ך והיקזחי .יתנ'אפ [והיקזח | י'א מ"ק
 | ך ישע תשמח .תכנופ חושע שמח ,יִא'ד [ויט | ינ יפסותנו ,*א ףסותינ 8 | תכנ'אופְך תרשע עברא

 : | י שיט | ן יתפסוהו .אפ ףיסוי . . ,יתכנ [ףיסומ ינגה

 הרוטק המשו ל"ת ,'וכו רשחנש רמאת רבדטב עתתו ךלתו ביתכד י"פעא ב"ר רמא קתעוה םש ךויעבו ,המתוחב
 תלמו ,םדא םושל תלעבנ אלש 'וכו האצומו שרפמ ר'ב 'יפבו ,המתוהב האצומו התכזנג םתוח אוהש הזכ
 םישובישה לכ 'יעו הבזנג שבתשנ ו"דו רייפדבו ,(א'י ח''כ א"הד) ויכזנג מ"למ איה ר"בב ןאכ קר 'גכ האצמנש הכונג
 רטק ןמ חרוטק המשו םישוריפה ופסותינ 'יסופדבו ,ומתוחב ואצומו ('וכזנג לע םתוח אוהש הזכ םש ג'המבו ,נ"חב
 הרושק םוגרת הרוטק א"ד שרפמ ט"קלבו ,המותהחו הרוש ק המתוחב האיצומו 'וכו הזכ (רטק ר"אלמ 'ולכ)
 רושק אוהש ןקנ ק כ תמותה אלא טהרבאמ ץוח תרחא הירב לע הדשתנ אל עתתו ךלתו הב בותכש פ'עאש
 תרטקו םגרתו (ח"'כ חיל תישצרב) רשקתו ביתכדכ אוה םוגרת ןושלו רושיק ןושל הרוטק המשו בוט לכשבו ,םותחו
 ומתוחב ואצמו ויזנג םתוחש םדאכ הרושק הרוטק המשו ל"ת הירב הילע דשחנש רמאת 'וכו ךלתו חב ביתכר ג'עאד
 ארקנ המלו 'ןכו רגה איה רמוא 'ר רמאמב ףסונ םש אמוחנתבו ,(ב"י 'ד ש"הש) םותח ןיעמ לועג ןג רבדל תמודו
 רב םשב שיקל ןב ןועמש 'ר םהרבא ףסויו איד ט"קלב .'וכו שיקל שיר 1 | :דונכ תרושק התיהש הרוטק המש
 ןועמש 'ר 875 'ומע לודנה שרדמבו ,נייחעו ק"ב םשב רמואח םש טמשנ 'יסופדבו ,'וכו ה'כקה לש ותפסות ארפק
 המכו וניבא םהרבא עגי המכ ךל עדת ותכרבמ הלודג ה"בקחלש ותכרב תפסות ארפס ברד אמשמ שיקי ןב
 תדלל ףסותו ביתכד .'וכו לבהו : ע'צו 'וכו ולאה ןיסולכאה לכ ול ןחינ ותונקזבו קחצי תא ול ןתנש רע ללפתה
 ל"יכב ךומסבו .ןימיניבו 2 :  םש י"מבו 214 רצו 205 דצ ליעלו ג"חעו ויתומואת יתשו אוה רלונו לכה תא ויחא תא
 תופסות ןושל ןימינבו ,םש ייימבו 578 דצו 264 דצ ליעלו נ"חעו םש ארקמב בותכש ומכ 'וכו עלב ןמינב ינבו
 תפסות ןושל 'וכו הלשו רוככה היהש .רקיע רע 3 :.  (ריכ 'ל תישארכ) רחא ןב יל י'י ףסי לחר וילע הרמאש
 י"כ ראשב ינבו ה"כו .תלש ינבו 4 | :('ה ח"ל םש) 'וכו הלש ומש תא ארקתו ןב דלתו רוע ףסתו ביתכד
 תיב בא י"כ ר"ב 'יפב שרפמ .הכל יבא רע :הלש ינב בותכ ארקמבו ,תומוקסה השלשב טוקליבו (ת"יכמ ץוח)
 ןומיס 'ר רמאמב םש תור שרדמב םג אתיאש שרדה והזו ,'וכו השרמ לש ןיד תיב בא השרמ יבא הדעלו הכל לש ןיד
 'וכו הלש ינב ד"הה שרדחל אלא םימיה ירבד ןתנ אל יר םשב היעשוה 'רד יובא אמח 'רו יול ןב עשוהי 'ר םשב
 הגוזה בחר וז ץובה תדוכע תיב החפשמו השרמ לש ןיד תיב בא 'וכו הדעלו הכל לש ןיד תיב בא הכל יבא רע
 'וכו הדעלו הכל לש ןיד חתיב בא 'וכו רע 'וכו הלש ינב רודב יארק רתפ ינמחנ רב לאומש 'ר הטישהב םש ןכו 'וכו
 פל םיניד יתב הרשע דימעמ אוח שרדה השק ןאכו ,'וכו דוד הז ץובה תדובע תיב תחפשמו השרמ לש ד'ב בא

 יתב ינש דימעמ 'וכו הלשו בוט לכשב ההגה וא תרחא 'יגו ,ל"דרה ייחבו ו'זרהמ י'יפב םג 'יעו םש י"הדב םיקוספ
 ןיעמבו ,ןאכ טוקליבו (תיייכמ ץוח) י"'כ ראשו ל"יכב ונינפלש 'יגה יפל השק רמאמה .'וכו ויתונש רקיע 5
 הנש םיעבש אלא ויה אל בויא לש ןיתונש רקיע רקיעה לע הבורמ ה"בה לש תפסות קתעוה ז'ט ב"מ ב
 יכ ויתונש רקיעב ויה אל ןכל םדוקש ללכמ 'וכו תאז ירחא בויא יחיו ןאכ שרפמ ט'יכ ר"ב 'יפבו ,הנש מ"ק ול

 רקיעו םינש י"ר ויה בויא לש ויתונש ספדנה רי'ב 'יפכש ינשה 'יפבו ,'וכו םיעבראו האמ לש ןיצח
 יחיו ביתכד הנש מ"ק ול ופסותנו ('ז םש םש) הנשמל בויא לכ תא י'' ףסויו ייתכד הנש 'ע אלא ויה אל ויתונש
 615 דצ ליעלו ני'חעו וכו הנש י"'ק בויא תונש רקיע 'יגה בוט לכשבו ,ורקוע היה הנש יע םדוקש ללכמ יוכו בויא
 ךלמל הנש הרשע עבראב יהיו בותכד ט"יכ ר"ב 'יפב שרפמדכ .הנש ד" אלא 7 | :'וכו יסוי 'ר ה"דב םש י"מבו
 יוכו רקיע ויה אלש ללכמ ('א ח"ל םש) תומל והיקזח הלח סהה םימיב ביתכו (יא ו"ל היעשי) בירחנס הלע והיקוח
 ב"מ אמוחנתבו םש םיכלטו ןאכ טוקליבו י"כ השלשב דועו ל"יכב ח"כ | .ףיסומ ינגה 8 :הנש הרשע עברא אלא
 אעמשו :נ"חעו יתפס הו 'ו 'כ בי'מבו ףסוי ינגה םש הועשיב בותכ ארקמבו ,י"תבו ינויה םוגרתב סגרותמ ןכו ,םש ר"בדבו

 \ *רווי

 ') וכָזְנג
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 : וגו ןשקי תאו ןרמז תא ול רלתו תפסות ןושל ויהש ירי לע הרוטק ינבו רקיע
 ה ןומו רמא לאקוחי רב ימא ןינברו לאקזחי רב ימא ןשקי תאו ןרמז תא ול דלתו ב

 ,הרז הרובעל ףותב ןירטומ ויהש ןרמז 'מא ןינברו ,םלועב ןישקתמ ויהש ןשקי ,םלועב םירמומ ויהש
 :הרז הדובעל ףוחב ןישיקמ ויהש ןשקוי

 % לאומש יר םימואלו םישוטלו םירושא ויה ןדד יגבו ןדד תאו אבש תא דלי ןשקויו (
 :סה תומוא ישאר םהלוכ ןימוא ישארו ןירפנאו ןירנח ןירמאו ןימגרתמ ןוניאר כנלעפא רמא ןמחנ רכ

 : סע י"סל 'קכו ,ע"ק ל עיק 5 | :גיו יוס 35 ביפ סילקס םלדע | ,ג"'ע ףלפ יכ וייסד יקלי ,עייק כ עוקלי 5

 י?או ['וגו--תאו | ינפ 'ל ןושל | ם 'ל .?א אוחש ,(םש) ו םהש .יכנְוך ןהש ,"א [ויהש | ם יל ידי לע 1
 ,?א 'וגו ןרמז תאו ןשקי תא .ן ןרטז .. רלתו [ח ןשקי -- דלתו* 2 | תד יל ,יפ 'וגו\ .כג'א ןשקי תאו

 ,ן יטא .(שש) יכגא [יטא | תפד 'ל :כאו ןנברו . . (ן ימא) ימא ,(ייתד) יָנ [ןינברו -- ימא | תכג'אפדל יל
 [ויהש* | כו ןשקיו .1א ןשקי תאו ,י ןשקוי 8 | א ןרמז תא | (םש) ו רמוא | (םש) י יל לאקזחי רב | תפָד ימר
 ,פש) -.ת'אחד ןשקיצ | תאחד 'ל .ל ףותב ףותב [יכ נןפ ףותב * | א ז"על ףותב ןישיקמ [םלועב ןישקתמ | ָך ןהש
 . . ןשקויו [סימואלו -- ןשקוו * 5 | א ףותב זיעל | ף םי- ,ך ןישקמ .יגיאח"ופ [ןישיקמ | יכ"ו ןשקיו
 ,!א סימואלו םישוטלו םירישא . . ינבו ,יתכנד ןרד תאו . . ןשקיו .ןפ וגו אבש תא . . ןשקיו , ל 'וגו ןרד תאו
 ייתכאפה ג'עא ,(םש) יונ בג לע ףא ,ן [בגלעפא | !םש) ו?א ינמחנ 6 | ?א םטואלו םשוטלו םרושא . .ינבו
 ןנימגרתמ ,כ 'ימגרתט ,י ןומגרתמ ,1ך 'ירמואו ןימגרותמ .תונופ [ןירמאו ןימגרתמ | א ןנאד ,ן ןוניהד
 ,) .ןירופמאו | 'ּונ ןירנע .ש ןירבע [ןירגת | (טש) ו ימוגרת יטגיתמ ,ש ןנימגרותמ ,א ןירמאו ('א 'ימגרתמ)

 כא סיטוא | שע ישירו | לא ןידפלו .'א ןירפל . ןיפול ,ך ןירפול .ישכנפ ןירפולו ,ן ןירפמולו
 | ] ןחיתונמוא .יש תכנאפד ןה תומיא | א ןלכ .(םש) יש פלכ ,ו'א ןלוכ .תגְד ןוהלוכ .כןפ  [םהלוכ

 םירמאמה ןושלו ,'וכו עטונ ומכ הדב 'ב 'יס ליעל י"מב "עו יוכו רקיעה היה אוה רגה ןב לאעמשי ט'קלב .רקיע
 שיקל ןב ןועמש 'ר דאמ הגשי ךתירחאו רעצמ ךתישאר היהו ה'שז השא חקיו םהרבא ףסויו םש במ אמוחנתב
 רתוי ה'בקה לש ותפסותש דמל תא ןאכמ (801 דצ בח ת"הגאב 'יעו ארפק רב אוהו) רפק ה רז ע ל א 'ר םשב
 אצומ תא ןכ ול רלתו רמאנש לתוי ול ףיסוה ה"בקה ול ףיסוהשכ ק ח צי אלא דילוה אל םדקמ םהרבא רקיעה ןמ
 רחא ןב יל 'ה ףסוי הרמאו ףסויל הרלי לחרב אצוט תא ןכו תדלל ףסותו כ"חאו הרלי ןיקל חדלי יכ ןושארה םדאב
 תא ןכו ('ח 'יס ביפ ןמקל ייעו) ןב ךל הז םג יכ אלא ןאכ ביתכ ןיא ןב ךל הז ןכ ןינמ ות מו תו ןימינב הל ףיסוה
 ךימי לע ףי סו מ ינגה הנש ו"ט ול ףיסוה הי'בקה . ול ףיסוהשכו .הנש ד" ותוכלמ ימי לכ ךלמה ותיקזהב אצומ
 רמא דוד 'וכו רמא השמ תפסותב לארשי תא ךרבל וליחתה רקיעה ןמ הריתי הי'בקה לש ותפסותש םיאיבנח וארשכו
 הריתי ה'בקה לש ותפסותש תפסות ןושלב ןכרב חמל א''ד 'וכו םכיתובא יהלא יי: םש ר''בדבו ,'וכו םכילע 'ה ףסוי
 ה'בקח לבא איקנוא ול ףיסוה המכ יל ףיסוה רמאָו רשב לש ארטיל וריבחמ חקול םדא םלועכש גהונב רקיעה לע
 'וגו תשא חקיו םהרבא ףסויו 'גנש רקיעה ןמ רתוי ול ףיסוהש המו םהרבאל רקיע היה ק חצי דציכ 'וכו ותפסות
 יוגו לבשאו רכבו עלב ןימינב ינבו ביתכ המ 'וכו יל יי ףסוי ינש ןינמ תפסות חיהש ןימינב ומאל רקיע היה ףסוי
 לע ףיסומ ינגה ינש ןינמ רקיעה ןמ רתוי ה'בקה ול ףיפוהש המו הנש דיי ותוכלמ רקיע היקזח ףסוימ רתוי ירה
 יתנייצש י"כב ה"כו .'וכו ימא 2 | : תפסות ןושלב ןכרב ךכיפל רקיעה לע הריתי ה'בקה לש ותפסותש 'וכו ךומי
 םהב ןירמזמ ויהש ןרמז רמא דח ןנברו לאקזחי רב םש במ םילהת שרדמבו ,לאקזחי רב ימא םש י'הד 'קליבו
 ספדגש םילהת 'דמבו ,הרז הדובעל ןישוקמ ויהש ןשקי ז"על ןירמזמ ויהש ןרמז רמא דחו ןישק םדא ינב ויהש ןשקי
 ויהש 'וכו ןישקתמ ויהש שרפמ ר''ב 'יפבו ,ב/שר תורעהב 'יעו םש שבתשנ רמאמהו 'וכו ףותב ןישיקמ ויהש רככמ
 הידב 83 רצ ליעל י"טב 'יעו ףטח ץמק סוקמב ווב ןשקויו ךומסב .ןכו 'וכו ןישיקמ ויהש ןשקוי תביתכו ,םלועב ןיקזחומ
 ןימגרתמ ןינמגרותמהש = .'וכו ןוניאר 6 =: (ג'מ ז'פ דימת) לצלצב 'וכו שיקתו ומכ ףותב ןישוקמ ןושלהו ,םיכוד
 ןירפנא םישוטלו (א'י ג''ב בויא) ילגר הזחא ירושאב ('ו 'ם ילשמ) -ךרדב ורשאו ןושלמ ךרד יכלוה ןירגת םירושא
 'ארב) וררפי ךיעממ םימואל ינשו ומכ ןימוא ישאר םימואלו לזרבו תשחנ שרוח לכ ישטול ('שא יחדוק (ןירופמא)
 ,םתומש לע וארקנש תומואה וליא ישאר ויהש הרוטק ינב ראשו ןרד אבש ןירמ ומכ םה תומוא ישאר םלוכ (ג''כ היכ
 ילרתב םג אתוא ומגרת ןינמגרותמה וליאש ומכו ,יטרפ םש ךחא לכ םיבר .ןושלב ןהש י"פעא 'וכו םירושא תומשהו
 סג 'יעו ר"בב ןכו ריעהו ימלשורי 'גרת םשב 'א רגת 'עב ךורעה לעב איבה ןכו ,ןימוא ישירו ןירופמאו ןירגת יא
 תשחנ שרח לכ שטל 'א י"רתב םגרותמש ומכ ןימוא ישירו ןינ מו או  ןירגת םגרותמ 'ב י"'רתבו ,ןירופטא 'עב
 שרפמ ימלשורי םוגרתב םש בתכש י'כ ר"'ב 'יפב ושוריפו םוגרתח אבוה 'יגח וזבו ,'וכו ןמוא (ביכ 'ד תישארב) 'וכו
 (ןינמואו) םינמואו םירגת ויח ןרד ינבו תשחנ ישטול םישוטלו םיכרדב םירשואמ םירושא 'וכו םירושא ויה ןרד ינבו
 תשחנ ישטול םישוטלו (?םירגת םירושא ומגרתש בתכ סומינוריה סגו , (ןימוא ישירו ספדנה 'יפבו) ןימוא ישארו
 םג ושמתשה ילואו ,רילב קיתעהש יילב תירקיעה הלמה םג איבה םימואל 'יפבו ,(+ןימוא ישאר םימואלו (? לזרבו
 ןירגת 'יגתב ןי רפול שבתשנ הלמה וזמ םגש רשפאו ,ןימוא ישאר וניגפל קתעוהו ןיכרלופ תלמב ןינמגרותמה
 ןירפול 'וגהו ,ןימוא ישאר ופיסוהו ןירופמא וטיטשהו יתנויצש י"כבו 'יסופרב אתואש ןימוא ישורו (ןירפול) ןירפולו
 'יפבו , ןירפמולו תשבישמה ייגמ וא ןירופמא ןמ ןירפול םירפסה וליא לכב שבתשנש ל''ג ןיאו בוט לכשב םג אתיא
 ןינמוא ןירפולו ןירגת ןירבע ןירפו לו ןי רב ע ןנומגרותמ ןוניאד ג'עא  שרפמו סרוג ספדנש .ר'ב 'יפבש ינשה
 ירבוע 'יפו ןירבע כ''ג לי'צו ןירנע ר''פד טוקלובו ג"יכבו ,ןה 'ומוא ישאר םלכ הלעמל יירכזנה םתוא אלו ןימוא ישיר
 (ןימגרתמ) 'ימגרתמ (ןוניא ד םירחא םינשי םיסופד ינשבו ,ילופאנ ידב ת/כ) ןנ אד גי'עא םרוג ן"'בטרהו ,ןירגת ךרה
 םירושא םישוע ןומגרתמה ויה יכ יתשריפש ומכ ןינעהו בתכו וכו תומוא ישאר םלכ םימוא ישארו ןידפלו ןירגת ןירמאו
 שוטלי ותא תאו ותשרחמ תא שוטלל ןמ םידיפלכ םירעוב םיבהל ינפ םהינפ עשר ישנא םישוטל ןמ ןישוע ויהו ךרד יכלוה ןירגה
 ,'וכו ללכ ראות םוש םהב ןיא תומוא ישאר אלא סניא ןכ םגרתל וגהנש ייפעאש ןמחנ בר רב לאומש יר רמאו יל ויניע
 ט"יכ רב 'יפב שרפמו , ןוגנלו ןונוכשלו ןירישמל םגרותמ א'תבו ,נ/חב םג 'יע 'וכו ןידפלו וכו ןנאר גיעא ייגה וזו
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 יא .הרוהי 'ר ןינכרו חיסחנ ירו -הדוהי יר קחציל ול רשא לכ תא םהרבא ןתיו (ה
 484 ('מא) יול ירו היכרב 'רו ןומיס 'רב הרוהי :ר יקיתאירו תרוכק יט ןינברו הכרכ יא היסחנ 'ר הרוכב
 וב ויהו םיראל ורסמו סררפ ול היהש ךלמל ,ול ןתנ תונתמ אלא וכרב אל הנינח ירב אמח 'ר םשב
 שפלש ינא הקשמ םא םייאה ותוא רמא ,תומה פסלש רחו םייח םסלש רח תול הז םיכורכ חונליא יב
 רזח ,ייח [םייח םסלש] חו ךאיה תומה ססלש הו הקשמ יניא םאו ומיע ייח תומה ססלש הו םייח

 18 "פ '5 סיפסת טכדע ,('5 "שק "יפ) הכלנס תלה כזפ ככ סיכנד ,'ס "כ ד"5 סנכ לכדענ ,י"ק 'כ סוקני |
 [םנ 'ד יס ךל ךכ לעומנס ,'6 'יכ סככנ ןיי 'יכ שנ 'ס ''כ ךל ךל כ'ע 6מוסנס ,('5 ם'!ק) סככנת םלה '5 6קקיספ !|
 :'ג "סם סי"פ סנכ רנומנ ,'5 יס סכרנ 'פ "ס

 | ם 'ל , ג ןינברו ןטחנ ברו . . 'ר .תכלאד ןנגרו (*א איטחנ) הימחנ 'רו (ן הרוי) הרוהי 'ר ,'א [ןינברו --'ר 1

 | ל יל ייפ רטוא .תוכנאוד רומא ['א | א איטחנ | תג'אופ ירו 2 | י'אודך יסא .יתכנ'אתפ רפוא | ן הדוי

 חרוהי 'ר 'טא ןוטיס רב חדוהי 'ר [םשב --הדוחי'ר | ך יקתיידו ,יכ יקיתיירו ,ך יקיתאדו , ל יקחאידו [ ראפ יקיתאירו*

 יר ןומיס רב תדוחי יר| ,ָנ םשב יול ירו תיכרב 'ר הכיב 'טא חימחנ (כ 'ר) 'רו הרוכב 'טא הרוחי 'ר חימחנ 'רו
 הרוכב טא חדוי 'ר היטחנ ירו תדוי יר ,?א םשב יול 'ר [הכרב 'םא אימחנ ירו תרוכב . . 'ר אימחנ 'רו חדותי
 גא יול [אמח 8 | תד ל ,י'א םשב יול 'ר ,ם םשב יול 'רו תיכרב 'ר ,ן םשב יול 'ר היכרב 'ר תכרב 'מא חימחנ יר
 ,ל יונוג ,ופ ונוינ [יכנח וכיג* | ת'אד יל ,'יכנ'א אנינח (כ 'רב) רב ,[ . .רב ,ן הנינח 'ריב [הנינח 'רב

 | יתכנ'אפד -. לשמ .'או [ךלמל | ת יל . א םהל ןחנ [ול ןתנ | 'א ןכריב .?א ןכרב , ך ול ןתנ תוכרב ,ך תוכרב
 הו ,יכנא [הול הז | כח םיגורק | יד יתש ,יתכנאופ ינש 4 | 'א ול | יופ היהו | ל ויהש [ול היהש **
 ייתכגד רחאו ..רחא .[ןפ [דחו -- דה | ן 'ל ,תןִך רחא ךרכב ([ך, הזב) תזל הז ,[ך הז לצא . . ,ם הזב

 | ת'אוד סירא .יכג'אפ [סיראה | י יל ותוא | ן תוומ ,[ך תומ | ן םשלש | ן דחאו ..םשלש דחא ,א 'או .. 'א
 | ן פש | ןך וחוא ,'א תז יוה | כ םייחח 5 | ן סש | כ'א . ותוא .יג'אוד - הז .תפ [יש | יא הקשמ ינא

 | יתכנאהפד וש .ו [וטיע | ד החוש ,א היחי ,ן אייח ,כ הייה ,ינה יח .ם [ייח | ן תוומ .ןך תומ
 . . הז [תומה -- הז | 'א תוקשחל אלש חינמ ינא ,?א וחינמ ינא ,יכופ . . ינא ןיא ,ל ..וניא [ךֶד הקשמ יניא *
 .יאחפד םייח פס לש [ףכ םייח םסלש * | ₪ יל ךאיה | "א 'ל ,2 תומה םסלש ,ן תוומ םש . .חז ,[ך תומ
 | 5 חט .ן אייח ;כ הייה .יתגאחד יה | ל 'ל ,ן םייח םשלש

 ו"'שרופב 'ועו םילהא ינכוש ןינוכשל םיאפר קמעב ושטניו ומכ םישוטנ ומכ םישוטל תונחמ אתיירישמ ומכ ןיירישמל
 ן י ר מ או ןיטגרתמ ןוגיאד קופפה םוגרתל אָלא בתכב וינפל היהש םוגרת הזיאל יוויכ אל נ"בשרו 4, ן"במרבו ת"הע
 ןעשיאערבעה איד רעמהאר ,848 רצ אימ קלח 408 דצ ימ קלח 488 רצ זייל קלח 885 רצ 'ג קלח ח"מב ייעו יוכו
 וטושפכ קוספה שרפל רשפא יאש וקיירש 'רנ .'וכו נ"רו ייר 1 :508 דצ א"ח א'הגא , 30 דצ 'וכו ןענאיטידארט
 המ ול רשא לכ תא ושררו תונחמ םהרבא ןתג םישגליפה ינבל םג ירהש קחציל ול רשא לכ תא םהרבא ןתנש
 יוכו םתרבא ןתיו םש ר"בדב שרפמש ומכו הנוהכהו הרוכבה 'ולכ הרו כ ב רמוא י"ר םירבדה לכ תלוגפ ול היהש
 תלחתמ וי'דו ריפרב םש ר*מכבו ,'וכו בקעול ותרוכב תא רוכמיו רמאנש ןינעכ ול |תנ הרוכב רמוא י'ר 'וכו ול ןתנ המו
 תונתכ 'ןכו שעוו יגש הלודג הנוהכ ידגב שבל 'וכו ונברק בריקש ןויכו םלוע לש ורוכב היה ר'הדא םלוע לש ותיירב
 יוכו םשל ןרסמו חנ תמ 'וכו תשל ןרסמ םדא תמש ןויכ םהב ןימתשמ תורוכבה ויהו ויה חבש ידגב יוכו רוע
 הלועל והלעיו ינש בריקו הרוכבה ןל הרסמנ קירצ היהש ינפמ אלא רוכב היה םהרבא יכו םהרבאל םרסמו םש תמ
 ליינ .ןיאו ,ויזרהמ 'יפבו 197 רצ ליעל ייימב 'יעו 'וכו בקעיל הרסמו קחצי דמע קחציל חרסמו םהרבא תמ יוכו
 רועול 'וכו ואב 'ז 'יס הטמל רופיפהב תרחא הדגאו ,כ"מב 'יפש וטכ הלחנל רוכב תויהל הרוכב י"ר רמאמב שרפל
 םוהלאה ךל ןתיו רמאנש ןינעכ ול ןתנ הכרב רמא נ'ר םש ר"בדבו הכ רב רמא נירו ,'וכו הרוכבה לע לארשו לע
 דמעש ןויכ םיהלא םתוא ךרביו ינש ומלוע תא היבקה ךרבמ היה הליחחבש אצומ תא םש במ םילהת שרדמבו 'וכו
 תכרבה תא ול רפמש הימחנ 'ר רמא הכרב היהו והמ לכב םהרבא תא ךרב 'הו ינש וכריבו םהרבא רמע 'וכו חנ
 ךירב הכרבל ךל ינהאד ןאמלו ךל תורוסמ תוכרבה ירה ךליאו ןאכמ ימלוע תא ךרבל קוקז יתייה ןאכ דע ול רמאש
 הז רמא גיר הרוכב וחז רמוא י"ר ןינברו נרו י"ר קחציל ול רשא לכ תא םהרבא ןתיו ביתכ המ קחצי דמעש ןויכ
 תרעמב רכקנ ודבל אוה אהיש הרוכק 'יפו יקי ת אי דו הרוב ק 'מא ןינברו ,םש י"מבו 816 דצ ליעל 'יעו הכרב

 רטש ול ןחנש ונווכש 'גו ,687 רצ לועל 'יעו הנתמ רטש יקיתאירו ,הרובקב ומע לאעמשי דחייתי אלו הלפכ
 ולתפנ השדח הטישהב שררה ןכ ומכו ,הרעמב םהיבא תא רובקל םישקבמו לאעמשי ינב וררועתי אלש הרעמה
 ח"'צפ ןמקל םיסופדה תחסונב ייעו 'וכו ויבא תא רובקל הרעמה רטש איבהו ליאכ םירצמב ץפקש דמלמ החולש הליא

 ,יקיתיירו הרובק הז ירמא ןינברו םש םילהח שרדמב םגו ,הרש ייה י'פ רשיה 'פב ע"יעו 'א גיי הטוסו ז
 הימחנ ר"א שרפמו סרוג ת'הע י"שריפבו ,יקתוידהו הלפכמה תרעמ וז 'וכו ןתיו רמאמה שורופ איבה בוט לכ

 ימ תא ךרבל ךריב תורוסמ תוכרכה הכרב היהו סהרבאל ה"כקה ול רמאש (הכרבו יקיתאיד) יקיתאיד הכרב
 םשב ורטא ב"רו ס"'בור 'וגה עטו ,ליייכב .ה"כ .'וכו ןומיס ירב הדוהי יר 2 :  גייעצו קחציל ןרסמ םהרבאו הצרתש
 אל םולהת 'םבו ,948 רצו 168 רצ גיחו 800 רצ ב"ח א'הנאבו 999 דצ ליעל ייעו ח"בחר םשב רמואש יול יר

 אל .בותכ ל"וכבו) 'וכו תוכרב אל רמא אמח 'ר קר אתיא ת"וכו 'יבופדבו ,יול 'ר םשב םירמואה תומש וקת
 יפכו .,(םושגלופה ינבל ןתנש תונתממ קבורמ תונחמו םיסכנ ול ןתנ .תונתמ 'יפו ,נ"חעו וכרב אל יתהגהו 'וכרב
 א'ייכבו ,'וכו הרוכב ימא י"ר 'גיירו י"ר אלא ןינברו ג"'רו י"ר וקלחג אלש רמא ס"בירש עמשמ כייכו ג"יכבש יוגה
 ,יוכו הרוכב יטא ייר נירו ייר כ"חאו 'וכו ןנברו נירו י"ר ,הלחת 'ג ו"יכבו ,רפסה בתכב ןוילגב 'יגה וז הסלשוה 'ב

5 
 ש"ויעו הכרב וז רמא ג"ר הרובג וז רמוא י"ר קתעוה ט"קלבו ,'וכו הרוכב רסוא י"ר נ"רו י"ר 'יגה םש ר"ברב םגו
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 ךוכמ םא םהרבא רמא ךכ ,ריכעי היב רכעמל אפיררפד הירמל ינהד יהמו אנא דיבע םירא ינא רמאו
 הרוטק ינבו לאעמשי ינב ךרכמ ינא ןיא םאו ,ללכב הרוטק ינכו לאעמשי ינב וישכע קחצי תא ינא
 ,השעי ומלועב תושעל הצור היבקהש המו אנא ריכע רשב ינא רמאו רוח ,קחצי תא ךרבא ךאיה
 םיה לא ךרביו םהרכא תומ ירחא יהיו ר"הה וכרבו קחצי לע היכקה הלגנ םהרבא וניבא תמש ןויכ
 : (אי הכ תישארב) ונב קחצי תא

 (תֶד אנא) ינא ,זך סירא אנא ,י אנא םירא אנא ,ן הנא רובע . .הנא ,ף אנא ..אנא ,5ןא [אנא -- ינא 1

 ,יופנאחו [ינהד | תד יאמו ,ם אלא ,כ] המ אלא ,ינ'א המ ,אח [המו | ןךְדְל יתוסירע אנא ריבע םירא
 [תכגופד אסידרפד * | א ירמל ,ְד היראמל ,ן הרמל הל .יתננחפ [הירמל | ך ינהאד ,ך ינאהד ,ם ינהמד
 , 5 היגירבעמל .ן הב רובעמ .ןך חב .. ,ג היב רבעימל ,?אפ [היב רבעמל | %ו'א אסדרפר ,ל 'םיררפד
 פ השעי :א ריבעיל ,כ דיכע ,יתִִד חיל (י דבעי) דיבעי ,נ] דכעי ה [דיבעי |( דבעימל ות רבעמל

 תא [ינב | גל ןיא :פ יניא ,ך אנא ןיא [יתכא ינא ןיא* | ית יל ינב | א ירה ,יפ ושכע 2 | ?א ךרבמ ינא

 . אנא [אנא --ינא | תכנאופד ךוכמ ינא .י [ךיבא | ת ךיא ,ך ךיה ,יכנאופ [ךאיה 8 | ית יל .?א ינב
 אנא ריבע אנא םדו רשב ,ם אנא ריבע םדו רשב אנא ,ן רוכע רשב הנא ,] ריבע אנא רשב אנא ,כ אנא דיב
 רבקב . . םויה !ך ינא םדו) ינא ינא פדו רשב ,"ָל יריד אנא דיבע רבכ רבקב רחמו ןאכ םויח םדו רשב ינא ,א יריד
 ,(ם היכקהמ אלא) ,וָנ המ אלא .כחֶו חמ :א [המו | ח 'ל ,ו אנא סירא ,ןְד ידיד אנא (ןך תדבע) תריכע רבכ

 י גאַד וניגא פהרבא וכו [סחרבא וניבא 4 | וָנ השוע ,פ תושעל ץפח | זך המ ך:יאו ([ך ןאכמ) ןאכימ

 תוד וכריגו .יכנאפ [וכרגו | וכאו ונב קחצי לע | א חייבקה 0 | 7 הלג [הלגנל |  םהרבא
 | ל 'וגו [ונב --- םיהלא **

 ל"יכבו ,השעי וב תושעל סדרפה לעב הצורש המו ינמז םילשאו ינא דובעא | .'וכו אנא דיבע 1 | :ב"שר תורעהב
 'וכו הצור ה"בקהש המו אנא (?דבע (םירבוע ימי יול - רשב ינא רמאו רוח ךומפב ןכו ,(!דוקנו , רובע .בוה
 יוגבו ,(כ"חעו ה מו הגותו אלא תלמ הקחמנו המ אלא םימעפה יתשב לייכב בותכ היהש 'רנ ינפכש קתעה )
 דיבע לשמנבו ז הקשא אלו שבב אנא דיבע םעטו .- ומכ לשמנב ןושלח ןונגס יתנייצש י"כבו ל"יכב תירקיעה וז
 מ"לב אצמנ רבכו ,םדו רשב לי'צשו סט אוהש ל"ג ןואו כ'יכו ג'וכו רבב םג תיא רש ב לכתה חרא אלו אנא
 שרפמו סרוג א" ה"כ בומ לכשבו ,(ט"ל ח"ע םש) המה רשב יכ רכזיו (יה ומ םילהת) יל רשב השעי המ ומכ וז הארוהב רשב
 מא אמח 'ר םשב יול 'ר םש ב"מ םילהת 'מב רמאמה רחא ןונגס תצקבו ,'וכו ימלוע תיבל ךלוה ינא 'וכו רבוע םדו רשב ינא
 'וכו דחא הז לע הז .ןיכורכ תונלוא ינימ ול ויהו 'וכו סדרפ ל היהש ךלמל לשמ וכריב אל המלו ול ןתנ תונתמ אלא וכריב אל
 לש תא רבכמ ספדנש םולהת 'דמבו) ומע היחי תומה םס אבו םייח םס תא הקשמ ינא םא סיראה רמא 'וכו רחאו
 ותוא רמאו רזח) םיראה רטא (יח) היחי םייח םס לש הז ךאיה והקשמ יניא םאו (ומע היהי תומה םס לש םייח םס
 (היבע אסידרפד) ריבעי סדרפד הירמלי (היינהאד המו) היל ינהד המ יל ךלוהו יתוסירא םילשמ ינא הנ של (סירא
 גא רמאו רזח 'וכו ךרבא יניא םאו ומע ןיכרבתמ 'וכו לאעמשי ינב וישכע קחצי תא ךרבא םא םהרבא רמא ךכ
 מש ןויכ השעו ומלועב (רבעמל יעבה יאמו) תושעל הצור ה'בקהש המו רבקב רחמו ןאכ םויה םדו רשב (אנא)
 אמוחנתב סג אצמנ לשמהו .. 'וכו בקעי ןכו 'וכו םהרבא תומ ירחא יהיו ינש וכרבו קחצי לע ה"בקה (הלגנ) הלע םהרבא
 'פ א:וחנת ישרדמבו .אתקיספבו וכרבת חכ שרדב .א'יפ ר"מבכו אשנ .'פ םשו הכרב היחו שרדב ךל ךל אמוחנתו ב"מ
 א תר אלש ח"'בחר תטישכ ושרד תומוקמה וליא לכבו .,'וכו תונב תובר החיתפב הכרכה תאזו
 ןליאו םייח םס לש דחא ןליא סררפ ןתוא .ךותב היהו םיראל ונתנ 'וכו ךלמל ד"הלמ םש אשנ ב"מ אמוחנתב 'יגהו
 התוש תומה םס לש ןליא םייח ספ לש ןליא הכשמ ינא םא םיראה רמא וי ב ג לע בכ רו מ תוטה םס לש דחא
 סדרפהו ה'כקה הז ךלמה השעי וסיררפב תושעל הצור ךלמהש המו ינ מז םילש או דו בע א ינ א םיראה רמא
 לאעמשי עשר דחאו קידצ דחא םינב ינש ול ויה סהרבא השע המ הכרב היהו ל"א םהרבאל ה'בקה וה5מ םלועה הז
 ןמ רטפאשכ םדו רש ב ינא אלא עשר אוהו ונכרבאש שקבמ לאעמשי קחצי תא ךרבא םא םהרבא רמא קחציו
 'יגה םשו ר"מבב 'יעו וכו ירחא יהיו ינש וכריבו קחצו לע ה"כקה הלגנ םהרבא רטפנשכ ונוצר השעי הי'בקה םלועה
 רשב ינא דוב עא אלא 'וכו םהרבא רמא 'וכו ךלסהש הכו םילש או רוב עא ינא םיראה רמא ריפרב
 :מוחנהבו ,"וכו רטפנשכ השעי ומלועב תושעל ןיפח ה'בקהש המ םלועה ןמ (רטפאשכ ל''צו) רשפאש המ ינ א םדו
 ל היהש םדו רשב ךימל דיהלמ םש ךל ךל .ב"מ אמוחנתבו ,בישר תורעהב ייעו ונינפל עטוקמ לשמה םש אשנ
 מא הול הז םיקובד םייח םס לש ןלואו תומה םס לש ןליא םדרפה ךותב היהו ורמשמ אהיש םי"אל ונתנו םדרפ
 הו | סררפה לעב אביש דע ןחינמ ינירה אלא לוכי יניא הז תא חינהלו הז תא תוקשהל השעא המ םיראה
 הז התוש הזש םי:ש רשפא יא הז תא חינהלו םויח לש ןליא  תוקשהל םש ךל ךל אכוחנתבו) השעי עדוי אוחש
 ב ק עי קחציל ךרכמ ינא םא םהרבא רמא ךכ (השעי הצריש תמו 'וכו אבוש דע םתוא חינא אלא ונממ קינמ
 ךריב קחציו םהרבא וקלתטנש ןויכ וכרביו היבקה הצריש דע וחינס ינירה אלא וגממ ודמ עו ושעו
 תיבה לעב ל היכקה ינפל המוד םהרבא היה המל םש אתקיספב רהא ןונגסב רועו ,'וכו ומצעב בקעיל היבקה
 תומה ספ לש ןלוא בג לע הלדומ היִהו םייח םפ לש ןליא םרכ .ותואב רב .היהו סיראל ונתנו םרכ ול היהש
 לש ןליא ירה וז םרכב רדוע יניא םאו ומע לרגתמ תומה םפ לש ןליא וז ירה וז םרכב רדוע ינא םא רמא
 ףא ואל םא וב רהוע םא ומרכב עדוי תיבה לעבש וזה םרפכב לגלגא ינא סירא רמא אלא תמ םייח םפ
 הכרבל יואר בקעי ירה הכרב וב עבוק ינא ןיא סאו ךרבהמ ו ש ע רימ קחציב הכרב עבוק ינא םא םהרבא רמא ךכ
 וניבא בקעי .אבש ןויכ ןהילעבל תורוח תוכרבה ירה רחמל ןינמ לש םימי אלא יל ןיא ינא אלא
 דחא ךרכב הזל הז םיכורכ ונינפלש רמאמב שרפמו םרוג י*כ רב 'יפבו ,םש הכרב אמוחנתו ב"מ אמורנתב 'יעו "וכו
 לאעמשי 'וכו םקשא אל ךא םיראכ (םרמשאו) ונרמשאו יתוסורא אנא דיבע ינכו ינא הקשמ םא וריבחמ קנוי דחאו דחא לכו
 ינא םדו רשב רמאו רזח םתוא חונהלו ךחא ךרבל לוכי .ינא ךאיהו םכרבל ינממ ושקבי ןה ףאש ללכב הרוטק ינבו
 שוריפ יפכו ,'וכו הצור ה"בקהש המ ךליאו ןאכמ םיתדלוה רבכ רמולכ ידיד ינא דיבע רבכ רבקב רחמו ןאכ םויה
 רבקב רחמו ןאכ םויה םדו רשב ינא 'ןכויתופיר>א אנא דיבע רהא בתכב יטיש יניב ל"יכב הגוה הז
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 ואב ןורקט סוררנפכלא ימינ תונתמ םהרבא ןתנ םהרבאל רשא םישגליפה ינבלו (ו
 ןרטא ,םיירצמו םיינענכ תוער תוחפשמ יתש םהמיע ואבו הרוככה לע לארשי לע רועיל לאעמשי ינב
 תא טילחח אלש רהוה ול ורמא  ,םהמ'ע ןרו ךלוה ינא םפוק ןכ העיכנ "מא  ,םהמיע ןרו ךלוה ימ
 המ םירטוא םתא ירה ואל םא ,בטומ ןתוא יזחצנ םא ,םהמע ןרו ךלוה ינא רמא ,םהל לארשי ץוא

 ורמא ,ימ רימ עבות ימ ןורקמ סוררנסכלא ןהל רטא ,סחמע ןרו ךלה ,ונילע רועי'ש זזה עיכגה היה
 (ז" אכ םירבד) יו ריכי חאונשה ןב רוככה תא יכ ןהילע םיאב ונא םחרותמו ןיעבות ונא םילאעמשי
 ול רמא ,הצריש המ וינכב השוע םרא ןיא ךלמה ינודא ססוק ןכ העיכנ ול רמא ,אוה רוכב לאעמשיו
 ינבלו ול רמא ,רופקול אוה ןכיאו ימא ,קחציל ול רשא לכ תא םהרבא ןהיו 'תכ אהו ,ןה

 1 דיי "כ סט לפוסנפ ,'כ יס םכ כ*ג) [עוקכת :יע 8: ס''ע .*פ לכפכ לכנ יע 7 : '5 *5 ןיכדסנק ,נ' פ תינעפ זלונמ ,סש ס'קלי 1

 + תג סהרנאל רשא .ןֶל יונו סתרבאל רשא [כאחפ חונתמ --רשא * | *ךגְך םישגלפה / כאן [םישגליפה 1

 :יתכ'אד ררועל .ו רועל ,נחפ [רועיל 2 | א יל ,וח ןודקומ [ןורקמ | 'א סורדנכסילא ,'ו סורדנכסלא | ך 'וגו

 יייתופד פינ- .כנ'ד [םיינענכ | (ךומפב ןכו) ינ ןהטע .תאופד סחטע | א ואב | יחו סע [לע | "א ריעתל
 י'א ססיק | ן רב | ע אעיבג | א סזיל רמא | א ןד ,פ ןדו ךלי 8 | א ןענכו / תפד סירד ,'וכגְ [םיירצסו | א םירצמ
 תא םהל , יח לארשי .. תא ,₪  לארשי ץרא תא ןהל ,כנו [םתל --תא | יג ןהסע ,אוְד פחטע | א ךלא | 'א םסק

 /ן סהסע .. ינא ירה .' ןהטע . . ינא [םהטע -- ינא | כ"אַפ םחל רטא 4 | א יל .ך ץואה תא ,ןךְד ץיאה
 | סאו | יתכגוד -- ירה .אפ [גטומ | י ל ןתוא | י ינא חצונ .א חצונ ינא | א 'ל ,[ם סהמע . . ךלא ינא
 | ירתכנאחד המ ,ן היה ימ .פ [היה המ | ןפ 'מוא .ל יא [יתכ'אד םייטוא * | ת'אופד יל .וכג'א [ירה

 יכ רוועיש ,'רתגחוד רועיש | ל יל [(?ךהז) הזה * | ףד עורגה ,ש העיבג ןנ ,ך העינג .יבכנאחְוַב [עיכגה 5

 | א תא .;חו דיב | כאפ 'ל .ית ןורקוט [ןורקט , 'וא סוררנכסלא | ו דעויש ,פ דעייש .?ךא דיעיש | ב ריעיש

 ,.'כ'א סריפ . - .ית?אד ןרימ (ילא ןיעבות) םיעבות .פ [ןיעבות | יפ לאעמשי ,[ך לאעמשי ינב ,כא םילאעמשיה 6
 תחל ,ןַפ ['וגו | א = 'אנש ,וְד 2 'ותכ /] ₪ בותכ :תכגפ - 'תכ [יכ | ;חו סריב (1 ןיעבוח) םיעבות

 ןידג [אוה רוכב | כ יל .ן ייבא לאעמשיו [לאעמשיו 1 | 'אְ יל ,ן "וגו םינש . תתל ,יתכ'א םינש יפ ול
 י ת'או פסיק | כ 'ל ,ן םינש יפל . . אוח ןיד ,ְֶד םינש . . לוטיש ןידב ,יִנאְזְדְּב םינש יפ ליטיש אוח ( ןידכ)
 (ן ןב) ןיב ([ך חצויש) הצור אוהש תמ ,?א וינכב חצור אוהש הט [הצריש -- וינבב | יכג] ינדא | %א םסק

 .:תוכנפ [ןה --רמא | י וינב ןיב וצפח ,כ וינב ןמ .. המ ,ַפ וינגמ ..המ ,ףד וינבל . .אוהש המ ,)'אזךְו וינב

 (נ ול ימא) ל"א ,ן ביתכ אחו הל 'םמא ,ש'א ייתכ אהו 8 | א 'ל ,'י ןה היל רמא ,שחוד ןיה . .רמא
 רטא ,גפ ול (1 'טא) 'א [מא | ו ייתכהו היל רמאו , 'תכה ..ימא ,ף ביתכ אה ול 'א , ג?אְד 'יתכהו
 | תד ןכיהו .ינא אוה ןניהו .עכתופ [אוה ןכיאו | כ יל .רתד ול ורומא ,א ל"א ,ן הל 'טא ,1ו היל
 ו חרוטק ינבל ןחונ .ןךָד וינכ ןיב קליחש חוליש רטש ,'א לוטקיל ,ן רוט אקול ,ג ריטק ול ,ןעכזה [רוטקול
 | רת סחל ,ן הל ,1י היל | "אפ יל

 ףסוג דועו .'וכו יריד אנא (תדכע) ת די ב ע רבכ שבתשנ םשו ח'יכו 'יסופדב ה"כו 'וכו ידי ד אנא ריבע רב כ
 ו"מב ייעו 'וכו הצור היבקהש המ ךליאו (ןאכ מ) ןאכי ט ןכו רח א ךרכ ב יוכו םוכורכ רי'ב 'יפס ל"נכ םש
 םג אתיא 'וכו ןאכ םויה 'יגה ןכא ,םיתרלוה רבכ השוריפו 'וכו ינא ריבע ר ב כ 'יגח הנוכנ הניאו ,484 דצ ליעל
 ייג שרפל םילהת 'מב ןכ ופיסוה רבכש 'רנו ,556 רצ ליעל י"מבו 'ב ח"כ תוכרב 'יעו יתקתעהש ומכ םילהת 'מב
 שוריפב םש ןירדהנפב רהא ןונגסב אבוה רופיפה הז | .'וכו ימיב 1 | :תואחפונה ראשב אתילו ר"בב תירקיעה
 (ןסינב אינמתו םירשעב איימק 'יט מ"'הונמבו ,ןסינב ה"כב 'יגה םש טוקליבו) ןסינב העבראו םירשעב אתיירבה
 איקירפא ינב ואבשכ תוערואט השלשב ןינשה רפוסמ םשו  ,םילשורימו הדוהימ יאנסומיד (לוטנתיא 'קליב) וליטנתיא
 םירצמ ינב ואב תחא םעפ בוש 'וכו איה ונלש ןענכ ץרא ול ורמא ןודקומ סורדנסכלא ינפל לארשי טע ןורל (יקירפא)
 ג'פ תינעה תליגטבו ,'וכו ינפל ןודל הדוטק ינבו לאעמשי ינב ואב תחא סעפ בושו 'וכו ינפל לארשי סע ןודל
 'ובו ריצ לדגמ תריחא ןויס ב רשע העכשב אתיא (6 רצ ב'ח םימיה תורוקו םימכחה רדסב  רעיובוינ 'צוהב)
 ונינפלש רדסב דחא ערואמ רופיס ןהש םירמאמה ופסותינ םשו  ,ג'חב שייייעו 'וכו וליטנתא היב ה ש מ חו םירשעב
 םלשוריל תולעל שקיב ונינפלש ינשה רופיסה םש דועו ,םינוש םייונישבו ןאכ ר"במו םש ןירדהנסמ בברועמ ןונגסכו
 ,445 רצ ה'כ קלח חיימב ןנארב מ"ר ידידי רמאמבו 518 רצו 560 דצ 'ה ארודהמ ג"ח םירוהיה תורוק ץערג 'יעו 'וכו
 י "גה םג ןמסנ םשו ,ןירדהנס פי'דב ע"יעו 501 רצ ליעלו וירו ר"פרב םג ה"כו (1ןודקמ סורדנסכלא 'יגה תקייודמו
 : דימעיש שובישב אנליוו ידבו ,נ"חעו רועוש "רו ר"פרב םג ךומסבו ,ררועל .רועיל 2 | :נ"חעו סורדנכסלא
 / ךתרטוטח 'ולכ (ךתעיבג) ךתוהבג ךל הוושמ ינא רמאמה ףוסבו 'וכו עיבגה היה -מ ךומסב ןכו ,היה ןבג | .העיכג 8
 עיבג יעו יב ןבג יע ךורעב 'יעו עיבגד אפ חיכגד וא 'וכו יוניע ןיפח יונוכגד וא ('כ א''כ ארקיו) ןבג וא 'ב י"רתו
 הנשמב | .'וכו השוע םדא ןיא 7 = : תותימצל ץראה סהל לופתש םורגה אלש .טילחת אלש :םש ארקיו ע"בארבו
 הנתהש םולכ רמא אל ויחֶא סע שרוי אל ינב ינולפ שיא םינש יפ לוטי אל רוכב ינב ינולפ שיא רמואה םש ב"ב
 ןימייק וירבד רוכבה תא ןהל רושהו רחאל טעימו רחאל הביר ויפ לע וינבל ויסכנ קלחמה הרותב בותכש המ לע
 כ"ג בותכ ןאכו ,'וכו הצריש ימ לכל הנתמב ונוממ ןתיל םדאב חכ שיש 'ב ו"ככ םש ארמגב ם"בשר 'ופו 'וכו
 םירופמו םיבותככ וירבד ערט ביכשו התומ תמחמ הווצמב ויפ לע 'וכו קלחמה ורמאו ,הנתמ םושמ 'וכו םהרבא ןתיו
 וינבל ויסכג קלחמה םתה ן:ת ןינעה יפל קתעוה 378 יומע לודגה 'מבו  ,ןינקבו הנתמ ןושלב רמא םא אירבב ןכו
 השע ךנו שרפמו 'וכו הנתמ םושמ רמאש אוהו יושע השעש המ  רוכבה תא ןהל הושהו 'וכו דחאל הביר וייחב
 לייא גייל ל"יכב = .ןתיו 'תכ אהו 8 | : תונתמ םהרבא ןתנ 'תכד הנתמ ןושלב לכה ןתנו טעימו הביר וניבא םהרבא
 כ"ג קלחש יולכ .'וכו אוה ןכיאו  :'וכו ירהו ה"רב םש י"מבו 915 דצ ליעל ייעו 'וכו םידבע דבע 'תכהו ךומסב ןכו

 י) 1036000.



 077 ו הכ אס השרפ הרש ייח

 םוקמ לכב ,ןהילע ןיאבו ןירמל ונא םתרותמ םיינענכ ורמא : םינפ תשובב וקלתסנו :ונ] םישגליפה

 רמא ,ורכעב הצורש המ השוע םדא ןיא ךלמה ינודא ול רמא ,וניצרא תא ונל ונחי ,ןענכ ץרא 'תכ

 תשוכב וקלתסנו וחרבו ,ונירבע םה התע (הכ ט תישאוב) ויחאל היהי םידבע דבע יתכהו .ןיה ול

 םינועט ונילצאמ ואצי םדא ינב אוביר םישש םהילע םיאבו ןירימל ונא ןתרותמ םירצמ ורמא :  םינפ

 ול רמא  ,וניפסכ תאו וניבהז תא ונל ונתי  ,(ול בי תמש) םירצמ תא ולצניו יתכר בהוו ףסכ ילכ

 םשמ וקלתפנו | יתכא ך תונתמ םהרבא ןתנ . . רשא ,ןָפ 'וגו םהרבאל -.רשא [ וגו | יזך םישגלפה 1

 לכנ | תכ"אפד םיאב :יג!או ןיאב [ןיאבו ןירמל | אפ ןענכ ,תָנ פינעגכ | פ שפנ יחפב ,יכ'א םינפ תשכב

 . . ץרא ,'ונ ןענכ ץרא ןענכ ץרא .כ [ןענכ ץרא | א יאנש ,וְד ייתכ .ן בותכ ,תכנפ ['תכ 5 | א יל םוקמ

 ונלש ץראה ןענכ ץרא . היתולובגל ןענכ ץוא ,7ך ןענכ ץוא .. הצרא ,ןן ןענכ הצדא . .ץוא ,|ן ןענכ 'רא

 ן ול 'מא) היל רמא .א ל"א 1 היל רמא ,כנפ |ול רמא | י ונצרא .אפ ונצרא חא | כא ונת | א איה

 (8 ץפח) הצור אוהש המ | ן ונינורא ,יכופ ינדא | ןך ססיק ..םהל 'כא ,ןְד םסוק ןב העינג (ְד ל"א

 ול ימא ,1 ['תנהו | יכגאפ ןה | 'ו'א היל 8 | תאד חצוו אוהש המ (א ורכעב) ודבעל .יכנופ ודבעב

 ,כ 'תכה ול 'מא ,ן 'תכ אהו הל 'מא ,'א ביתכ אהו ל"א ,ו ביתכהו היל רמא ,*א 'יתכהו ל"א ,ף 'תכהו
- 

 ,ִך וגו םידבע . . רווא ,תןכ ויחאל . . דבע ןענכ רורא [ויחאל -- רבע | ך תכ . .רמא ,ךך 'תכ הסט רמא

 (ך םתאו .ינלא ןחו) םהו וניש ץראה ירה [ונידבע -- התע | ן יוגו ןענכ . . רמאו ,ינאפ ויחאל . . רורא רמאיו

 !פ וקלזסנ) וקלתסנו .י?א [וקלתסנו | יל וחרבו | יתגאופד ךלמה (יָנ וניגודאל ,ןָפ ינדאל) ינודאל .םידבע

 םיאב [יל םהילע -- ןידימל * | יכָנְו םוירצמ 4 | 'ם שפנ יתפב ,כ'א םינפ תשבב | יתכנ'אופְך םשמ

 סדא ינב | תכאופד אוגו .ינ [אובי | "איך פס | ל יל ,*א פהילע ןיאב ,נ) ןהילע ןיאב [ףכפְך םהילע

 | כא ונת | יתגאוד כהז ילכו .'אפ [גהוו | 'אפ יל ילכ 5 | תג וניצראמ ,יזח ונצראמ [ונילצאמ | ית ל

 [ול | י ונבהזו ונפסכ + ןאפ ונבהז תאו (ג וניפסכ) ונפפכ תא .תיִכְוְד וניבהז תאו ( ינפסכ) וניפסכ תא

 | ח 'ל תיא םהל
 'ב א'לק ב''בב ע/יעו כ"מב ייעו הנתמ ותנתמ ןיא םולכ ותנתמב רייש אלו קחציל לכה ןתנ םאש םישגלופה ינבל 0

 הטימשה טוקליבו ,הרזה הלמה שרפל השקו ,ניחעו טג 'ע ךורעב םג אהיא רוטקול אוה ןכיאו ייגהו ,'ב .גיילקו
 ןיב קלחש חוליש רטש ןכיהו ול ורמא .שרפמ י"ב ריכ "'פבו ,הרוט ק ינב ל ןתוג אוה ןכיהו המוקמב בתכו
 וניאו ע''צו הנתמ תתל התימ תמחמ חוצמ (1רו ט ק ל ייפ םש ע"ומבו ,תיייכו ייסופדב 'יגה 'עבונ םשמו ,'וכו םהל רמא וינב
 .םינפ תשובב 1  :יח וגדועב 'וכו סחלשיו תינתכ טהרבא ןתנ םישגליפה ינבלו 'תכ ירהש ה תי מ ת מ ח מ קיודמ
 ךלהו 'ב ז"כק תבשבו שפנ יחפב ואצי אלש ידכ "מ ב"פ ה"רב ןושלה ןכו שפנ יחפב ךומסבו ןאכ 'יגה פ"יככ
 וניש ןכ) ו א ב ש כ תינעת תליגמב קחעוה ונינפלש ןושארה הז רמאממו ,חפ 'ע ל"תמעב 'יעו שפנ יחפב וחיבל
 םהמע ואבו הרוכבה לע לארשי לע ררועל לאעמשי ינב ('וכו היב השמחו םירשעב אתוירבה שרפל ןושלה םש
 רעוש אסיספ ןב אהיבג םהל רמא םהמע ןודיו ךלי ימ ורמא םירצמו םיינענכ תוער תוחפשמ יתש
 ןודאו ךלא םהל רמא לארשי ץרא תא טול חת אלש רהזה ול וימא םהמע ןודאו ךלא ינא םימכתל תיבה
 תרכ איהה םויב הרותב בותכ םולאעמשי ורמא םש 'ג כ"'חאו ,םתחצנ ונבש טוידה םהל ורמא ינוחצני םא םהמע
 םכמע קולחנו םהרבא ןב לאעמשיש סהיכא לש וערזמ ונאו תאזה ץראה תא ןתא ךערול רמאל תירב םרבא תא 'ה
 ןחיו הרותב בותכו תונתמ םהרבא ןתנ .םהרכאל רשא םישגליפה ינבלו הרוחב בותכ אסיספ ןב אהיבג םהל בישה
 , אסיספ ןב אהיבג ל"א ןירדהנס ילבבמ בברועמ םש רמאמה הזבו) םהל וחרב קחציל ול רשא לכ תא םהרבא
 ,תושר יל ונח םש רעויוביינ 'חה קיתעהש אמראפ י'כ ת'גמב תואחסונה ילכבר ןונגסב ןכו יוכו ינוחצני םא ,םומכחל
 ןמ אלא היאר יל ןיאיבמ סתא םולכ ,םהמע ןדו ךלה 'וכו ול ונתג ,ונקחצנ לארשי לש ותרות ורמאי םיתחצנ םא
 הרוטק ינבו לאעמשי ינב ואב תחא םעפ בושו םש רמאמה ןונגסו ישילשה רמאמה אוה םש ןירדהנסבו ,('וכו הרותה
 םהרכא ןב קחצי תורלות ה"א ביתכד סכלשו ונלש ןענכ ץרא ול ורמא ןודקומ סורדנסכלא ינפל לארשי םע ןורל
 ורמא ינוחצנו םא (ןודקומ סורדנפכלא ינפל) םהמע ןודאו ךלאו תושר יל ונת םימכחל אסיספ ןב אהיבג ןהל "מא
 ןהמע ןדו ךלה תושר ול ונתנ סכתחצנ וניבר השמ תרות םהל ורומא םתוא חצנא ינא םאו םתתצנ ונבש טוודה
 רמאנש הרותה ןמ אלא הייאר איבא אל ינא ףא ןהל רמא הרותה ןמ ול ורמא הייאר ןיאיבמ סתא ןכיהמ םהל רמא
 שי םולכ הז לעמ הז רגישו וייחב וינבל (םינתכ י"שרופו) ןיטנא ןתנש בא 'וכו סישגלופה ינבלו 'וכו םהרבא ןתיו
 , תוטג בתכש 'יגה םש לודגה 'דמבו ,ןיטיג בתכש יינהו ןיטיגא בתכש 'יגה םג םשו ,םיירב 'יעו םולכ הז לע הזול
 סש במ אמוחנתבו ,ןויטינל בתכש 'ינה ר'פד טוקליבו ,האוצ רטש יפו 'וכו (?ןוטגל בתכש קתעוה םש ךורעבו
 תונתמ םהרכא ןתנ 'וכו םישגליפה יינבלו רמאנש ןינמ אטגילכו יוכו הנקזב אטגילבו 'וכו הנקזב ליחתה םהרכא שרדה
 ןורלו הרוכבה לע לארשי לע רועול םיאב ויה אלש עמשמ םש ןירדהנסמו ,804 רצ םיורק 'יעו םש אמוחנתב ה"'כו
 ןענכ ץרא ורמא אלא םינש יפ לוטיש אוה ןידבו אוה רוכב לאעמשיו 'וגו ריכי האונשה ןב רוכבה תא יכ
 ןב לאעמשו 'מאנש השמ תרותמ ןיגד ויהש בוט לכשב שרפמ ןכו ץראה תא םהמע קולחל ושקבו םכל שו וגל ש
 ם ינוש תויהל ןייואר ךכל (השא ביתכ הרשבו השא ביתכ הרוטקו רגהב רוע ףיסומו) םהרבא ןב קחצי ביתכו םהרבא
 קול נו 'וכו ורמא ילבכה תטישכ םייסמו הרוכבה לע 'וכו ררועל 'וכו ואבשכ ריבה ןושלב חתפ ת''גמבו ,השוריב
 ינוד אל םירבע םהו ונלש ץראה ירה םירפסה 'יגמ הלועמ וז 'וגו ,ל"יכב ה"כ .ונידבע םה 8 :"כו םכמע
 ביתכד איה וגלש ןענכ ץרא ןל ורמא 'וכו ואבשכ םש ןירדהנסב ןושארה רמאמה ןונגמ ,ךל מה (ונינודאל)
 סא 'וכו תושר יל ונת םימכחל אסיספ ןב אהיבג והל רמא הוה ישניא והנהד ןוהובא ןענכו היתולובגל ןע:כ ץרא
 אל ינא ףא 'וכו הייאר םיאיבמ סתא ןכיחמ םהל רמא 'וכו תושר ול ונתנ 'וכו סתוא תצנא ינא םאו וכו ינוחצני
 ימל דבע םיסכנ הנקש דבע ויחאל היהי סידכע דבע ןענכ רורא רמאיו רמאנש הרותה ןמ אלא הייאר םכל איבא
 הבושת ול וריזחה (ןודקומ) אכלמ סורדנסכלא םהל רמא ונוחרבע אלש םינש הטכ ירהש אלא דוע אלו ימל םיסכנ
 ןהשכ ןהיתודש וחינהו וחרב רימ הכושת ואצמ אלו וקדב ןמז םהל ןתנ םימי השלש ןמז ונל (ןת) ות ול ורמא
 ונלש ןענכ ץרא ורמא םיינענכ סש ת"'גמבו ,ס"דב 'יעו ההיה תיעיבש הנש התואו תועוטג ןהשכ ןהימרכו תועורז

 1) 0(1688. | ?) גק0זסש.
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 וגתי  ,םיכתו םתמו םיפסכ םתמ ,תנש ייר םורכע םרא ינכ אוביר םישש ךלמה ינרא םסוק ןב העיכנ
 ןוימיטל םירצס ץירא תאצמנש רע הנש יקל ועינח אלו וכשחו ןיפוסוליפ וכשי . םוי לככ רג'ר רגידמ ונל
 סנכיחל ךחוא ןיחינט ןיאש רהויה יאתוכ ול ורטא םלשוריל תולעל שקיכ :םינפ תשוככ וקלתסנו
 םהב ןתנו תוילפנא ינש ול השעו ךלה םסוק ןכ העיכג שיגריתש ןויכ ,סחלש םישרקח שרק חיבל
 ךילענמ ףולש ךלמה ינורא ול רמא תינה רהל עיגיהש ןויכ ,ףסכ תוביר יתשב תוכוט םינבא יתש
 םישרקה שרק חינל עינהש ןויכ ,ךילגר קילחח אלש הקולח הפצרהש וללח חוילפנא ינש ךל לוענו

 | יתאיד 'ס | פ יל ,ר ינודא .יתנאח ךלמה ינודא .) [ךלמח ינדא | *א ספק /ך'א םסיק | י אעיכג 1

 ו ם םלצא ושע ,2 הדנע םלצא .. ,י;א הרובע \*א סטע) םלצא ושע [םורבע | יכ 'ל פרא ינב | תכ אם אובר
 | יתכנ'אופד סינש .'א [הנש | כנ'אחו רשעו םיתאס . ת'אד וירו ,ו'ְד [י'ר | ןך םלצא ויה ,ן ןיצא ושע
 רניד ונל (כא ונת) ונתיו [ינפ םוי -- ו:תי * | א] וית םהמו ,2ז] ויה םחט ,י) סהמ | באה ויה -  [םחמ

 | תד פויל רניד (ך פוכשב| ןרכשב (תר ןילטונש ,'ך ילטונש) םילטונש ,'ל הנשל רנירמ וגל ונחי .2אזה סוי לכב
 /5 ןיפסולוא :;₪ ןיפוסוליפא ,?ר  םיסופסולפ ,ְך "יסופסוליפ ,'"ך ןיפופסולפ ,[ך םיד = ,'יו [ןיפוסיליפ 2

 | עתאחפ וויטטל | יעתכגאזחופ האמל | יג ובשח ,ן ובשיחו | זך ךלמה ירפוס לכ ,'א וירפוס .*א ןיסופולפא
 | 1 םילשוריב ,[רפ םילשוריל | ם שפנ יחפב , ףכ'א םינפ תשכב | ף פהל וכלתו ,יתכגאחוְך םשמ וקלהסנו 1
 ורסא יאתוכ (ינ ןיליא) ןילא (י ןילזא) ןולזא : תדד היל !ןך ירמאו) ורמאו יאתיכ ןולזא ,"א יאתוכ ןיליא ול ורמא

 | 2 םחל ורטא . .ןיליא ןיזא | ם תיל 'טאו ..ןליא ןלזא ,ן הל ןירמאו . . ןיליא ןולזא .יָנ'ֶא ול (ינ ורטאו)

 יכנאםפ סנכיל | 'א ךל וחיגי | 'א אלש ,י סניאש ,ןְד ןניאש .תכג'אפ [ןיאש | יתכ'אפד רהזה ,גן [רהויה

 , ג ןווינ .יאפ [ןוינ |  תכ ייל םחלש | ד יישרוקח | כאפ ישדק .ןָד שדוק .יתג [שדק | ם תיכב 4
 .יעניאפ [ינש | ם יל ול | ם -. רגרב [ךלח | *א :סק ,ןן'א] םסיק | י עינג .כ אעיבג | שיגוחש | תכוח ןויכו

 יתד תואלפנא ,יַפ תואיליפנא .ע תואילפנא ,?או תויליפנא ,?רג'א [תוילפנא | ?רתכוְך יתש ,'ר'ד יג
 ת'ביר | ףד יתש תווש ,יכנאפ [יתשב | 5 תוילגימו - [תובוט | 'ך 'ב 5 | כ תואילופנא ,'"ך תואליפנא

 , 4 ןוויכ ,יא [ןויכ | ך ףסכ לש תואבר ,"א ףסכ לש תובבר ,21 ףסכ תובבו ,יזְ] ףסכ תואובו ,ןפ [ףסכ
 | יא ךלענ :ן ..תא .תד ךלענט .ינפ ..תא .שכ [ךילענמ | כן ינדא | עיגהש | ן ןוויכו .תכפד ןויכו

 ,"ם תואיליפנא . אן תויליפנא , ג'א [חוילפנא | י יתשולא .תכאופד יתש ,ג [ינש | ית"אופ יל ךי | א שיבלו 6
 ,ינא |ןויכ | י קלחת ,כ קולחת | ןך הקלח הקולח , ישכ גאופְד הקלח | יל וללה | כ תואילופנא , ך תואלפנא
 | ישנא ישדק .ן שדוק | תכופד ןויכו

 ורה םויק ותצקמו לטב ותצקמש ןיד רזג שי יכו פ'ב אתיבג םחל רמא היתולובגל ןענכ ץרא חרותב בוהכ ןכש איה
 אלש הברה םינש סכל שיש אלא רוע אלו 'וכו ימל רבע םיפכנ הנקש רכע יוכו ןענכ רורא רמאיו הרותב בותכ
 ירה ואל םאו בטומ ירה הבושה ןיריזחמ םתא םא םכתא בישה תחצנ הבושת סורדגסכלא םהל רמא ונהוא םתדכע

 םהיתודש םיאלמ םהשכ םהיתב וחינה דימ הבושת ואצמ אלו וכיה םימי השלש ןמז ונל ןת ורמא םידבעל ול םה
 : נ"חב שייויעו בוט םו' םויה ותוא ושעו התיה תיעיבש הנש התוא אנת סהל וחרבו וכלה תועוטנ םהשכ 'וכו
 םיכהז סהמו ףסככ יפרוצ .םיפסכ םהמ | :441 דצ ליעל י'מבו 615 דצ ליעל 'יעו םירצמב ושע .הנש ייר 1
 ןכו סויל רניד ןרכשב ןילטונש 'וכו םיפסכ ןהמ שרפמ י"כ ר"ב 'יפבו ,יפסכ 'עו יבהז 'ע ל"תסעב 'יעו בהז יפרוצ
 שרפמ  .ןיפוסוליפ 2 : נ"חעו םוי לכב רגיד רנידמ יתהגהו הנשל רנירמ ונל ונהי 'יגה ל"יכבו ,ת"יכו 'סופדב ןושלה
 םג ןאכ ןיפוכוליפ 'יפ|= ,168 רצ א"ח ענערטויב שקז ע"יעו 8 רצ ליעל י"מב 'יעו םהבש םימכח י"כ ר"ב 'יפב
 ר"ב 'יפבו ,לארשי ינב ודבטש הדובעה רכשב (' רצואל תטלחומ  .ןוימיטל | : ךלמה ירפוס לכ 'יגהבו וירפוס 'וגהב
 15 רצ ליעל סג ד"ויב ןוימיט תביתכו , ןדובעש רכש םלשו ןילוכי ןניא םיכלמה תורצוא לכש ןונעה יפל שרפמ י'כ
 םייצמה ואב ת"גמבו ,ןוימטל 'וכו דע הנש האמל ועיגה אל ןוימט 'ע ךורעב ןכו ןוימט 585 דצ לועלו ,403 רצו
 םלוכ וגלצאמ ואצי םושנא אובר םישש התנכשמ הטא הלאשו רמאנש הייאר םהילע ןיאיבמ ונא םתרותמ ורמאו
 םולכ אסיספ ןב ההיבג םהל רמא ונבהזו ונפסכ .וגל ונתי םירצמ תא ולצניו םתרותב בותכ ןכש :הזו ףסכ ןינועט
 תואמ עבראו הנש םישלש םורצמב ובשי רשא לארשי ינב בשומו הרותב בותכ הרותה ןמ אלא היאר ןיאיבמ םתא
 ונל ונתלועפ הוש המכ ואר רכש אלב םנחה הדובע לכבו םינבלבו רמוחב םודיכעהו וניתובא ויה אוכר םישש הנש
 םירצמ התיהש דע הנש האמל ועונה אלו ובשחו םיפוסוליפ ובשו םויב דח או רח א לכל עלס םוי לכל
 ןונגסמ סש אבוה הנש תואמ עבראו הגש םישלש 'וכו בשומו קוספהו ,נ"חב שייייעו םינפ תשבב םשמ וכלהו םהל ש
 'הו רמוא אוה ירה ול ורמא יוכו ינפל לארשי םע ןורל םירצמ י:ב ואב תחא סעפ בוש םש ןירדהנסב ינשה רטאמה

 תושר יל ונת םימכחל פ"ב אהיבג רמא ונממ םתלטנש בהזו ףסכ ונל ונת םוליאשיו םירצמ יניעב םעה ןח תא ןת
 ףא 'וכו הייאר ןיאיבכמ סתא ןכיהמ והל רמא יוכו זושר ול ונתנ 'ןכו םתוא תצנא ינא םאו 'וכו ינוחצני םא 'וכ
 תואמ עבראו הנש םישלש םירצמב ובשי רשא לארשי ינב בשומו רמאנש הרוחה ןמ אלא הייאר םכל איבא אל ינא
 סורדנסכלא ןהל רמא הנש תואמ עבראו קנש םושלש םירצמב םתדבעישש אובור םושש לש הדובע רכש וגל ונח הנש
 'וכו ןהיתודש וחינה רומ תבושת ואצמ אלו וקרב ןמז םהל ןתנ יוכו ןמז ונל ונת ול ורמא הבושה ול וריזחה ןודקומ
 אהיבג) םסוק ןב אעיכגו םוירצמה ןיב .חוכיוח הז ןיעכו ,ס"רב 'יעו התיה תועיבש הנש התואו וחרבו תועוטנ ןהשכ
 תובושתו בהזו ףסכ ילכ ולזג לארשי ינבש םיירצמה יחולש תונעט ןויקרמ דגג ורפסב םונאילוטריט רבכ רוכזה (פ"ב
 סורדנסכלא .תולעל שקיב 8 :84ל5 דצ א"ח אידעפאלקיצנעב 'יעו ורכעש הדובעה רכשב םוחקלש םידוהיה יחולש
 שדקל םנכיל שקיבו םלשוריל הלעשכ רוטפוליפ יטלת ךלמל ערואש המ רפוסמ ב'פו א"פ 'ג םיאנומשחבו ,ןודקמ
 ט"ס אמוו 'יע .יאתוכ :936 דצ 'א ארורהמ 'ב ב"ח םידוהיה תורוק ץערג םש רופיסה ותוא לע ייעו םישדקה
 'ועו סנכיל תושר םהל היה לכיהלש עמשמו .םישדקה שדק תיבל 4 = :לל1 דצ ם= ץערג ע"ועו ט"פ ת"גמו 'א
 (יב ב"ק תומביו ה"מ ט"פ תוכרב 'יעו) תיבה רהל וילענמב ךלמה סנכו אלש עונמל הצר .'וכו ךלה : ליררה 'יחב

 ןויבו דאמ תורקי תובוט םינבא יתש םהב ןתנ החגמב ךלמה ינפ*הפכלו םתופייל ידכו (?תוילפגא ונש ול השע

 1) זם600ע, 718008. | 23) 408/10 111280ב0ם.
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 ינא אצאשכל ול רמא ,סנכהל תושר ונל ןיא ךליאו ןכימ  ,סנכיהל תושר ונל שי ןאכ דע ול רמא
 : לוטיח הברה רכשו איקית ןמוא אפור ול רמא ,ךחוהכנ ךל הוושמ

 חירוהל ןילוכי םתאש המ לכ םהל רמא [םדק ץירא לא המדק] יוגו קחצי לעמ םחלשיו
 ודי תחתמ ולש תא לטנ כקעיל גוורונו אבש ידי לע ושע לבא ,קחצילש ותלחגב ווכת אלש וחירזה
 רזעלא 'ר רמא (ח 1 גכ חיעשי) 'וגו הריטעמה רוצ לע תאז ץעי ימ 'וגו הוילע םכל תאזה ר"הה
 הויטעמה ,רכרמ 'תכה ימורב רפח ,רבדמ 'תכה הנידמה רוצב םלש ארקמב 'תכש רוצ לכ

 ו 'ד ים סכ גיי ייפ סכסו סעוקנס ,'ו 'יק 03 וע ייק סכלו 3'ע סעוסנפ 5 | :ז"סקס כ סיכפל 'קלי 4  :סע עוקיי 8
 :(3 ע"פ) ז"יפ יפככ ספקיקפ ,ני" 'יק ע"פ סנכ פועש

 | ישתא ןאכט :כנפד ןאכימ :ן [ןכיט | ישתכנאד סנניל .ם סנכהל ,ן |סנכיהל | כ ךל | ן ןכ 1
 :ירתנ1אפְד הושמ ,'או [הוושמ 2 | כ אצאשכלו ,ן אצישכל | יש תכגאפךד סנכיל ,ן פנכיהל | כ ךל | ן ךלהו
 | תד ךתעיבג א*ג ךתחרפ 5 ךתיובג תא ,יכָנְו ךתהבג תא ,א ךחוהכג תא ,!| [ךתוהבג | ךזר 'ל ךל | כ הושא
 ,1רֶו [ארקית | יא ₪ ןכ תשוע התא םא ד -.- השעת ([ך ןכ) הכ םא .כנְופ [אפור | ן חל ,'א היל
 קיחרחל | ן יוגו ונב .יתכ:אפד ונב [יוגו 8 | יתכנאפ לוטת | ?א רכש הברהו | י?רתכגאפד ארקת

 | כול לטו [יתגאפְד לט* | ל ןתלחגב [ותלחגב ** | אְוְד ווכית :יתכגאפ [ווכת 4 | י וקיחוה
 | .כ'א 'ל .תד רוגל קוחרט הולגר הוליבוי התמדק . .ימימ , 'וגו התכדק םדק םדק ימימ ,ינִאְו ['וגו 5

 ארקמב (ם 'תכש) בותכש ,ע [םלש ארקמב [םלש -- 'תכש : (הינפצ) י רצ 6 | תכנאם יל 'וגו | יכ'א רצ

 | 2 ארקמבש ,1 אוקמב בותכש ,ן ארקמבש אלמ ,(םש) ו אלמ הרוחב בותכש , [ך ארקמב אלמ 'כש .אפְד אלמ
 | (םש) 1ו תבייח ,א העשרה ₪ [ימורב | כ 'תכ ,?א רבדמ [רבדמ 'תכה | (םש) ' הגידמט

 אילפנא 'ע ךורעבו ,'וכו הקולח הפצרהש יוכו ךילענמ ףולש ךלמה ינודא ל"או ותמכחב םירעה תיבה רהל עיגהש
 יוכו יתש תווש תובוט םינבא יתש שרפמ י"כ ר"ב 'יפבו ,61 דצ םוורקו אילפמא 'ע שיייעו תואילפנא ינש 'יגה
 סויפמ  .'וכו אפור ול רמא 5 : א"ע 'ז הימחנב כ''הלכ ו"יכו פ"יכו ל"יבב תו ביר 'יגהו ,ת"'יכו 'יסופדב ןושלה ןכו
 ןודקומ סורדנפכ לא שקבו 'יגה ג'פ ת"גמבו ,וירבדב סיופתנו קייב העיבגל קתש ךלמהש 'רנ ןאכ רמאמה הז
 םהלש םישדקה ישדק תיבל םנכהל 'וכו ןניא ש רהזה ול ורמאו םייתוכה וכלה םלשוריל תולעל
 תובוט 'וכו ןתו תואליפנא יתש 'וכו ךלה אפיספ ןב אהיבג שיגרהש ןיכו לרע התאש ינפמ
 הקלח הפצרהש ינפמ וללה תואליפנא יתש לוענו ךילענמ ףולש ךלמה ינדא 'וכו ןוכו ףפכ אובר םהבו
 ול רמא סנכל תושר 'וכו ךליאו ןכימ סנכהל תושר 'וכו םישדקה יש ד ק תיבל 'וכו ןטכו ךל גר ק לח ת/ אלש
 הברה רכשו ארקת ןמוא אפור ןכ השו ע התא םא ולרמא ךתהיב ג ךל הוש א אצאשכו םנכנ ינא ירה
 סיספ ןב אהיבגל םימכח ורמא םש דועו ,שחנ ושיכהש דע םשמ ןזז אל ורמא הרז הפסוהב םש םייסמו ,לוטת
 םש ןירדהנפבו ,רבד יפרח הבושאו יבל חמשו ינב םכח ביתכו ךתהלוי לגתו ךמאו ךיבא חמשי רמוא בותכה ךילע
 יוו אסיספ ןב אהיבגל .אנימ אוחה לא רחא רופיס (יתקתעהש םירמאמה ינפל) אתיא םשו ,ינשה רופיסה הז אחיל
 יא יל תירק איבייח ל"א 'וכו ןייח אל יתימ ןותירמאד אובייח ןוכל יוו ל"א 'וכו ןויח יתומ ןוהירמאד איבייח ןוכל
 יוכו הברה רכשו ארקת ןמוא אפור .ןכ השוע התא םא ל"א ךנימ (ךתימומקעל) ךתומקעל אנטישפו ךב אנטיעב אנמיאק
 ןושלה יוביר שרודו ;וקיחרה קיחרהל ושוריפכ 'ג טוקליבו ,וקיחרה חרזמ דצל קיחרהל .ינכו חירזהל 3 |: םי'דב 'יעו
 יח וגדו;ב בוט לכשבו ,'וכו םהל רמא המדק ונב קחצי לעמ םחלשיו ט"קלבו ,יתפפוה ןכו םדק ץרא לא המדק
 ליעל ומכ 'וכו ותלחגב ווכת אלש םעטו ,'וכו וחירזה חרזמ תאפל תכלל ןילוכי םתאש המ לכ םהל רמא 'וכו ץרא לא
 לטג 4  :ןתלחנב וזבת אלו אס ןמסנ ליייכ ןוילגבו ,ותלחגב הדב י"מב ש'יועו 'וכו ותלחגב דוטעל לוכי יניאו 599 דצ
 תא לטונ אוהש ףוס לארשיל גיורזהל אב אוהש ימ לכ 888 דצ ליעל ןושלה ןכו ,בקעי ליבשב ושנע תא .ולש תא
 יבצ לכ ןואג ללחל הצעי תואבצ יי ביתכ וירחאלש קוספבו .'וכו רוצ לע 5 | :םש י"מב 'יעו םהידי תחתמ ולש
 קתעוה ל"'יכב ונונפלש 'יגהכו ,'וכו רוצ לכ אר רמאש ללכהכ ושעב רבדמ וייג רפח םש ארקמב בותכש רוצו ,'וכו
 לכ א'ר רמא הלילה יצחב יהיוד אקספמו (ב'כ '! תומש) הלפא ךשח יהיו ונדמלימו ןאכ ר'במ 'ז רצ 'ע ךורעב
 יוכו רמאיו 'פל םש אב ב/'מ אמוחנתבו ,רבדמ בותכה ימורב רפח רבדמ בוחכה הנידמה רוצב םל ש .ארקמב רוצ
 יוס) 'ןכו תוכמה תא םהילע הי'בקה איבה םדו רשב םיסכטב הדגאב 'וכו הלפא ךשח יהיו 'וכו םימשה לע ךדי הטנ
 וליחי םירצמל עמש רשאכ רמאנש םודא לע איבהל דיתע אוה םירצמה לע ה"'בקה איבהש תוכמ לכו אתיא (יו 'ה 'ד
 רצ וב ביתכש םוקמ לכו 'וכו הנידמח רוצב א למ רוצ ביתכש םוקמ לכ א"ר רמא ('ה םש היעשו) רוצ עמשכ
 יוכו תוכמ לכו םש אב אמוחנתבו ,'וכו לארשיל הריצמ איהש רבדמ בותכה וזה העשרה ימוה תוכלמב 'ו רסח
 איהש רבדמ בותכה םודא תוכלמב רסח רצ בותכש מ''כו 'וכו אלמ רוצ .בותכש םוקמ לכ איר רמא רוצ עמשכ
 לש יפיסכטב רמא היכרב ר'שב היכרב ,רב יול 'ר הדגאה תלחתמ הלילה יצחב יהיו 'פ אתקיספבו ,'וכו תריצמ
 יצחב יהיו 'פב םש ר'יספבו ,'וכו רוצ לכ ללכה סע םלש רמאמ ונינפל טמשנ םשו 'וכו היבקה םהילע אב םיכלמ
 תורעהב 'יעו) הירכז 'רד הינתח יול 'ר 'וכו יסיסכטב היכרב ר''שב הירכז רב יול 'ר אתיא אתקיספה ןמ הקתעוהש
 אלמ רוצ לכ רזעילא ר"א רצ עמשכ 'וכו עמש רשאכ היכרב 'ר םשב (770 דצ ג''ח א'הגאבו 'נ תוא ש"אמר
 אתקיספה ןמ עבונש 'פ 'יכ תותליאשב רמאמבו ,רבדמ בותכה העשרה ימורב ארקמב רסח רצ לכו 'וכו הנידמה רוצב
 יוכו היכרב רי'שב יוכו יול יר (יגו ,אימ חיי תוא םש אמוחנתלו וצו דיפ תוא םש אתקיספל בישר תוהגהב 'יעו)
 אלמ רוצ לכ רזעלא ר"א רוצ עמשל 'וכו עמש רשאכ רמא הירכז 'רד הינתח יול 'ר 'וכו םיבלמ לש םיסכטב
 רמאמב םש אראו במ אמוחנתבו ,רבדמ בותכה הנידמה ימורב רסח ארקמבש רצ לכו 'וכו הנידמה רוצב ארקמבש
 םירצמל עמש רשאכ רמאנש וז המוא לע איבהל דיתע םירצמה לע ה'בקה איבהש םשכ רמוא תדפ ןב רזעלא 'ר
 ב"שר תורעהב שייייעו) רבדמ וזה העשרה המוא לע ויו אלב הרותב בותכש רצ לכ א"ר רמא ימור י"כב אחיא "ובו
 ימורב אלמ רוצ לכו רבדמ בותכה העשרה תוכלמב ארקטבש רסח רצ .לכ שבתשנ ודו ריפדב םש אמוחנתבו ,(ו'כק תוא
 הרז ההגתו) םש ר"ומשב רמאמה ותואב ןוכנל אתיאש ומכ רבדמ בוחכה הגידמה רוצב אלמ רוצ לכו ל"'צו רבדמ בותכה
 ינפל התיהש חיכוהל ןיא םש ךורעמו ,ו"פק 'יס י'וח שרדמב ע'ועו(רבדמ בותכה אייקטופקב אלמ רוצ לכו הבוטנאמ 'ד אמוחנתב



 ו

 א--ו הכ בס אס חשרפ הרש ייח 70

 : בוכ ןימכ הופיקח רמא יאני 'ר ןב ןועמש ירד הירב ייני 'ר ,הרשעכ הופיקח רמא אגחכ רב הכא יור

 בפ השרפ

 |! |ןש 894 ,סהרבא הו (הי ול םילהת) םימימח ימי י*י עדוי יוגו םהרבא ייח ינש ימו הלאו (ז הכ

 :'ונ םהרבא ייח ינש ימי הלאו (מש סש) היהת םלועל םתלחנו

 םיריסח יאעליא רב הרוהי 'ר רמא .וגו עבשו ןקז הבוט הבישב םהרבא תמיו עוגיו (ח

 לכ 'א הרוהי 'ר ,קוממ ילוחהש רטול םוי םירשעבו הרשעב םייעימ ילוחב ןייסייתמ ויה םינושארה
 (חכ אל ילשמ) ןורחא םויל קחשתו השובל ררהו זוע 'תכ : םייעמ ילוחב תמ העיונ וב 'נש ימ
 ןרכש ןחמ הוה םלועב ןהש רע היכקה ןהל הארמו אובל ריתעל םהל ןקוחמ םיקירצלש ןרכש ןתמ לכ

 ונ'פ ףוק םוסעט ,סש עוקני 4  :דל"ספ ןפקנו 019 75 ליעל ייעו ,דיכ ייפ ז"3 סילקפ יכיכמ 'זלי .י"ק 'כ פוקני 2
 יכיכמ 'קני ,ט"יפת יכ סימסס 'זלי ,(ח"פת) כ"ט יכ סיצשי 'קלי .סש עוקלי 6 | :'נ "עט סכסכ לכנ ,'נ ם*יק סנס 'יעו
 :'נ יכ נ'נפ סנכ זועט ,'[ "שס ילוקפ כ'ע סעוסנפ ,'ג נ"ע נ"פ סל[ הלונע 'שוכי .ם"כ 5*6 ילספ יכיכע 'קל' ,יד עפ סיצשי

 | ן יטעב ,'אְ תוטעב ,(סש) יתכנ"אפ [הושכ | תד 'ל ,(סש) יכגאופ [אנתכ רב | אבא 1

 תיוג ,תןד ..יר םשב ,כגופ [ןועמש ירד היוג | תכאפד יאגי ,ג יניי ,ו [ייני | תד רו .כנאום [יר

 | 'א יל ,ת יאניד 1 יאניי ,ן ייגי [יאיי | ת'א ל .?אד רד חיוג .ן 'ריב .כנפ 'רב ['ר ןב | א שירר
 רשא .] [וגו 5 || ?א1ך כגר .. ,ם וכיפ.. ,ן ביב ןיסכ ,[ןְד ןיגוכ ,ש ןיבוכ ומכ ,ךכ)!א [בוכ ןימכ

 ,] םיסימה י"י עדוי .- .מיחפ [סימימח | מתאחד - 'יתכ .יכגופ [עדוי | תאד יל .ן יוגו יח ושא ,כח יח
 [היהת ** 8 | [ךְד םיטח היהו ינש ₪ ,מיכנאח\פ [סחרכא | תכנ?אְד םימיטח ימי ייי עדוי היהת םלועל סתלחנו

 רשא םחרבא ייח ,ן 'וגו יח .ףפ [וג --ייח | תד ל :מיכנאחופ [ימי | ל ינש [הלאו ** | ל ישי הז 4
 >-- ידכ חרותב ([ך ןכתכו) םבחכו םיקירצ לש ןחונש חייבקת ([ך בבוחש) בגחש - ,םיכנא םהרגא ייח .ך יח

 הבוט . .עוגיו ,כחפ חבוט הבישב םהרבא . .עוגיו ['וגו -- עוגוו * 4 | ןְד םלועל חרוכז םתיטי תלחנ אהתש
 יכניא [ירג | | חדוי | תד עוגיו עבשו ןקז הנוט הבישב ,א] סתרכא . .עוגוו ,'ל 'וגו םהרבא . .עוגוו . 1 'וגו

 ,יכאד םיריסחה /תחופ [םיריסח | נ ייעלא .תכאופד יאעלא ,'י [יאעליא | 'אפד רב ,ןך 'ריב .ן יבריב
 ייאח [סירשעגו | תופ הישעכ | יתכנאפְ םיעמ ,ן םייעמ | ו םיתמ ,[ך םיד ,?א ןירסיחמ 5 | 1 ןיריסרה

 | ן ילוח | ן העיווג 6 | תו רמא .יכנאפ רטוא | ן הדוי | ך רטאל [רמול " | ןפ םירשעכו ,ןְד םיישעו
 [םיתכנאחְ השובל * | (ן יל םינישי ןהו -- זוע 'תכ) 'י זוע דיחה עבשו [זוע יתכ | 'תכנאפךך םיעמ ,ן [םייעמ
 / נ'א [אובל | ף םחל אוח | (היעשי) מכ ןקתומ 7 | ךיל : 5ל יוגו [םיתכגאח ןווחא -- קחשתו * | ל ושובל

 | םיתכ'אפד אגל

 קוידב קיתעמש דחיב םינוש םישרדממ רמאמ איבמשכ וכוד ןכש אתקיספבו ונדמליב םג םל ש ייגה ךורעה לעב
 יוכו םלש ארקמבש רוצ לכ ללכה םש היעשיל לאנברבא ברה קיתעה םש ךורעמו ,דחא רוקמב איה רשאכ אחסונה
 אנליוו 'ד) ר"יפ הגיב ירמא םיניע רואמב סג 'יעו 'וכו לבקנ איה הלכק םא ןכלו 'וכו הזמ החונ יתעד ןיאו בתכ
 יולכ ,הגוכנה ייגה ןכ .הרטעכ 2 |: 14 רצ 'יעו תונוש םימעפ ליעל הבא תביתכ ןכו .הבא 'ר 1 :(200 רצ
 .ןועמש 'רד הירב : לידרה ייחב יועו (גיימ 'כ םיטפוש) ןמינב תא ורתכ כ"הלכו שארה תא תפקמה הרטעכ הופיקה
 הירב יאני 'רו כי'באר וקלחנ (יה 'ב תלהק) 'וכו תונג יל יתישע 'ם תלהק שרדמב םגו ,י'כ העבראב רוע ה"כו
 שייויעו 'וכו םיעבראו םיתאמ יאני יבר רב לאומש 'רד הירב יאני 'ר אתיא 'ג 'יס א'כפ לאומש שרדמבו ,ןועמש 'רד
 גיייכבו 'א א"יבב ה"כו .בוכ ןימכ :'א ד"ק י"הבמבו 628 דצו 572 דצ ג"ח א"הגאבו ביי תוא ב"שר תורעהב
 הופיקהש (ח'י 'ג תושארב 'א י"רתו א"תב) ןידטאו ןיבוכו ול המורו בוכ ןימכ שרפמ םשו ,י"כ ר"ב 'יפבו כ"יכו

 :ע"'צו נייחעו םיצוקב ומרכ תא בבסמש םדאכ בושיי ותוא (ופיקהש

 ןאכ שי ןכא המוחס וא החותפ השרפ ןאכ ןיא ארקמבו ,א"ספ ןמסנ רי'פרבו ,ס'פ 'א א"יכב .בס השרפ
 שרדנש המו 'וכו לאעמשי תרלות הלאו 'פ ןמקל החותפ השרפ ארקמבו ,אי'נפ שור ליעל י"'מב 'יעו תצק ןינע קספה
 רמאנש םהרבא הז םימימת ימי שרפמ ריב 'יפב .'וכו י"י עדוי 8 : ב"ם השרפה וז םע רבוחמ םיקוספה ולאל ר"בב
 (סתונש הי'בקה בבחש איייכ רי'ב 'ופבו) ןהיתונש ה'בקה בביחש היהת םלועל םתלחנו םימת היהו ינפל ךלהתה וב
 619 דצ לועל ייעו תיייכו 'יסופדבש תופכוהה תועבוג םשמו ,םלועל הרוכז םהימי תלחנ אהתש ידכ םיקירצ לש
 התימ םינשל תמה ףעז לש התימ דחא םויל תמה םש תוחמשב .םיושעבו הרשעב 5 | :הרש וז הידב םש י"טבו
 ילוחב 'וכו םינושארה םידיסח הדוהי 'ר רמא 'וכו ןירוסיי לש ןאכט רתי הביח לש התימ עבשל תמה 'וכו הלהב לש
 בחול רוכו ףסכל ףרצמ רמאנש אבל ריתעל ןיאכז ואוביש ידכ לכה תא קרמל ירכ ןתתימ םדוק םוי םירשעכ םייעמ
 הריטפה רעש םדאה תרותבו 'וכו רמול םוי םירשעבו הרשעב כייג 'יגה (ז"'+ הייכ קוספל) ן"במרבו ,וללהמ יפל שיאו
 ןאכ סרוג טקלבו ,'וכו קרמל ידכ םוי םירשעכ הרשעכ םיעמ ילוחב ןתתומ יגפל ןירסיתמ ויה םש תוחמשמ קיתעז
 /נ"חעו םוי םירשעב הרשעב  יינה בוט לכשבו ,תונוע קרממ םייעמ ילוחהש שרפמו 'וכו םוי םירשעכ םימי הרשעכ
 - תופסותבו ,ןהיתונוע ןיקרמחמו ןירוסיב ןירפייתמש םש י"שריפו םויעמ ילוחב םיתמ םיקידצ לש ןבור אתיא םש תכשבו
 אמוי ע"יעו תרשה יכאלמכ םירוהטו םויקנ תויהל םייעמח ןמ הליכא קרמל שרדמב שי יִכ ובתכ 'וכו םבור ה"דב םש
 'תכ 6 |: םיקידצ לש ןתתימ איה וז העיוג הב שיש התימ לכ םש ב"בו ,'וכו קרטל הידב םש י"שריפבו 'ב 'ד
 םהרבא תמיו עוגיו שרדב אבוה (630  דצו 41 דצ ליעל י"מב 'יעו) תוחיתפה ןונגסכ ליחתמש הז רמאמ | .'וכו זוע
 רזעלא 'רו 'וכו העיבש םשפגו 'וכו ה"בקה ןהל הארמו ל"על םהל ןקותמ םיקידצ לש ןרכש ןתהמ לכש ע ב שו 'וכו
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 השעש ךלמל לשמ רזעל יר רמא ,םינישי ןהו העיבש םשפנו אובל ריתעל םהל ןתיל ריתע אוהש המ

 היכקה ךכ םהל ונשיו םשפנ העבשו ןיתושו ןילכוא ןהש המ ןהל הארהו םיחרואה תא ןטיזו הרועס
 םשפנו אובל ריחעל םהל ןהיל ריתע אוהש ןרכש ןחמ הזה םלועב ןהש רע םיקידצל םהל הארמ
 םיקירצלש ןקוליס תעשב יווה (גי ג בויא) יוג שטוקשאו יתבכש החע יכ םעט המ םינישי םהו העיבש
 ימא ,ןמד ןיליא ןוהל רמא ןומסרפא ןירהנ גיי היל ווח והבא יר ךמד רכ ,ןרכש ןחמ ןהל הארמ היכקה
 יטפשמ ןכא יתילכ יחכ לבהו והתל יתעגי קירל יתרמא ינאו והכאר ןיליא ןוהל רמא ,ךריד היל

 :'0 סם כ םינעס 'וע :'ד "קם יסיו '5 'יכ םיסלכב סעוסנס 5

 וה המ , כ המ ,(םילהת) י והמ ,ָך אוהמ ,[ך אוה המ ,(היעשי) ינפ אוהש ,(ילשמ) מי1א [אוהש המ 1
 ,יתנפ [העיבש | 'א ביהעל ,מכ אבה םלועל , (םש) ' דיחעל ,יפ'ך אבל דיתעל | (סש) וכ ריתעש | (היעשי) ב אוהש
 ,(היעשי) מ ןינשי ןהו . תפ . . ןהו ,(ילשמ) מ (םילהת) יכא םינשי םהו | (היעשי) ו הנשי ,מ (םש) יכא ד העבש
 -- ךלמל | או 'ל לשמ | ן אוהבא ,(חיעשי) ו והכא ,מ (םילהת) יתכנאחפד רזעלא | (היעשי) ו םיעבש םהו
 | מא םיחרוא , 1 ןיחרואה תא | 'י יל ןטיו 5 | ןֶךְד ךימה התוא השעש הדועפל ,יגוכנאךןפ [הרועס
 םחל 3 | מא םינשי םהו העבש םשפנו | ן 'ל ןיתושו | (היעשי) ו םילכואש ,(היעשי) מ (םילהת) יא ןולכואש

 אובל -- אוהש) יתכנפד אוהש המ [אוהש | ן יל ןתמ | ן ןתתימ תעשב [הזה -- דע | י) םיקידצל ,ָ ןיקירצל

 ₪ אבה םלועל ,י ריתעל .(היעשי) יִכְד אבל ריתעל .תג [אונל דיתעל | ל ל [יתכנפד פהל* | מאו יל
 , (ילשמ) מתכ"אופד םינשי ,ונ [םינישי 4 | תד יל ,ם (םש) יכ"אח העבש םשפנו ,ינןפ [העיבש םשפנו

 זא יתנשי [וגו | (ן יל ןרנש -- המ) מתאפד ינש ,כג. הימעט (כ יאמ) המ ,י [םעט המ | (היעשי) מ ןונשו

 םהל | (םש) ו יל היבקה 5 | ןח רטוא יווה ,1 ירה ,מ (סשש) יתכאפד יה | תד 'ל :מיכנאהפ יל חוני
 ןורנע .מ (סש) יבא אזח .יג יזה /תפְד היל וזחא ,ל הילוזה ['ך היל ווח" | ן ךמדמ והבא 'ר | (ילשמ) ץב םיקירצל
 מיכנאפ ןומסופאד | (םילהת) יתד יגהנ :מיכנאופ [ןירהנ | ןך רפ תלת .מיכנאופד רשע תלת | ן יומוק
 (היעשי) יכא ןאמל ,(היעשי) מיתפ ןאטד | (ילשמ) מית ןילא | ת והל .*יפ ןול .ל ןהל [מ (סש) יכאד ןוהל *
 ,ף והל .יגפ ןול :כ [ןוהל | (םילחת) י ךדידל .מ?א ךליד 6 | כ יהמא ,י ןירמא ,תנאְד ורמא | (ילשמ) מ
 :מיתואפ [והתל | (םילהת) י והבאל | (היעשי) י ןילא לכ .(סשש) י'ֶא ןוליא לכ ,(ילשמ) מית ןילא | מאד יל
 | כָנְד והותל

 ןקוליכ תעשב יווה 'וגו טוקשאו יתבכש החע יכ טי'מ 'וכו העיבש םשפנו 'וכו םהל הארמ הייבקה ךכ 'וכו לשמ רמא
 וגו רבוט בר המ 'מא ןינברו 'וכו ל"ב ידכז וכו היל וזח והבא 'ר ךמד דכ ןכו 'וכו ןהל הארמ ה"בקה םוקידצ לש
 קחשתו ךכיפל 'וכו ןתתימל ךומס 'וכו ןרכש ןהל הארמ היבקה יתמיא יוכו 'א ייוע ןב 'וכו ןוקירצ לש ןקוליס תעשב יווה
 םש 'וגהו "וכו אייח 'ר רופיסהו 'וכו תתימ ןיב המ רמאמה רחא ולא םירמאמ ורדסנ ןאכ טוקליבו  ,ןורחא םויל
 ןורחא םוול קחשתו הרות לש השובל רדהו זוע ד"הה קתעוה םש היעשי יקליכו) ,'וכו זוע ד"הה ע ב שר ר"פרב
 ןכו ,'וכו סשפנו 'וכו ןרכש ןתמ ןהל הארמו אבל דיתעל הרכש 'נתונ איה יתמוא ןורחא סוול תקחוש איה יתמיא
 ריתעל םדאל הרכש תנתונ איה יתמיא 'וכו תקחוש איה יתמיאו הרות לש השובל רדהו דוה הישז םש םילהה 'קליב
 ט"קלבו ,(681 דצ ליעל החיתפה םע ונינפלש רמאמה םש בברועמש לי'גו 'וכו העבש םשפנו "ןכו םהל הארמו אובל
 ןקז 'יפב איבה ן"במרה םגו 'וכו העבש סשפנו ןתתימ תעשב ןרכש םיקידצל הארמ היבקהש דמלמ ע ב שו שרפמ
 רמואש בוהכה ושרופש םש בתכו 'וכו העבש םשפנו ב"הועל 'וכו אוהש ןרכש ןחמ םיקידצל םהל הארמ ה''בקה ןאכ רי'במ עבשו
 אלא וימימ עבשיש םדא ךל שי יכו .עבשו ןקז יוכו םהרבא תמיו עוגיו 380 יומע לודגה 'דמבו ,וזה הארמב עבשו
 ךינפל ךלהו ינש ע"גב וקלח הי'בקה ול הארמש דע 'וכו רטסנ קידצ ןיא יסוי 'ר רמאדכ עבשו ןדע ןגב וקלח הארש
 תא ואיביו יפב םירמאמה ורדסנ ריומשו ב"מ אמוחנתבו ,ול קזהומה םלוע ומלוע תיב לא םדא ךלוה יכ .רמואו 'וכו
 קחשתו השובל רדהו זוע דיהה רמאמה ליחתמ ר"ומשבו ,'וכו ךלמל לשמה אתיל םשו ,שיויעו השמ לא ןכשמז
 םש במ אמוחנתבו ןורחא םויל קחשתו יוה ב"הועל םהל ןקותמ םיקירצ לש ןרכש ןתמ לכש ןורחא ויל והמ 'וכו
 יתכ אתיל ו"יכב םגו  ,'וכו יידבז וכו ןהל הארמ הי'בקה 'וכו ךמד ימ והבא 'ר םירמאמה םש ז"ע 'שוריבו ,עטוקמ
 יקליב ןכו ,'וכו השעש ךלמל או הב א 'ר 'מא רייכב .רזעל ר"א 1 = :'וכו ייזע ןב רמאמהו םינשי ןהו דע 'וכו וע
 הרועס ינומ לכ רצו הדוטס השעש ךלמל םש ימלשוריב לשמה ןונגסו ,'וכו השעש ךלמל לשמ והבא ר"א היעשי
 יתהגהו הול וזח בותכ ל"יכבו ,ןל וארה .היל ווח 5 | :םהל ּונשיו םשפנו ותוא ואר ןיחרואה וסנכנש ןויכ הפמב
 811 דצ 976 דצ 957 דצ ליעל נ'חב םג 'יע (!ןומסרפאו ,יזח 'עו יוח 'ע ל"המעבו נ"חעו הול ווח
 'ונו ןירהנ רשע תלת יומוק ןורבע ךמדמ והבא 'ר עטוקמ רמאמה ו"יכבו ,117 דצ םיורקו 866 דצ 319 דצ
 לכ ןול רמא ןומכרפאד ןירהנ ג'י ימוק ןורבע .ךמד ימ והבא 'ר םש ימלשוריה ןונגסכ אוהו (544 רצ ליעל 'ועו)
 הארמ ה'בקה םש 'ג כי'חאו ,'וגו יתעגי קירל יתרמא ינאו והבאד ןיליא לכו ןול רמא ךדיד היל ורמא ןאמל .ןילוא
 והבא 'רב השעמ םש במ אמוחנתבו ,יוכו ך"מל ןהל ןינישי ןהו העיבש םשפנו .הזה םלועב ןרכש ןתמ םוקידצל ןהל
 ןומסלב לש םירהנ ג'ו וינפל ריבעהו ב"הועל ול ןקותמש ורכש ןתמ ה"בקה ול הארה םלועה ןמ קלתסמ היהשכ
 יתלועפו 'וכו .ןכא 'וכו לבהו והותל קוספה ומצעל ארוק .היהו הובאל הלא לכ רמוא היהו הימתו ןחוא האור .היהו
 לותתה בהועל ול ןקוחמש בוטה לכ .האורו םלועה ןמ קלתסמ היהש והבא 'רב השעמ ודב. םש ר"ומשבו ,יהלא תא
 םש תישארב אמוחנתבו , ןורחא םויל קחשתו יוה יהלא תא יתלעפו 'וכו יהרמא ינאו והבאד הלא לכ רמאו חמש
 םכירשא וידימלתל החיט תעשב רמול ליחתה ןומסרפא ירהנ הרשע שלש הי'בקה ול הארה 'וכו היהשכ "וכו השעמ
 ליחתה יתרות רכשב ה"בקה יל ןתנ ןומסרפא ירהנ הרשע שלש םהל רמא תואר המ וניבר ול והטא הרותה יקסוע
 הבאל הלא לכ רמאו הטתו ורכש ןתמ ה"בקה ול הארה תומל הטנשכ והבא 'ר םש יחיובו ,'וכו יתרמא נאו רמול
 אמלעל ךל אנביהי םש"תינעתב ומכ ןדע ןג ימושבל לשמ ןה ןומסרפא ןירהנ ג"ינ ,'וכו יתרמא ינאו ומצע לע ארק

 : 109 רצ ב"ח א"הגאב ע"יעו 'וכו ךלמהש דע 'יפ רישקשב 'יעו 'וכו ןומכרפא .אחשמד אתוורהנ ירסילת יתאד ה 2
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 ןוהיתלת סרטפ ןכ יסוי ירו יול ןכ עשוהי ירו יול ןב ירכז ,(ר טמ היעשי) הלא תא יתלעפו י*י תא
 (ו בל םילחח) אוצמ תעל ךילא ריסח לכ ללפתי תאו לע רמא ןוהנימ רח ,ןיכמר רכ אייק ןילה ןירסא
 רגנ ןחלש יינפל ךורעת רמא אנרחו ,(אכ גל םש) ונחטב ושרק םשכ יכ וניבל חטשי וב יכ
 ךיריצתכ םוי בומ יכ רמא אנ"חו ,(בי ה םש) ךב יפוח לכ וחמשיו (ה גכ םש) 'ונו יררוצ

 היכקח ןיקירצלש ןקוליס תעשב יווה (כ אל סש) 'ונו ךבוש בר המ ימא ןינברו ,(אי רפ םש) יונו |
 היכקה יתמיא (וט וטק סש) ןידיפחתל התומה ייי יניעב רקי 'תכ יא ייזע ןכ ,ןרכש ןתמ ןהל הארמ
 םויל קחשתו ךכיפל ויריפתל התומה ריהה ןתתימל ךומס ,ןהל ןקותס אוהש ןרכש ןהל הארמ

 1 0" "כ 'ס סימקס שכדמ ,ו"פ יק ץקמ כ'ע (וזנת ,כ"נפ ןטקל ,כ"י יס  ג"כ סילסמ יכיכע 'קלי 1

 , (ילשמ) ם 'רב | ן יידנז | תכפד יל מ יוגו ,ג יהלא תא יושיו ,+ יתלא . . יתלועפו [יהלא -- יתלעפו 1
 ,ן סרטיפ רב יסוי ירו ,(היעשי) מיפוי 'ר ןב . .'רו ,(םילחת| מ'א יסוי ירב ..'רו [יול | ירו | (היעשי) מן רב

 ןב ..י'רו ,'ו 'ייטפ ןב ..'רו ,< סירשפ 'רב . ירו ,(םילת=) י [סרטפ -- 'רו | (תיעשי) % םחניפ רב יסוי ירו

 | (היעשי) ו ל"בורו ,ן יול ןב עשוהי 'רו ,(תיעשי) שא סרטפ ןבו .₪ סרטפ רב סחנפ 'רו ,ךְד אטרפ ןב ..'רו , סרספ
 התלת ,(חיעשי) ו יארק ןילא ,ך איירק ןיליא .'ַא .ןיארק ןילח ,כ ןיירק . . .ינפ [אירק ןילה 2 | 'או :ל ןותיתלת

 [ןוחגיט | תד ךימד רכ ,ן ןיכמדימ :םיכנאפ [ןיכמד רכ | א יארק ןירה מ ןיירק ןירת .] ןיקוס

 ,ו וגו .םפ7 אצמ תעל ,(ילשמ) מ (היעשי) יז [אוצמ תעל | (היעשי) י יל .ן ןוניט . םיתכנאפְך ןוחנמ
 . (היעשי) ם*אפְ יוגו ונבל .. יכ ,(םולהת) מא ונחטב . .ונבל . . יכ [ונחטב --יכ 3 | (היעשי) םגא יל
 | י ןוחנמ דחו ,מ'א אנירחאו ,פד אנרחואו ,כ הנ- ,(היעשי) ינ?א אנירחו ,] הנרחו ,[ך [אגרחו | יו ל

 ..תנשד ,(ילשמ) מ 'וגו ישאר ןטשב תנשד יררוצ דגנ [וגו -- דגנ | (היעשי) וא ןחלוש | ינפל | תכו ךועת

 י'א [ךב --וחמשיו 4 | (היעשי) ם !היעשי) י'אפ 'ל ,ג?א יוגו ,(סילתת) םתכד יריוצ דגנ ,י חיור יסוכ ישאר
 | (היעשי) ין יל ,(ילשמ) מ יוגו וננרי . . וחמשיו ,(םילהת) מ ונגרי םלועל ךב . . וחמשיו ,) א 'וגו ךב . וחמשיו
 ךירצחב | שיא אנירחאו ,פְד אנרתואו | ,1י יגירחחו . תנ- | ,(היעשי) יא אנירחו ,ן תגרתו ,[ך [אנרחו

 ןינברו 5 | (םילחת) י ךירצחב ,ְזְר יתרחב ..ךירצחב ,'א 'וגו ףלאמ ךיריצחב ,(היעשי) ם (תיעשי) יכנ'אופד ףלאט

 ,(היעשי) מ (םילהת) יכ''אד ךיאיריל . .רשא ,?א 'וגו תנפצ רשא ,י תנפצ רשא ,ןַפ [רגו | 'א :ל .ן 'מוא שיו ['םא
 לש ןקולס | (ן יל ןרנש -- רהק) שתכאפד יה | (היעשי) ינ יל  ,(ילשמ) שת ךיאריל . . רשא
 | מא םלועה ןמ מ ןקולס) ןקוליס ,[ך םלועה ןמ ..לש ןקוליפ ,ך םלועהמ ..לש ןקוליס ,כגפ  םיקירצ
 (היעשי) יתגפד 'ל .מא בותכ ['תכ | (םילחת) יתג רמא :מ (היעשי) יאפך רמוא | (ן 'ל ןורחא --ייזע ןב) יאזע 6
 ןתט [ןרנש 7 | | (היעשי) ו ה"בקה םהל האימ | | ַגְד יתמיאו ,(ילשמ) מ (היעשי) יאפ  [יתמיא

 ,כג םהל ןקתוט אוהש , ְד פהל . . אוהש [ןהל -- אותש | (םולהת) י רקוה ,(ילשמ) מ (היעשי) תאם ןרכש
 | םם קחצתו | י יוח [ךכיפל | מ (היעשי) יאפ יל ,י ןהל ןקותמה

 שרדה ב"צפ ןמקלו 'וגו ללפהי תאז לע רמא ןהס דחא תומל ומנשכ וללה םיקוספ ורמא ןהשלש  .'וכו ןוהיתלה 1
 אצמ תעל יא 'ח תוכרכנו יוכו שפנה יוצימ תעל (םש םילהת גרובצנוג 'צוה ך"נתבו יש תחנמב .'יעו) אוצמ תעל
 תאז לע 'מא ןוהנמ רח יוכו ןיירק א ת ל ת 'מא סרטפ רב יסוי 'רו 'וכו ידבז ל"יכב 'יגה םש ןמקלו ,'וכו התימ וז
 בוט יכ 'מא הנרחו היוור יסוכ ישאר ןמשב תנשד יררוצ דגנ ןחלש ינפל ךרעת 'מא הנרחו 'וגו דיסח לכ ללפתי
 ןכו םש ואבוה אל 'וכו וחמשיו 'וכו חמשי וב יכ םיקוספהו ,!נ"חב שיייעו) ךבוט בר המ 'א שיו  ךיריצחב םוי
 ייגה ו"יכבו ,היעשי  !קליו םילהת 'קליב 'וכו וחמשיו 'פהו תומוקמה השלשב טוקליב 'וכו חמשי וב יכ 'פה אתול
 ימא הנרחו 'וגו תאז לע ימא ןוניס דח ןיכמדימ ןיקוכפ התלת ןורמא ל"'בירו סרטיפ רב יסוי 'רו יול רב יידכז ןאכ
 רב יידבז םש ימלשורובו ,'וג ךבוט בר המ 'מוא שיו ףלאמ ךירצחב םוי בוט יכ 'מא הנרחו 'וגו ינפל ךרעת
 'וגו ךילא דיסח לכ ללפתו תאז לע 'מא ןוהינומ דח ןיכמד ימ ןיקוספ אתלת ןירמא ל"בירו סרטיפ רב יסוי ירו יאויל

 ,רגו ךיאיריל תנפצ רשא ךבוט בר המ רמא דהו רטוג ךב יפוה לכ והמשיו מא דה
 ןמ .ןקוליס תעשב ול*ה םיקוספ השלש וארק םחנ 5 'רב יסוי 'רו ל"בירו יול ןב ידכז 'ר םש ב'מ םילהה שרר

 בוט יכ רמא דחו ךילא דיסח לכ ללפתי תאז לע רמא דתו ךב יפוח לכ וחמ שיו רטא ןוהנמ דה םלועה
 ץיקמ במ אמוחנתבו ,'וכו רשא ךבוט בר המ ירמ אד תיאו יהלא תיבב ףפוהפה יתרחב ףלאמ ךירצהב םוי
 וננרי םלועל ךב יסוח לכ וחמשיו ארק דהאו 'וכו ךבוט בר המ ארק דחא ל"בירו סרטיפ ןב יסוי 'רו ל"ב ידבז םש
 םש ידוקפ 'פבו ,'ןכו שפנה יוצימ תעל אצמ תעל וכו ךולא דיפח לכ ללפתי תאז לע ארק דחאו ומילע ךסתו
 דחַא םלועה ןמ ןקוליפ תעשַב קוספ םהט דחאו דחא לכ וארק (םש ושכתשנ םירחאה תימשה ינשו) יול ןב ידבז
 ןקיליס תעשב יוה ךב .יסוח לכ וחמשיו ארק דחאהו ךבוט בר המ ארק דחאהו 'וגו דיסח לכ ללפתו תאז לע ארכ
 דחאו דהא לכ וארק ל"בירו סורטפ ןב יסוי 'רו ל"ב ידבז םש ר"ומשבו ,ןרכש ןהמ הל הארמ היבקה םלועה ןמ
 ןנב ל הטשי וב יכ איק דחאהו 'וכו ךבוט בר המ ארק דחאהו 'וכו תאז לע ארק םהמ דחא 'ןכו תעשב ןהמ
 ןוהיתלת 'יגה םשו ,ימא ןינברו ג"ל יב א"יככו ,ןחמשמו 'וכו סהל האימ ה"בקה םיקידצ לש ןקוליס תעשב יוה
 וב יכ 'וכו ללפתי תאז לע 'מא ןוהנמ דח ןיכמד דכ (םיקוכספ ינש רמא סהמ דחא לכ 'מולכ) יארק ןי ר ת ןירמא
 ירוכמ 'קליב םגו ,'וכו ךבוט בר המ 'וכו םוי בוט יכ 'מא אנירחו 'וכו וחמשיו וכו ךורעת 'מא אנירחו "וכו חכשי
 וירו ר"פרב םנ ייגה ב"'צפ ןמקלו ,'וכו ךבוט בר הכ 'מא ןינברו םש 'ג ןכא ,ןירק ןי רת תומוקטה השלשב ייגה
 יא חיינק אתקיספבו 'וכו ל"בירו יול ןב יידבז ביי 'יס ר"עפ ןמקל ייעו םור ט פ רב יסוי 'רו ל"בירו יול ןב ירבז
 סרטפ םשהו ,640 דצ 998 דצ גיח א"הגאבו 519 דצ ב"ה ת"הגאב ע"יעו 'וכו סרטויפ רב יסוי 'רו יול ןב ידבז
 'ת כ םלשוה 'א א"יכבו , רקי 'ביתכ יב איייכבו ,תומוקמה השלשב יריכמ 'קליב היכו .רקי 'תכ 6 = : (! ייילמ
 רקיה היבקה םהל הארמ יתמיא ןכ 'יגה םש םילהה יקליבו ,ןרכש ןתמ הז רקיה שרוד .'וכו יתמיא : יטוש יניב
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 אוהש העשב הזה רנה 'א הדוהי 'ר והכא ירו הדוהי 'ר ,םינקז תתימל םירענ תתימ ןיב המ :ןורחא
 והבא 'ר ,[הליתפל ערו ול ער ויליאמ אלש הככ אוהש העשבו] הליתפל הפיו ול הפי ויליאמ הבכ
 ער התנועב אלש תטקלנש העשבו הניאתל הפיו םהל הפי התנועב תטקלנש העשב וזה הנאתה רמא
 ןימיכשמ תויהל ןירומל ויה יורימלתו הביקע 'ר היל 'מאו יורימלתו אייח יר אמליד :הניאתל ערו םהל
 ףילחנ ונרשוח אוהש אמש ורמא ,הטקולו םיכשמ הניאתה לעב היהו ,תחא הניאת תחת ןיבשויו
 יב ןיאכז ןיפלי ןוחיוהד הוצמ ארח ייתוכר ןוהל רמא והיכגל לזא ,ןוהרתא ןופלח ורכע המ  ,ונימוקמ
 המ ,ןוהרתאל ורוחו ןסייפ ,ונרשוח תא אמש ןנירמא ול ורמא  ,ותלטב יתניאת יתות ונשתו ובשתש
 הניאתלש התנוע איה יתמיא ערוי הניאתה לעב ורמא ,םיניאתה ועילתה ,תייחשב הטקל אל ,השע

 : יג 'ס ב/'פ םוכככ 'םוכי 1 =: (ס+ 'ס) םכש סקופע 'פ םלקק םכדע ,('ב 'ו) .דכי ידוד 'פ סככ סיכיסס כיע ,י"'ק 'ל טוקני 1

 :"תאפְ רטוא | ן הדוי גר | תפד יל ,ן אוהבא 'רו הדוהי גר ,יכנא [והבא -- 'ר | ן םינקזה | כ המו 1
 ..וליאמ אלש . . אוהש העשבו [הליתפל -- העשבו * | ן וליאמ .תכאד וילאמ .ינפ |ויליאט 2 | כו 'מא
 ימ לכו ,י הליתפל . .ןיליאמ הבכ וניאש ןמז לכו .תואפ ך הליתפל . .וילאמ הבכ וניאש העשבו .ן| הליתפל
 ,יתכגפד הל | תטקלג איהש | 'א תאזה | ְָך הניאתה 8 | ן אוהבא | כל 'ל .1 הליתפל . . וילאמ . . וניאש
 איהש ,יִנְח אלש תטקלג איהש | ו העשב | (ךומסב ןכו) [ך סינאתל .יכאןפ הגאתל | (ךומסב ןכו) או ול
 כ 'מלה ,1ו אמלד ,] המליד .ןפ [אמליד 4 | כא תטקלנ הניאש ,ן תטקלנ אלש ,ך אלש תטקלתמ
 תיאו | יִת'ְד וידימלתו ,נאפ יהודימלתו | [ך אבר אייח 'ר ,יכנאופְד הבר (ן הייח) אייח 'ר | תאד יל

 ירמאד תיאו (!ך וירימלתו) יודימלתו (ן הביקע) אביקע יר | ?א 'אד תיאו ,יתפְ יימאד תיאו ,1] ןירטאד
 יהודימלתו אביקע 'ר ,2גְוַפְד ינרימלתו (ן אתפלה) אתפלח (ן יריב ,כ 'רב 1 ןב) רב יסוי יר (ן ןירמד ,21 ןירמאד)
 | יזַר וידיטלתו אתפלח ןב . . 'ר ירמאד תיאו וידימלתו אביקע 'ר  ,?א יהודימלתו אתפלח ןב . . ריאד תיאו
 /א [ןיבשוו 5 [ או יל תויהל | י'א ןירימל ,1 ןי- , םידמל .ן םידוטיל ,1ְך םי- .?אפ [ןידומל | א ווה
 יתכנא הנאתה | א ןינושו הנאתה ,יתכנפ תחא הנאת | ם יל ,ן פינושו םיבשיי ,יתכנְד ןינושו ןיבשויו
 /א וגדשח ,ןְָד ונידשוח ,ןפ [ונושוח | יכנא 'ל :תֶד אוה ,פ [אוהש | ל יל [אבש ** | ₪ םינאתה
 | יתגפד ןודנע .בכא [ודגע 6 | יתכנאד יל :פ וגמוקמ ףולחנ [ונימוקמ ףילחנ | י ןנידשוח ,= םרשוח

 ,2גיְד [וחיכגל | 7 ןורתא ,ינא ןוהירתא ,28 [ןוהרתא | ןך ןופלח ןולזא ,א ונש ,] ןיפלח , ופלח
 יתלימ | א 'ל :יתכפד יתובר ,1 [ייתבו | פ ןהל | ד רמאו .,.יכנאפ [ומא | יתאפְד והייבגל

 /?א הותלטב יב , יל | כא ןינז .יתנפד ןייכז | תכא יל ,ך ןיבתי .יבנפ [ןיפלי | 1 ןותיווהד | 3א הוצמ
 | יתכ'אפ יתנאת | תחת | א ןינושו ןיבתי ןותיוהד .יתנפְד ןינושו ןיבשוי [ונשתו ובשתש 7 | !א היתלטב יב

 | נאפד היל .ת [ול | א יל ,י יתי ןותלטב ,1 היתיטיב ,פ  היתלטב , יתלטב ,[ןְד הותלטיב [ותלטב
 | ?א ונתרשח ,2י ןנידשוח ,ןְד ונירשוח .כנ'אפ [וגדשוח | תן 'ל .:פ ןרמא :אָד "רטא ,י'ָד [ןנירמא

 [תירחשב --אל 8 | ד ןמוקמל ,ינא ןוהירתאל ,5 [ןוהרתאל | א פייפ ,םל ופייפ [יתכנ'אד ןסייפ *

 ,ְך הטקיל אלו ..םיכשה ,ם הטקל אלו תיוחשב םיכשה , הטקיל ..םיכשה ,[ןנא הטקל אלו םיכשה
 םהילע (1 הרזחו) רזחו ,יִתַפְד ועילתהו המח (ם ןהילע) הילע החרזו [םיניאתה ועולתה | י ןטקל אלו . . םיכשה
 | ינא יל .בל אוה [תפד איה * | ך אוה עדוי | יִנ תיגה .ףכאפ הנאתה | כנא ועולתהו (א ןוהילע)

 | כא 'ל ,ם הנאת לש [הניאת לש

 אוהש רקיה םיקידצל הארמ ה''בקה יתמיא "וכו רקי יאזע ןב רמא םש ידוקפ ב"מ אמוחנתבו ,'וכו ןתתימל ךומס
 רקיה םיקידצל עודומ ה"בקה יתמיא 'וכו רמא םש ר"ומשבו ,יוגו ןורחא םויל קחשתו יוה ןתתיטל ךומס םהל ןקותמ
 .הדוהי 'ר 1 | :יוכו קחשתו ךכיפל םיקחושו םיאור םה העש התוא וידיסהל התומה 'נש 'וכו ךומס םהל ןקותמש
 אוהש העשבו יתמלשהו ,109 דצ ב'ח א'הגאב 'יעו ס"'בירו והבא 'ר 15 דצ ליעל יכו ןומיפ 'רב י"ר אוהש 'רנ
 הדוהי יר םש ר/שהשבו ,נ'חעו 'וכו התגועב אלש תטקלגש העשבו והבא 'ר רמאמב ןונגסהכו 'וכו ויליאמ אלש הבכ
 שבתשנ ודו ר'פרב תלהק שרדמבו ,יוכו וניאש ןמזבו 'וכו ול הפי 'וכו אוהש ןמזב הזה רנה רמוא י"ר והבא 'רו
 בוט 'וכו אוהש ןמזב היגה כ"מבו ,הליתפל ערו ול ער וילאמ הבכ אוהש ןמזב הזה רנה רמוא י"ר הימחנ ירו י"ר
 רנה הבכי רשאכ לשמה שרפמ תי'פיבו ,וירחא ופיפדה ןכו 'וכו ול ער וילאמ הבכ ןיאש ןמזבו הליתפל בו שו ול
 וירֶאמ הבכ ונואשכ לבא תתחשנ הניאש רואה אשונ איהש הליתפל הפיו תחשנ היהי אל יכ ול הפי ונמש תולכב ומצעמ
 ףוגל בוט עבשו ןקז םדאה תומי םא לשמנב ןכו 'וכו תדספנ היהתש הליתפלו רבשנ היהיש רנל ער הרקמ דייע אלא
 תוריפל םהל הפי התנועב תטקלנש העשב 'ולכ םהל ער ךומסב כו ל"יכב ה"כ ,םהל הפי 8 = :ש"יויעו שפגל בוטו
 אוחש םדאל בוט לשמנב ןכו ןליאל הניאתל הל ערו תוריפל םהל ער התנועב אלש 'וכו העשבו ןליאל הנואתל הפיו
 א'ר 'יגה ר/שהשבו ,72 דצ ליעל 'יעו םיבוט םישעמו תוצמ לגסמ אוהש השוע אוהש תוריפל בוטו ויתונש אלממ
 הימחנ ירו תלהק 'דמבו ,'וכו הל ער התנועב תטקלנ הניאש ןמזבו 'וכו הל קפי 'וכו תטקלנש ןמוב וזה הנאתה רמא
 :נ'חעו 'וכו הל .ער התגועב תטקלנ הניאשכו 'וכו הל הפי 'וכו תטקלנ איהש ןמז לכ תאוה הנאתה רמוא
 ןימיכשמ תויהל ויליגר ויה .'וכו ןידומל ויה :'ה 'יס הטמלו 464 דצו 880 דצ 48 רצ ליעל 'יעו השעמ .אמליד 4
 ןֶהיע תחרוז הטחהשכ םיניאתה ועילתי אלש הטקולו םיכשמ הניאתה לעב היהו תחא הניאת תחת ןינוש ןיבשויו
 לעב ךלה םמוקמ תא וניש ושע המ ונמוקמ תא הנשנ ןכלו ויגיאתמ חקנש ונתוא דשוח אוהש אמש ןה ורמאו
 ןרמא םתלטב יתניאת תחת ונשתו ובשתש ימע תושעל ןיליגר םתייהש תחא הוצמ יתובר םהל רמא םלצא הניאתה
 יא א"כ ח'פ האיפ 'שוריב ומכ 'וכו ןיאכז ןיפלי ןותיוהד ןושלהו ,'וכו השע המ ןמוקמל ורזחו ןסייפ 'וכו וגרמא ול
 הניאתה ל;ב היהו ןאכ םג עטיק ו'יכבו ,נ''חעו ןסייפ יתהגהו ,ףילי 'ע ל"תמעב 'יעו 'וכו היטיע יכז ףילי יבר חוהו
 ייעו םיקירצה וליא םונשוש טוקללו םלועה הז וגגל דרי הייבקה הז ידוד ושרדו ,'וכו ה'בקה ךכ הטקול אוהו 'וגו
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 'וג וננל דרי ידוו סעט המ ןקלסמו םיקירצלש ןחנוע יתמיא ערוי היכקה ךכ תטקולו טוקלל
 יר ימאר תיאו יורימלתו איעשוה 'ר מאר חיאו יורימלתו הבר אייח 'ר אמליד א'ס |: (ב ו ש*הש)

 הניאת לעב םיכשס היה םויו םוי לכו אניאה ארח תיחת ןיטשפ ןיכתי ןיניהנ ןווה יוריסלתו הביקע
 םינשה ,יחא םוקמב ןהל וכשיו וכלה ,ונירשוח אוה אטש וניסוקס תא הנשנ ורמא ,ותניאת טקלמו
 םחייהש תחא הוצמ ייתובר ןהל רמא ,םהירחא רזיחו ךלה ,םאצמ אלו ותניאה תא טקלל הגיאתה לעב
 סכמוקמ תא סתחנה המ ינפמ ןהל רומא ,סולשו פח ול ורמא ,ינממ הענומל םישקבמ םתא םישוע
 ,סולשו סח ןהל רטא ,ונירשוח התא אמש ונמוקס תא הנשנ ונרמא ול ורמא ,רחא םוקסב םהבשיו
 ,תועילתמ רימ ןהילע תחרוז המחש ןויכש הטקולל יתניאת לע םיכשמ יתייה המ ינפמ םכל רמוא ינא
 ,תועילתמ ןתוא ואצמו ןהמ ועצפו המחה ןהילע החרזו טקל אלד ןוהגימ קבש אמוי אוהה ,ןמחל ןורוח
 ערוי היכקה ךכ ,הטקול אוהו הטקולל ותניאהלש התנוע איה יתמיא ערוי הניאחה לעב הפי ורמא
 : יונו ונגל דרי ידוד סעט המו ,וקלסמ אוהו םלועה ןמ קלחסהל קירצלש ותנוע איה יתמיא

 ,ול הושו םהרבא ,הבוט הבישב םהב ימאנש פה השלש שיקל שיר רמא הבוט הבישב
 : הרז הרוכעל (וכ ח םיטפש) דופאל ןועדג ותא שעיו ול הוש אלו ןוערנ ,ול הושו רוד

 : הריבגה ןבל רוככ קלוח המאה ןכ ןאכ וגו לאעמשיו כחצי ותא ורבקיו (ט
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 י תוד איה (ן ייתמיא) יתמיא ,וכ נ?א [יתמיא | י ןטקולו .כ'א הטקילו .[ךפ הטקלו | א הטקולל .ם טקלל 1
 יאמ ,ווכ [םעט המ | א םלועה ןט - [ןקלסטו | תפְד םלועה ןמ קלתפהל -. .יכג'א [םיקירדצ לש | 'א יל
 טוקללו םינגב תוערל םשבה תגורעל ,[ןְד םשובה תגורעל [יוג | אד דיהה ,פ ינש ,ן 'עט המו ,1 'םעמ
 הגישב |  ינש [נש | *א'ד 'ג | א ליגשו ,ןחו שיקל ןב ןועטש יר 12 | יכנאו 'ל ,ם םינשוש
 | א המלו , תכנחופד - הסל [שעיו 18 | ן הוושו | ך הביש ,'א הבישכ / נחופ הבוט הביש , תכ?א [הבוט

 ייכאפ וינג [יוגג | יתכאופד וחוא ,1 [ותא 14 | תאפד זיעל ,גְו [הוז הדוגעל | תכופד והוא ,1 [והא

 | ן יכ .נפ ןכ | גן 'ל ,תןד הלפנמה תרעמ לא

 אצמנ ינשה הז רמאמ | .'וכו אמליד א"ס 2 | :אנונח 'רב י"ר רמאמב םש ר"שהשו ב'ע ףוס 'ה םש תוכרב 'שוריב
 רב אויח 'ר אמליד םש ר"שהשב אחסונה הלמב הלמ טעמכ תמכסמ וז אחסונ סעו ,א"ס ןויצב רפסה ףוגב ל"יכב
 (118 רצו 1 רצ לועל י"מו נ"חב 'יעו) עשוהי 'ר ירמאד תיאו וירימלתו אביקע 'ר ירטאד תיאו וידימלתו אבא
 ןורמא ותנאת טקלמו הנאתה לעב םיכשמ היה םויו םוי לכבו הנאת אדה תוחת ןיטשפ ןיבתי ןיגיהנ ווה וידימלתו
 רזחו ךלה ןאצמ אלו הנאתה לעב םיכשה רחא םוקמב םהל ובשיו וכלה ושע המ ונדשוח אטש ונמוקמ תא הנשנ
 םולשו סח היל ורמא ינממ הענמל ןישקבמ םתאו יל םישוע םתויה תחא הוצמ יתובר םהל רמא ןאצמש דע םהירחא
 םכל רמוא אלא םולשו סח םהל רמא ונדשוח תא אמש ןנירמא רחא םוקמב םתבשיו םכמוקמ םתחנה המ ינפמו
 אמוי אוהה ןמתל ורזח דימ תועילתמ ןה םינאתה לע תחרוז הטחהש ןויכש יתנאת טוקלל םיבשמ ינא המ ינפמ

 לש התנוע עדוי אוה םאו הנאתה לעב רמא הפי ורמא תועלתומ םואצמו סתוא ועצפו ןהמ ולטנ טקל אלו ןוחכש
 םינוש  םייונושבו הז ןונגסב ןכו ,ןקלסמ אוהו ןקלסל םיקידצ לש ןתנוע יתמיא עדוי הי'בקה ךכ הטקול .אוהו ותנאת
 אתפלה ןב ןועטש 'ר ןיומאד תיאו (וידו ר"פדב ה'כ) יודימלתו אבר אייח 'ר אמליד םש תלהק שרדמב
 הנשנ ורמא 'וכו טקולו םיכשמ הנאתה לעב היהו יוכו ןיטשפ ןיבתי ווה יודימלתו אביקע 'ר ןירטאד תיאו יודימלתו

 הוצמ יתובר םהל רמא ןאצמו סהירחא רזח ןאצמ אלו 'וכו םיכשה רחמל 'וכו םוקסב ובשי ונדשוח אוה אמש 'וכ
 אמש ןורמא ןנא היל ןירמא 'וכו המ ינפמו ןול רמא םולשו סח היל ןירמא ינמ התי ןותענמ יטע ןידבע ןותווה אדח
 סה שמשה םהילע ץנתשכ התוא טקולו םיכשמ יתייה המ ינפמ םכל רמוא אלא םולשו סה םהל רמא וגדשוה אוה
 עדוי הנאהה לעב הפי ןירמא ועולתהו םהילע שמשה החרזש םתוא ואצמו טיקל אלד ןותקבש אמוי אוהה תועילתמ
 ליג .ןיאו ,וקלסמו קודצ לש ותנוע עיגי יתמ עדוי היבקה ךכ הטקול אוהו טקלהל היואר יתמיא ותנאת לש החנוע
 וינפלש קתעהב התיהש וא א'ס םשב ןאכ ר"ב ךותב םישרדמה ולאמ וז אחסונ ףסא אלפנה ל"וכ לעבש רעשל
 זמר לייכ לעב ךיא 119 דצו 109 דצ ליעל י"מב 'יעו) רפסה םינפב האיבה אוהו ןוילגב םישרדמה ולא תחפונ
 ןפואב ומכ ןאכ 'וכו אמליד א"ס תחסונב ןינעה אלא ,('שי ץראד תוכרב לעו 'וכו תלהק שרדמ לע םירטאמ ינשב
 םשב ךורעבו .ל"יכב ואבוהש תונוש תואסרג הברה ומכ רי'בב תונוש תואחסונ וינפל ויהש 154 דצ ליעל 'וכו רחא
 אחסונה איה ןאכ ל"יכבש א"ס תחסונו (487 דצ ט"ל קלחו 10 דצ חייל קלח 911 דצ זיל קלה ח'מב 'יעו) א"ס
 ה"במ יוכו םירעג תהימ ןיב המ וינפלש רמאמה םע הז רמאמ וקיתעהו רי'בב ולא םישרדמ ילעב ינפל םג התיהש
 תונחל וסנכנש םינשל א"ס תחסונ לע 169 דצ ליעל י"מב שימ םג ייעו ר"במ םירחא םירמאמ הברה ובאשש ומכ
 !יתרובחו (אבר אייח 'ר אמלד אצנגמ 'רב) אבא רב 'ייה 'ר 'מלד םש תוכרב 'שוריב רופיסה רחא ןונגסב דועו ,'וכו
 ןיבתי .(ןווה) ווה היתרובחו 'ביקע יר (ירמאד) ןירמד תיאו 'יתרובחו 'תפלח (ןב) יריב יסוי 'ר (ןירמאד) ןירמד תיאו
 אמש 'ירטא םוי לכב הל (טיקל) טיקלו ץירק (אהנאה ירמ) /תניאתד ארמ הוהו הניאה אדה תוחה 'תירואב ויעל
 ףא יירמ ןול ימא ןובג 'תניאתד (ירמ) הרמ (יתא) איתא רחמל וגימוקמ תא (ףילחנ) ףולחנ (ונדשוח) ינידשוח 'וה
 רשחאד אמליד (ןנירמא) 'ירטא היל (ורמא) ןורמא ינימ 'גותענמ יטע ןידבעו 'יגיהנ (ןוהיוהד) ןתיוהד הוצמ ארח
 העש התואב (ויתונאת) 'יתוניאת ועילתהו (המח ןהילע) הטחה וילע 'חרז ןוהתי עדומ יתא 'רפצב ןל (דשה תאד)
 יתמיא עדוי ה'בה ךכ הטקול (אוהו) היהו טוקלל הניאה לש התנוע יתמיא עדוי 'נאהה (לעבש םשכ) לעב ורמג
 !פל 442 דצ ליעל רדסנ הז רמאמ שיקל שיר רמא 12 :ןקלסט אוהו םלועה ןמ (ןקלסל) קלסל ייקידצ לש ןהנוע
 לאעמשי היהש י"פעא הלחה קחצי ריכזמש .'וכו המאה ןב ןאכ 14  :שיוועו הבוט הבישב רבקה 'וכו אובת התאו
 בי'בו ,'וכו הריבגה ןבמ דמל המאה ןב ןכ 478 דצ ליעל ומכ הריבגה ןבל 'וכו הטאה ןב ןאכ ןושלהו ,וגממ לודג
 ידכמ] וינב לאעמשיו קחצי ותוא רבקיו רמאנש ויבא ייחב הבושת השע לאעמשי ןנחוי ר"א יכה 'וכו והל רמא םש
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 םהרכאלש ותרוכקל הרשלש התרוכקמ אלהו 'מוחנת יר רמא יונו הנק רשא הדשה (י
 לכש ךרמלל אב אלא ,ותשא הרשו םהרבא רבוק המש רמוא תא אכהו הנש הנמשו םישלש
 ןיכלהמ ויה רבעו םש ןמחנ רב לאומש יר רמא : םהרכאל רסח לומגל הכו הרשל רסח למנש ימ
 :ולש ןיריטוירב התוא ורכקו םהרכא וניבאל הנפומ תייש הז יא וארו התטימ ינפל

 ד רוח ירחא יהיו ינש םוקמ לכב ןומיס יר רמא וגו ךרביו םהרבא תומ ירחא יהוו (אי ₪7
 ימיב ויבא ירבע ורפח רשא תוראבה לכ דימ םהרבא תומ ירחא יהיו ,וירוחאל םלועה
 קספ דימ (א א עשוהי) השמ תומ ירחא יהיו ,(וט וכ תישארב) םיתשלפ םומתיס ויבא םהונא

 יכפס ,ס"'פ 'ד םכפע סלטכ [פליכמ ,ל"יפ םעוק 5תפסופ 7 | :'5 על עפוסי 'קלי ,סש עוקל" 5 | :סט ץוקלי 1
 : ('פ יל) ךידט ינט 'פ סנכ סיכיעס ליע ,'ל 'ע םינעס ,י"פ סלוע לדק ,ס"ע ייפ ךליו סינלנ

 | 1א ותרונק דע | ן המ- .?תכנאפד אמוחנת | 5 יל ,ייכנ תח ינב תאמ =. ,תאְוְד םהרבא [יוגו 1

 , 5 הנמשו םיעברא :ך*א חיל ,ך 'חו םישלש ,ןְח"וַפ הנומשו םישלש ['ְכ הנמשו םישלש * 2 | י וניבא םהרבא
 / כב רמא תא (5 אכהו) הכהו ,1א  [רמוא תא אכהו | כ םינש | ל םיעברא ,1י'א'ְד ח"מ ,ן הנומשו םיעברא

 .רתופ'ד [ותשא הישו | תכגאפד רגק :ירו'ד [רגוק | ן רמתו ,פ 'א אכהו ,יתאְד 'מא תא אכהו

 [יתכאופד למגש * 8 | ל לכ אלא [לכש ** | ן יל אב | ₪5 ותשא הרש תאו ,ך ותשא הרש ,יָנֶא הרשו
 | ת ןיאור ויה | א יל ,ן) הרש לש התטמ ינפל [התטימ ינפל 4 | י םהרכא םע | ו הרש שע | גל למוגש
 הזיא ,א תיוז (?א יא) הזיא ,ן חיש וזיא ,ןע תיש וז יא .נ תיש הזיא .ב'ִד תיש הז יא ."ע] תייש הזיא
 /עג [ןיריטוידב | א פש והורבקו ,י ותוא ורבקו | אפ םהרבאל ,עכ וניבא פהרבאל | ך סוקט הנג ,יבתתפ םוקמ
 | תד ול ןטוזמו ןכוטה םוקמב ₪ .ירעגאופ [ולש | ?א ןירוטידב ייר"עת'אופד ןייטוידב ,כ ןירוטוידב

 ירחא יהיו | ך וב ינש | יתא לכ | ?אפ יל .ן וגו ,"1תכנ'אדה ונב קחצי תא םיהלא ךרביו ['וגו ךרביו 5

 דימ םהרבא . . יהיו [םיתשלפ --- יהיו * | א דימ וירוחאל ,י רוחאל ,1 וירחאל 6 | א רזוח | (עשוהי) יתןכ תומ
 םיתשלפ םומתסיו ([ך ורפח רשא) וגו תוראבה לכו דימ םהרבא . .יהיו ,(םש) יפ 'וגו ורפח רשא תוראבה לכו
 , א וקספ וופח רשא תוראבה ('א לכ) לכו דימ וירוחאל םלועה רזח םהרכא ..'היו ,[ןְד םהרבא תומ יוחא

 -  ןל יל ,+ רשא .. לכ דימ ,ָ יוגו ויבא ..לכ דימ כ םיתשלפ םומתס ויבא ידבע ורפח רשא ..לכ רימ |
  7כחו יל דיט | ך יי דכע ₪ [השמל |

 אמלידו [הימקמ .קחציל הירבדאו ריבעד אוה הבושת מיש הימקמ קחציל היל בישח אק ט'מ קחצימ שושק לאעמשו
 ךרד והל בישח אל ט'מ (ט'כ היל תישארב) וינב בקעיו ושע ותוא ורבקיו התעמ אלא והל בישח אק ןתסכח ךרד
 לאעמשי השעש שרדהו ,ס"דב ביייעו וימיב דבע הבושת מש הירבדאדמו הירבדא ירובדא הימדקאדמ אלא ןתמכח
 :'ה 'יס הטמל ע"ועו 'וכו םהרבא תמיו עוגיו 'פל 'א י"רתבו 686 דצו 861 דצ 271 דצ ליעל 'יע הבושת
 ןב אוה היה הנש ז'כק תב הרש התמשכו םינש 'י הרשמ לודג היה םהרבאו ,נ"חעו יתהגה ןכ  .הנמשו םישלש 5
 ייגה הנוכנ 458 דצ ליעלו ,ט"קלו רייב 'יפב השוריפו הנש ח"'ל 'יגה ןכו .הנש הייעק ויה וייח ינש ימיו הנש זילק
 ימ לכש ךדמלל הרש תא ריכזהל ול היה המו שרפמ ט"קלב .'וכו תא אכהו | :שיייעו הנש ח"מ הייחמ ןענמנ
 לכ אלא ךדמלל אב אלא אתיא ל"יכבו ,דחיב ורבקנש רמול יוכו רבוק המש רמא תא אכהו רי'ב 'יפבו ,'וכו לסגש
 לומגל וכלהו 696 רצ ליעל ומכ ןושלה ןונגסו ,'וכו הרשל דסח למגש ימ לכש ךדמלל יתהגהו 'וכו למוגש ימ
 םראל בקעי לש ותדירי רחא תמש רבכעו הנש 'ג ושמשמ בקעי דוע היהש םש .'וכו רבעו םש 8 | :הרשל רסח
 לועל ע"יעו 'וכו תמ רבע הדב םש י''שריפבו 'א זי הליגמ 'יעו ב'פ שירו א"פ ףוס ע"סב אתיאדכ םינש 'ב םירהנ
 לוכשאו רנעו ךלמובא םג ויהש רפוסמ הרש ייה 'פ רשיה רפסבו ,'ה 'יס ח''ספו יי 'יסו 'ו ייפ ג"'ספ ןמקלו 611 דצו 650 דצ
 ינפל 'נכו ויה רבעו םש קתעוה תיש 'ע ךורעב .'וכו התטומ ינפל 1 :הטסה רחא םיכלוה רודה ילודג לכו ארממו
 ל"יכב ומכ תי י ש ייגה דומלתה ירקיעבו י"כ ינשב םשו ,וניבא םהרבאל הנפוט תיש הזיא וארו הרש לש התטמ
 (תיש) תיושו ,ולש ןיריטוידב 'וכו הנפומ תיש וז יא וארו התטמ ינפל 'וכו רבעו םש קתעוה רטויד 'ע ךורעבו ,ג"וכו
 יוגה  ר"פד  שרדמבו) םוקמ תיוז תיש תואסריגה היתורומתו ,תומוקמה ינשב השריפ אל ךורעה לעבו תדדוב הלמ
 שרפל השקו ,('וכג םוקמ הבג וארו םירחא םיסופדבו ,'וכו הנפומ םוקמ הנג וארו ו'דבו ,'וכו הנפומ תיש הזוא וארו
 ,'א תש 'ע ךורעב 'יעו ןיתיש וא תיש םיכסנה םוקמ דגנכ חבזמה תחתש ללהה ארקנש ומכ הליחמ ללח (תיש) תויש
 ,ריפרב רטויד 'ע ךורעב םג אתיא ןיריטוידב 'יגהו) ,ןוריטויד םג .תדדוב הרז הלמו ,תוחש תש מ"ילמ איה ילואו
 השקיש הלופכ הרעמ (!י'למ השרפל ןיאו (ןורטוידב אלו ןירטוידב כ''ג אקארק יד שרדמב כ"מבו ,ןירטוידב ע"פדשבו
 התיה ל'זח תדגא יפלו ,(199 רצ סיורק ייעו) ולש רודמב (?יילמ התארוה 'רנ אלא ,ו ל ש ןוריטוידב ןושלה סג
 אתיא 'א חייג ב"'בו ,(698 דצ ליעל י"'מב יועו) ויבג לע היילעו תיב וא הזמ םינפל הז םיתב ינש הלפכמה תרעמ
 היהיו ,'וכו ןושארה םדאד אתרעמל אטמ יכ 'וכו סהרבאד אתרעמל אטמ יכ אתרעמ ןייצמ אק הוה האנב יר
 התוא ורבקו א'אל הנפומ תייש הז יא הלפכמה תרעמב וארו התטימ ינפל ןיכלהמ ויה רכעו םש רמאמה םעט
 ראובמ םוקמב ולש תורושב ולש ןורטוידב י?כ רב 'יפב רז שוריפו ,םהרבאל ןכומ היהש רודמב ולש ןירוטוידב
 ורבקו 'וכו החטמ ינפל הנוכנה 'יגה כ"ג ו"רו רי'פדבו) ול ןמוזמו ןכומה םוקמב תיכו 'יסופדב ףסונ שורופו ,ולש
 יוכו ותטמ ינפל טוקליה י'פע היגה כ'מבו ,'וכו ותוא ורבקו 'וכו התטמ ינפל ייגה ודו ריפד טוקליבו ,'וכו התוא
 ןכו םהרבא תומ ינפס וירוהאל הריזח י ר חח א יהיו שרוד .וירוחאל םלועה רזח 6 :  (וירחא וסיפדה ןכו ותוא ורבקו
 יהיו 'נכו קספ דימ השמ תומ ירחא יהיו סרוסמ רמאמה ליייכבו :תיפיב םג ייעו 'וכו השמ תומ ינפמ ירחא יהיו
 יהיו .קתעוה ט"קלבו נ"חעו יתלגהו 'וכו תוראבה לכ םהרבא תומ ירחא יהינ 'וכו ורגתנ דימ עשוהי תומ ירחא
 םיתשלפ סומתס 'וכו ורפח רשא תוראבה לכו דימ םהרבא תומ ירחא יהיו 'וכו םוקמ לכ ןומיפ ר"א םהרבא תומ ירחא
 לואש תומ ירחא יהיו 'נכו ורגתנ עשוהי תומ ירחא יהיו ראבהו דובכ יננעו ןמה קספ השמ תומס ירחא יהיו
 תוראבה לכו בותכ ארקמבו ,ויבא תגוכתמ לע ודימעהל ונב קחצי תא םיהלא ךרביו םש םייפמו ,םימחלנ םיתשלפו
 יתיאר ה"דב 129 דצ ליעל י"מב ייעו ןאכ ר'פד טוקליבו כ'יכו ג'יכו ג'יבו 'א א'"וכב םג אתיא ל כ 'יגתו ,'וכו

 | * 0(0עךססע. | ?) * 000000
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 / ראה תוריתי םהב ויגת) רימ (א א םישפש) עשוהי תומ ירתא יהיו ,דובכ יגנְעו ןמהו ראבה

 הירנח ןיביתמ .(א אל איש) לארשיב םימחלנ םיתשלפו ריס (א א ב'ש) לואש תומ ירחא יהיו
 אמוחנת יר רסא ,(וי רכ ביתר) 'וגו ווחתשיו הרוהי ירש ואב עריוהי תומ ירחאו 'תכהו ןומיס ירל

 םהיתהת םייחא היכקה ריסעהש ילוליא ןרוי יר רטא :ירחא יהיו אלא רסימל ןומיס 'ר אתא אל
 קחצי בשיו (,ונו תוואבה לכ) ,םהובא תומ יוחא יהיו ביתכד ויווחאל םלועה רוח ובכ 5

 לא ייי רמאיו ,ייי רכע השמ תומ ירחא יהיו 'תכ ,(חי וכ תישארב) וג) םימה תוראב תא רפחיו

 ,(ב םש סיטפוש) הלעי הרדוחי ייי רמאיו ,'ונו עשוהי תומ ירחא יהיו 'תכ ,(סש םש עשוהי) עשוהי

 ןב רודו 'תכו ,(סשפש ב'ש) יונ יקלסעה תא תוכהמ בש דורו 'תכו לואש תומ יוחא יהיו
 :(בי זי איש) 'וגו יתרפא שיא

 ןיבחי ןווח ןינכרו אכקוע רב אטח 'ר אמליד יונו םהרבא ןב לאעמשי תודלות הלאו (בי = טה
 אתעמשר הרמ אחא אה ןירמא ,יול יר רכע ,ןאכ עשר לש ויתורלוח סחייל 'תכה האר המ ןישקתמו
 ינש הלאו ךניקז ךרכתנ םינש המכ ןכ ךעירוהל אנינח 'רב אמח יר םשב יול יר אתא  ,הינילאשנ

 :'6 ד"ס סומני ,'כ ז"ט סלינמ ,ב"פ סלוע לדק 12 | :סט טוקני 0

 ,ן ורגתינ | רו יל דימ | א ראכה ,] רובכ יננעו ראבהו ןמח , ןךְד ןטהו דוככ יננעו ראבה ,יִכְוָפ [דובכ--ראבה 1

 רשא תוראבה לכ םחרבא תומ ירחא יהיו ... [ץראה ** | ם תורתי ,[ך תוריתי .?אָזְד תורחי | [ך ודגתנ ,א ורגתנו ורזח
 חיל ןיניתט | 'א ןימחלנ | תיאוד יל .יכג'אזחפ [דימ ל | ל םיתשלפ 'מתיס םהרבא ימיב ויבא ירכע ורפח
 אהו .תכיאפ [תכהו 8 | *י יירנח ,ךְד אייד ,ן היירבח ,(םפש) יש'אפ אי- ,2נ'א [הירבח | (םש) י ןוביתה

 .ישכאפ [עריוהי | ן יל תומ | ?ךְו ירחא ,ל יחיו .יכנ'אפ ירחא יחיו [ש ד ירחאו * | ינ יל ,(םש) ו'ךאְוְד ייתכ

 זא) ךלטה עמש וא \פ ול) ךיפל ,ישתד ךלטל [יוגו | שאל וחתשיו ['יתכג'אפד ווחתשיו * | תֶוְד ןהכה ₪
 [וירוחאל ** 5 | ןך תוט ירחא יהיו | (םש) י אב ,ן התא 4 | יָנ םוחנת ,ן הסוחנח | כנאזךפ םהילא (1 עמש

 | יל יוגו -- לכ ] א ונכ קתצי תא םיהלא ךרביו ,ן 'וגו -. [םתרבא | ן יל ,(םש) י ביתכ [ביתכד ןרוחאל
 .ןפ םימה תיאב תא רפחיו ['וגו -- רפתיו 6 | - רוגב - [קחצי ** | (םש) יתכנאפד -. 'תכו ,יִו [בשיו

 לא--'תכ) .תֶוְד יל ,יביתכ .כגפ ['תכ | ך רופחיו ,יכא םימה תוראב . . רופתיו , [ך] םימה תוראב . . רפחיו
 | (םש) ₪ בותכו ,נ5 ₪ 'תכו [רמאה | ינפ יל .ל יוגו ..דנע [כוְד י"* רבע * | (א יל עשוהי

 יפְד ייתכו ,י'א ביתכ [תכ | [ךְך רמאל השמ ..ןנ ,כ תשמ תושמ ..ןב ,ן ןונ ןב ₪ .ינפ [עשוהי 7

 יג וגו < [יתאופד הלעי * | ינפ =. 'תכו [רטאויו | יל יוגו | ל 'ל [ירחא ** | (כ יל תלעי --'תכ) תניא יל
 --'תכו) תאפד ל ,יכג [תכו | יכ'אפד  ייתכ .(סש) יתנ'א] [יהיוו 8 | .(םש) ו הלחתב ,ל הליחתב
 םימי גלקצב דוד בשיו  'א גלקצב בשוו [וגו | ₪ יתשלפה ,יתכגא קלמע | ל יל דודו ** | (ן יל יוגו יקלמעה
 ייתכו ,ם לואש תתימ סדוק ןינ;ה ןמ הלעטל יכו .כגא ['תכו | י?אפ יל .כג םינש םימי ..דוד בשוו , יוגו
 | תכנאפד 'ל .ן הזה [וגו 9 | (י יל יוגו יתרפא -- 'תכו) ן יל .ןְד לאומש תתימ . . הלעמל \]ןך 'תכו)
 | י'א 'ל ,ל יוגו יח רשא ,נ וגו ,ם וגו הדלי רשא ..ןב .תכ'אחְך םהרבא ןב [ן יוגו -- ןב * | 1 תדלות 0
 !ן [ווה | י אבא .ן הנקע | יכנאפ איח ] תאד ל ,וי'מלד ,כו אמלר ,] המליד ,ם [אמליד
 | תגפ סחיל | י] היבקה ['תכה | ;ן'א ןייד .י'א ןישקמו .ן יישקתמ ,תפָד ןיישקתטו 11 | ןןיביתי | יתכנאפד ווה

 | ן התעסשד | תכ'א ארט | 'ינ יל .ן התא [אתא | כ ןירמאו .ןך ןורטא א ירמא | ם עשר לאעמשו לש
 ר"א ,ן [ול 'ר אתא | א היליישנ ,ן הנולאשנ ,"ןַפ הינולאשנ ,ל הגיליאשנ [יתכגד הינילאשנ * 2
 | תפד יל ,י יינח רב , ןא אנינח רב ,ן הנינח 'ריב .2 [אנונח ירב | + רמאו יול יר אתא .תכנאפד"ל יול

 | ניאפ ינש יפי | אפ ריק .שתד ריק .ייכגו [ףויק | ד ןינש [סינש ל | ל ןיב [ןב **
 תשמ לארשול םהל ודמט םיבוט םיסנרפ השלש רמוא הדוהי 'רב יסוי 'ר םש אתפסותב .'וכו ןמהו ראבה 1 = :'וכו

 השמ תוכזב םהינש ורזחו ןנעה רומע קלתסנ ןרהא תמ ןרהאו השמ תוכזב הרזחו ראכה הקלתסנ םירמ התמ [השמ התררתהתו

 תורתו פ

 תומ ירחאו 8 | :ארקד אנשיל טיקנד שישרה 'יחב שרפמ ןוכנלו ,(ה"י 'ה ביש) ואב םיתשלפו היגה 467 רצ
 םהרבא תומ תולמהו ,םהרבא תומ ירחא יהיו אלא בותכ לייכב | .ירחא יהיו אלא 4 :נ'חעו יתהגה ןכ .עדיוהי
 בותכ םש ארקסבו ,קלמע תא 'יגה תומוקמה ינשב טוקליבו י"ב השמחבו ,'יסופדב היכו .יקימעה תא 8 :וקחסנ
 ינשב טוקליב גיל רתוימ 'רנש הז קוספ  .'וכו ןב רודו 'תַכְו :  גרובצניג  'צוה ך"נתב "עו קלמ עה תא
 ה"נק גיכפ אתקיספב הז ןונגסבו 673 דצ ליעל 'יעו השעב .אמליד 10 :  וכו בש רודו 'תכו גיל ו"יכבו ,תומוקמה
 הרמ אתא אה ןיומא אנהכ רבע ןישקתמ ןיביתי ןוניא דע 'וכו בומ םוי ןגיגת ןיישקתמ ןווה ליבשרו י"ר יא
 יג ז"ל ז"פ תועיבש ישורי םג 'יעו 'וכו הבר  ארבג אה 'ב ט"ג ד"פ ה"ר 'שוריב רמאמה וחתואבו 'וכו אתעמשד
 674 רצ ליעל י"מב 'יעו הבושה השע אל לאעמשיש ל'סש עמשמו .עשר לש 11 = :464 דצו 829 רצ ליעלו
 ייגה כג וייכבו ,טוקליב יינהש וסכ ח'בחר םשב רמאו ל-ר אתא 'ולכ .ל"ר אתא 12  :'וכו המאה ןוב ןאב הידב
 אתיאדכ הנש גיס ןב .םינש הטכ ןב = :'וכו יול 'ר רמא 'יגהכ היגהל 'א הגוהו א ת קחמנ לייבבו ,אתא
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 רברמלש ודקדקמ אבש ירי לע ,ןאכ עשרלש ומש סחייל 'תכה האר המ ,יונו לאעמשי ייח
 :ויכאל רסח לומנל

 ןלהלו לפנ ימא תא אכה לפנ ויחא לכ ינפ לע 'וגו רוש דע הליוחמ ונכשיו (חי
 ונינא תמש ןויכו ןוכשי םייק םהרנא וניבא היהש םימי לכ אלא ,(בי זט תישארב) ןוכשי יא אוה

 םלועב ,לפנ שרקסה תיכב ודי טשפש ןויכ ןוכשי שדקמה חיכב ודי טשפ אלש רע .,לפנ םהרבא
 : לפנ אובל ריתעל ןוכשי הוה

 :486 דל ליעל ,י"ק 'כ עוקל 8 - :נ"ע 6לס יכ י*סד יקלי 1

 / יוד וינש .עכנ [ומש | 'א גשתל ,תכג סחיל | יתנ'אפד יל ,כ יח רשא ,ן יוגו יח רשא [יוגו 1
 | יפ - אלא [ידו לע | (םש) יַפ יל ןאכ | ו לאעמשי לש .ם עשר ותוא לש | (י"הד) י וינב .1אְַחִפ ויתונש
 דע +וָגְו 'וגו רוש דע [לפנ -- לע 'וגו רוש רע * 8 | ל וניבאלש [ויבאל ** 2 | ן וקדקדט ,(םש) ו ורוקדקמ

 [לפנ | ן רמתא | ןו הכה | ך יוגו .תאפל רוש דע ,[ך לפנ ..לע הרושא הכאב םירצמ ינפ לע רשא רוש
 וז םימיה לכ | א לפנ ,ןפ ןכשי | ן רמתיא , ת'א 'מוא תא ,יכנ'אפְך רטא תא ,ןזח 'וא אוה + | א ונכשיו
 | תוד ןויכ .יכנאחפ [ןויכו | א ןכש ,ופ ןכשי | יכ יח [םייק | = סהרבא ,יזןנא וניבא םהרבא | א זיכ

 תיבב | ן טשפשמו ,כחחס טשפש ןויכו | 'אופ ןכשי | ן טשיפ 5 | .כאופ 'ל ,י וניבא םהרבא [םהרבא וניבא

 ..לבא ,ָן אובל דיתעל לבא ,ןפ אבל ריתעל | 'א ןכש .ןפ ןכשי 6 | תיל ,ך וב .יכנאחהופ [שרקמה
 | 'א ביהעלו .3א אבה םלועב ,יִתְד אבל

 וגו קחצי ךרב יכ ושע אריו ינש לאעמשי תמ קרפב וב הנש גיס ןב ךרבתנש העשב היה בקעי ןניבא ב"פ ע"סב
 דומלת ןיאש ('ט--'\ ח*כ תישארב) 'וגו לאעמשי לא ושע ךליו תוער יכ ושע אריו 'וגו ויבא לא בקעי עטשיו

 יוכו היחא תויכנ ושעל האישהו תמו לאעמשי השדקש דמימ תויבנ תוחא רמול דומלת המו תויכנ תוחא רמו
 לש ויתונש ונטנ המל (רמ רטאד) ןנחוי ר"א אבא רב אויח 'ר רמאד םש הליגמבו , רענטאר ב"רר תורעהב שיויעו
 הטכ) םינש עבשו הנש םישלשו הנש תאמ לאעמשי ייח ינש הלאו ביתכד בקעי לש ויתוגש ןהב סחיל ידכ לאעמשי
 'וכו לאעמשי תא רגה תדלכ םינש ששו הנש םינומש ןב םהרבאו (ביתכד) ביתכו (ןינש רפיברא קחצימ לאעמשי שישק
 לאעמשו הוה המכ רב םתוא תרלב הגש םישש ןב קחציו ביתכו 'וכו קחצי תא ול דלוהב הנש תאמ ןב םהרבאו ביתכו
 העשב וניבא בקעי היה אינתו (תלתו ןיתש הינשמ ןשייפ המכ) העבראו (םיעבש) ןיעבש רב (בקעו דיליתאדכ)
 לאעמשי לא ושע ךליו 'וגו ךרב יכ ושע אריו ביתכד לאעמשי תמ קרפב ובו הנש שלשו םישש ןב ויבאמ ךרבתנש
 תויבנ תוחא איהש עדוי יניא לאעטשי תב רמאנש עמשממ תויבנ תוחא [םהרבא ןב] לאעמשי תב תלחמט תא חקיו
 יוח ינש הלאו פל ת"הע י'שיבו םש סידב 'יעו 'וכו היחא תויכנ האישהו תמו לאעמשי השדיקש דמלמ [ארא]
 לטנש העשב בקעי וניבא היה םינש גיס ןב רמא היקזחי אתיא 'ה 'יס ח"'ספ ןמקלו ,תודלות 'פ ףוסו 'וגו לאעמשי
 תודלוה הלאו ןאכ עשר לש ויתודלות סחייל בותכה הארש שרפמ ח'בחר םשב ל"רו ,ש'ויעו 'וכו תוכרבה תא
 ל"ת הטו ןנישרדו 'וכו קחצו ךרב יכ ושע אריו ןמקל ביתכד 'וכו ךעידוהל 'וכו תויבנ לאעמשי רוכב 'וכו לאעמשי
 ןב היה לאעמשוו 'וכו הנש תאמ לאעמשי ייח ינש הלאו ןאכ ביתכו 'וכו תמו לאעמשי השדקש דמלמ תויבנ תוחא
 תוביתהש 'רנו ,ךרבתנשכ הנש גי'פ ןב בקעי היהש אצמנ הנש ג'ס הנש ז'לקמ וראשנ בקעי דלונשכ הנש רע
 המ 'וג םחרבא ןב לאעמשי תודלות הלאו שרד דועו ,'וכו ךעידוהל שרדה םויס ןה וגו לאעמשי ייח ינש הלאו
 ג"יכב עשר לש ומש הנוכנה 'יגה ןכו ,'וכו דסח לומגל 'וכו אבש י"ע ןאכ עשר לש ו מ ש סחייל בותכה האר
 תשבושמה וז 'יג שרפלו ,'וכו אבש י"ע 'וכו וי ג ש פחייל בותכה האר המ ייגהל םעט ןיאו ,דקדק 'ע ךורעבו כ"וכו
 סחייל בותכה האר המ לאעמשי ייח ינש הלאו 'וכו אבש י"'ע אמח 'ר םשב יול ר"א יוכו תודלות הלאו ת"פיב הינה
 יול ר"א 'וכו תודלות הלאו םש הליגמב רמאמה י"פע שרפמו סרוג ט"קלבו ,'וכו סינש המכ ןב ךעידוהל 'וכו וינש
 , שיויעו 'וכו ךרבתנ םינש המכ ןב בקעי לש ויתונש ןהב סחייל ידכ לאעטשי לש ויתונש ונטנ הטל אנינד 'רב אויח ר'שב
 הגוה םש ןוילגבו) 'וכו אבש י"ע א *יו 'יגה 'ב א'יכבו ,'וכו אבש יפל לאעמשי לש ויתונש ונמג המל א"ד םייסמו
 ינש הלאו קיתעה בוט לכשבו ,('וכו י"ע ןאכ עשר לש ויתונש סחייל 'תכה האר המ לאעמשי ייח ינש ימי הלאו
 ידכ לאעטשי לש ןיתונש סחייל בותכה האר המ אמח רב יול ר'א יוכו אבש יפל ויתונש ןינמנ המלו יוכו ייח
 לודגה 'דמבו .,'וכו ררכת:שכ בקעי היה םינש המכ ןבו בקעי תא ךריבשכ היה םינש המכ ןב קחצי לש ויתונש םחויל
 דסח לוטגל םלוע לש ודקדקמ אבש ידי לע אלא לא;טשילש וערז סחיל 'תכה האר המ לאעמשי תורלות הלאו 888 יומע
 ,ודבכל אב קוחר םוקממ רבדמ לש ורקיעמ 'וכו ורקדקמ שרפמ י'כ רי'ב 'יפב .ודקדקמ 1 :  םוחייל הכז ךכל ויבאל
 יוסופדב 'יגהש ומכ ויבאל יתהגהו וניבאלש בותכ ל'יכב .ויבאל 2 = : עי'צו ט"קלב קתעוה ןכו וקדקדמ ייגה וייכבו
 675 רצ ליעל ומכ ןושלה ןונגסו ,ןניבא םהרבאל קתעוה ט"קלבו ,תומוקמה ינשב טוקליבו םש ךורעבו י"כ ראשו
 ויחא לכ ינפ לע 'פל 496 רצ ליעל רבכ רדסנ רמאמה .'מא תא אכה 8 | :'וכו הושל דסח למגש ימ לכש
 ןידיתע ןכו םש ףיסומו ,לפנ ולאכ ותוא ןיאור םהרבא תמש ןויכו ןושלה הניש 884 לודגה 'מבו ,שיייעו ןוכשי
 לאעמשי ינב, רפסה ףוגב השרפה ףוסב ןאכ ל"יכב הרז הפסוהו ,'וכו לארשי ןרק םוריו םימיה תירחאב לופיל וערז
 ינב תוטשב 'יפו 'ץ'כ'ז'גט ל*צו *תולגה היהי םישלשו תואמ עשת יכ ךדמלל 'ץיביז'גמ ץוח הלוכ תיב הפלא
 המדקו שיפנ רוטי אָמיִתְו רדה אשמו הטודו עסשמו םשבמו לאבדאו רדקו תיבנ ו'ט---גיי קוספב ורכזוהש לאעמשי
 ליעל י"מב ייעו אשמו םשבטב תילאטש ן"ישב ףלחתמ ךימסו) 'צ 'כ 'ז 'ג ןמ ץוח אתיב אפלאד תויתואה לכ ואצמנ
 יו יוס ג"ספ ןמקל רפסה ףוגב ל"יכב תופסוהה היתמגודו ,'וכו ךדמלל (ץ ומכ צ הנומו) ל"קתת םרפסמו (98 דצ
 א"ד, יט 'יכ ףוס ח"ספבו "תומואה ןיב תולגב םילהא בשוי בקעי .תויהל הצור םינש ףלא 'ם'ת םח שיא א'ר,
 השקו ,"תולגל ןמיס הזו בקעי שמש אב הנש תואמ עשתו םישלש 'י'כ 'םיש אב יי'כ 'ם'ש ןליו םוקמב עגפיו
 49% דצ ג"ח ץנוצ יבתכבו ג'מפ הגיב ירמא םיניע רואמב 'יעו הנש ל"קתתו םינש ףלא םירפסמה רשייל
 ייעו ארדיס קילס השרפה ףוסב ןאכ בותכ כ"יכבו ,ןיציק יבשחמו תוסושו ישרוד ובשחש הלואגה ,תונש לע
 : זינפ ףוס ליעל י'טב
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 גס השרפ

 חלינ (רכ גכ ילטט) יונו קירצ יבא ליגי ליג 'זכ יונו קחצי תודלות הלאו (טי הכ
 תורשה יכאלמ ורמא היעשוה 'ר רמא (א ו היעשי) יונו םתוי ןב וחא ימיב יהיו :רלונ קירצהש ןמזב
 טושפל לוכי יניאו קירצ ויכאו אוה סתוי ןכ םהל רמא ,ןחא ךלמש יוו םימלועה לכ ןובר היכקה ינפל
 שיש ימ לכש רטוא התא ןינמ אחא 'ר םשב אנוה 'ר \סש סש ילשמ) וכ חמשי םכח רלוי :וב ירי
 ינא םנ יבל חמשי ךבל םכח םא יננ רמול רומלת םימחר וילע אלמתמ אוהש הרותב עני ןב ול
 וילע אלמתט היכקה וליפאש ןינמ םרו רשב ויכא בל אלא יל ןיא 'א איסנמ ןב ןועמש יר (וט םש םש)
 ןב קירצ אוחש ןמוב הליג רחא הליג ,ינא םנ יבל חמשי רמול רומלת הרוחב עניש העשכ םימחר
 :'ונו םהרבא ןב קחצי תורלות הלאו קירצ

 תוכאה ,תוכאל הרטע םינכהו םינבל היטע תוכאה \ו וי סש) יוגו םינב ינב םינקז תרטע
 םינקו תרטע ביתכד תוכאל היטע םינכה ,(:ש םש) םתובא םינב תראפתו 'תכר םינבל היטע

 יִכ סיעש יקנו 2 :'נ ייפ םודלופ עוקנח ,דייכ נ''כ ילטט יכיכע 'קלי ,ק"קפס 'כ ילטע יקלי ,י"ק 'כ וקלי 1
 : ןימפ םיטלכנ סדנס ,'ד 'יק סט עוסנס ,'5 'יכ סודלוס נ"ע (למוסנפ ,י"ק 'כ עוקני 3 | : (םים) ד'פכ

 /ן בותכ ,וכנ [תכ | פ 'ל ,ת'א קחצי תא רילוה םתינא ..ןנ ,מיכנ'אְך פתרבא ןב ,ן [וגו 1

 מ ליג .?א איה תליג ,ינ'אופ [הליג | 5 יל .מיתכגאד וב חמשי סכח דלויו [וגו | תד יל .םאפ ביתכ
 ,ידךְל וגו /םא םחוי ןב [וגו -- ןכ * | םא וב דלונ | ן קידצ היהש ,[ך קידצש 2 | ןכְד הליג רחא הליג
 ןובר  [םימלועח -- ןובר 8 = | | (םש) י איעשוא :כנאד איז מ תופ [היעשוה | | | (היעשי) יתכגופ 'ל

 ךולטיש | ?א יל ,'א אוה ןיד [יוו | (םש) י'א 'ל .?א עי'שר מזר ע"שבה ,יפ םלוע לש ונובר .22] םיסלועה
 | יייניא | (םש) ו יל .םָא קירצ היהש ,י היה קידצ ויבאו [קידצ ויבאו | כ זחא רלונש ,?א ךולמי זחא ,!א זחא

 -- אנה 'ר | יתכנאד דלויו .ןפ [דלוי | מ רי וב ,'א וב די ,?אפ ידי וב .ןְד וב ירי תא ,יתכנ [וב ידי 4

 | (סש) י עגי אוהו ,כ עגיו 5 | יו לכ | וכ ןיינט | תףד יול יר ,ן אתא ..אנוח יר ,(ילשמ) יכנאם [אחא
 רלויו .ןמ ינא . . ינב יאנו יבל תמשו ינב םכח |ינא -- ינב | מא 'אנש [רמול רומלת | (סש) ' ה"כקהש [אוהש
 | כו ןיינמ | תד ₪ לש .מיכנאו [פדורשב | מיכא ילבל | תיטא ,מ (סש) יכגאןד רטוא 6 | ו וב חטשי םכח
 האור אוהש העשב ,מתוכנאְך הרוחב עגי אוהש העשב [הרותב -- העשב 7 | נל וליפאו [מ'תכבאוְד וליפאש*

 סג ₪ [ינא םג | מ'א -. ךבל םכח םא ינב [חמשי | (םש) י רמאנש [רמול דומלת | י יל ,ן הרותב . . אוהש ותוא
 ,(םש) יתכאפד םהרכא ןב [יוגו -- ןב * 8 | ב ה*כקה ינא סג ויבא לש יבל חמשי ,[ך הניכש תוברל םג ,מ ינא

 | כ תוש | יגדיל .תכאפ םתובא םינב תראפתו , ['וגו | א תרטע ייתכ 9 | ול חגו ,1 קחצי תא רילוה רבא . . ןב

 | ינפ םינבהו | ןךִד תוטעו ,ם תראפת ,יָנאְו [תראפתו | כ תרטע 10 | תכל הרטע [ינאןפְך הרטע*

 ןאכ טוקליב ןושלה קיודמ וניאו) ,םהרכא ןב קחצי .תורלוה הלאו קידצ ןב קידצ אוהש ןמזב הליג רחא הליג דלונ
 רישב אגוה ראד קתעוה 'וכו ךבל םכת םא ינב 'פל ליעל םשו ,(קידצ ןב קידצ אוהש ןמזב הליג 'וכו ליג .ביתכ
 ןאכ ריבמ אבוה יד יוס סדרפה 'סכו ,'וכו ורמא אועשוא ר"א זחא יטיב יהיו םש היעשי 'קליבו ,'וכו ןינמ אחא
 הז םכחו םש ףסונ דועו ,קידצ ןב ול רלונש ןמזב באל אוה הליג 'וכו םכח דלויו קידצ קירצ יבא ליגי ליג ביתכ
 ולבשבו ש"ויעו וכו ןינפ לע םהרבא לפיו דימו ובלב הליגו החמש אב דימ הז ךשריי אל רשבתגש העשב םהרבא
 ורמא ימ דגנכ 'וכו ליגי ליג ה'שז 'וכ\ תודלות הלא םש אטוחנתב רחא שררו ,109 רצ ו"חמבו ו"כק 'יס טקלה
 תולזמו םיבכוכ הנבלו המח ץראו םימש םיחמש לכה היה קחצי דלונש העשבש קחצי דגנכ אלא ורמא אל המלש
 ךכ "וכו םדקמ םרא זחא ימיב יהיו 401 דצ ליעל שרדנש ומכ .זחא ךלמש יו 3 988:  רצ ליעל י"מב יעו 'וכו
 היה קידצ | .קירצ ןיבאו :זחא ימיב יהיו יוו ןיחווצ לכה וליחתה !וכו תויסינכ יתב זחאש ןויכו 'וכו זחא רמא
 < לכ םעטו ,880 דצ ליעל י"מבו והיזע ןב םתוי הידב 'ב ה"מ הכוס יישריפב 'יעו םיכלמ ראשמ רתוי וינעו
 ןיבא תוכזב לצינ אוהש ול הליגו םלועל הרצ קידצ ןב עשהש "וכו ןמזב הליג שרדה לע ופיסוהש 'רג ןאכ רמאסה
 :'וכו חמשי 'וכו דלוינ ירקהו וב חמשיו םכח דלוי ביתכה םש ארקטבו ,וייכו ם"יכב ה"כ הייכו .םכה דלוי 4 :עיצו
 םשב ה"ר םירמאמה ואבוה 'וכו םכח דלוי שרדבו ,הבהא 'ולכ םימחר וילע אלמתמ ויבאש .'וכו אלמתמ אוהש פ
 ול שיש ימ לכ רמוא התא ןינמ 'יגה ןאכ טוקליבו ,'וכו ךבל סכח םא ינב 'פל 'וכו איסנמ ןב שיר 'וכו ןינמ א"ר
 טכח םא ינב ל"ת וכו רמוא התא ןינמ .בייג 'יגה םש ילשמ 'קלוב ןכא ,וב ח מ שי םכ ה דלויו ל"ת יוכו ןב
 ינב םכח ינש םומחר וילע אלמתמ אוהש וכו ןונמ יוכו אנוה יר ייגה םש יריכמ 'קליבו ,ינא םג יבל חמשי ךבל
 הרותב עגי ןב ול שיש ימ לכ 508 רצ ליעל רמאמה עייעו 'וכו ךבל םכח םא ינב יאנו (א"י ז"כ ילשמ) יבל חמשו
 רומש םא יכ א"ד ח"מ 'יפ בקע ירפסב אתיא ןכו ,תוברל םג ינא ם ג שרודו | .יוכו יל ןיא 6 :'וכו תמ אל וליאכ
 רמואו וכו יבל חמשו ינב סכח רמוא אוה ןכו יוכו יל יד תוכלה יתדמל רמאת אלש 'וכו הוצמה לכ תא ןורמשת
 ירוכמ 'קליבו גיעתת יר בקע טוקליב היכ) רמוא איפנ ם ןב ןע מ ש יר ינא םג יבל חמשי ךבל םכח סא ינב
 תראפתו 'תכד 10 :םומשבש ויבא תוברל ינא םג ל"ת ןינמ םימשבש ויבא ץראבש ויבא יל ןיא (ו'ט ג"כ ילשמ

 םונב ינב םינקז תרטע 'תכד םהינבב תובאה ןכו םתובאב םיראפתמו םירטעתמ םינכה הרטע איהו הראפת איהו .'וכ
 'וכו ה"ר רמאטב ןכו תונוש תולטב דחא ןויער ליפכהל אוה ןושלה תצילמו םינב תובא תרטע םג בותכה תגווכו
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 אלא שאה ןשככמ לצונ אל םהרכא קחצי בר רב לאומש יר םשב הימורי ירו אנוה 'ר ,םינב ינב
 הפצו ףרשיל ןוטלשה ינפלמ וניר אציו ןוטלש ינפל ןיד ול היהש דחאל לשמ | ,וניבא בקעי תוכזב
 אוה יידכ רמא ,ךלמל תאשינ איהו תב רילוהל ריתע אוהש ולש האיגולורטסיאב ןוטלישה ותוא
 רמא הכ ןכל ריהה כקעילש ותוכזב לצנהל םהרבא אוה יידכ היבקה רמא ןכ  .ותב תוכוב לצניהל
 תרטע איד ,םהרבא תא הדפ כקעי (בכ טכ העשי)) םהרבא תא הדפ רשא בקעי תיב לא ייי
 :'וגו םהרבא ןב קחצי תורלות הלאו יוגו םינב ינב םינקז

 סעוסנס ,'3 עיי ןילדסנפ 4 = :(ד"םפ) ס"קפ םיטסכנ םדנ6 ,יד 'יק ו"5פ סנכ פלקיו ,(וילס) כט יכ סיטטי 'קלי 1
 :'7 "קם תועש

 'ר. ,ן סשב הימרי 'ר הנוח 'ר ,(היעשי) ו םשב ..אנוה בר 4, םשב . . אנוה 'ר ,אפ [םשב --'ר 1

 :תאופד לצינ אל .. ,כנ [לצונ אל םחרבא | ?א ןמחנ רב ,'א קחצי רב | ד 'ל ,כ םשב הימרי 'רב אנוה
 | (פש) יתכנ'אופְ לש ותוכזב .ילא [תוכזב 2 | (םש) י יל אלא | (םש) 11 לצונ םהרבא , 1! םהרבא לצונ אל
 םהרבא תא הדפ רשא בקעי תיב לא יי רמא הכ 'אנש ,ן דחאל [רחאל לשמ | (סש) יתופד יל .יכנא [וגיבא
 ,כג [ןוטלש | ן לצא [ינפל | ל יל [ול ** | א רחאל לשמ (*א םהרבא תא הדפ בקעי םהרבא . .רשא)
 / תכגאוד ןוטלשה | ןפ יל ותוא 8 | ן הפצ | (םש) ו יל ,1א וינפלמ [ןוטלשה ינפלמ | כ ןיד | יתאןפד ןוטלשה
 ,1ך איגולורטסאב ,] איגולורטסיאב ,ָך האיגולורטסאב .ל האיגלורטסיאב [(סש) 'י האיגולורטסיאב * | ו ןוטלש
 / ם וגורטסאב ,'א איילגורטצאב ,[ך אילגורטסאב ,?א איליגורטסאב , 'ְך אילוגורטסאב ,'י 'וגלורטסיאב .?"ך איגולורטצאב
 . . דילוהל דיתע שיאה ותוא היהש ,יתכפְד ךלמל תאשנ . .אוהש ,1 [ךלמל תאשינ -- אוהש | ן 'ל ולש | ן יל
 [רמא | ן תוכלמל אשניהל הדיתע ותיבש ,א ךלמל תאשנ איהש תב דימעהל ..אוהש ,(םש) ו ךלטל תאשנ
 /?א לצניש . .יאדכ ,(םש) יתאְד לצנהל . .יאדכ , לצנהל . .ידכ ,ן לצניהל . . ידכ | (םש) ו ןוטלשה ₪
 ריתע אוהש ותב תוכזב ,ן ותב ליבשב .(םש) ו התוכזב ,וַפ [ותב תוכב + | | ן ול הלתי ,ו לצגהל . . ןידב
 אשניל הדיתע איהש ותב תוכזב ,1 ךלמל תאשינ . .רילוהל . .ותב (ולש) תוכזב ,ך ךימל תאשנ איהו [דילוהל]
 רורמג ינפלמ וניד אצי םהרבא ךכ [היכקה -- ןכ | א ונממ רוטעל הדיתע איהש ותב לש התוכזב ,[ך*א ךלמל

 לש וניד אצי ךכ .תכ"אפְ רמא ונממ (תכפ תאצל) דוטעל דיתע בקעיש היבקה הפצו ([ך הפירשל) ףרשול
 (1 ףרשיהל) ףרשיל דורמנ ינפלמ םהרבא לש . . אצי ךכ ,ן ונממ דומעל . . הפצו דורמנ ינפל הפירשל םהרבא וניבא
 (י ינפל) ינפלמ ףרשיל (י םהרבא וניבא לש ונוד אצי) וגיד אצי םהרבא ךכ ,(םש) יָנ ונממ תאצל בקעי דיתעש . . הפצו
 ..יידכ | ו'א היבקה רמא (+ ונממ תאצל בקעי דריתעש) בקעי ונטמ דומעל דיתעש ה"בקה (' הפצ) הפצו דורמנ
 ן ול הלתי .יִפ לצנהל אוה ידכ ,?א לצניל ..יאדכ ,(םש) 'יתכ'אְד לצנהל .. (שכ ידכ) יאדכ ,1 לצניהל
 בקעי -- ןכל | א יל םהרבא -- הדפ בקעי -- די'הה | (םש) ו ותוכזב ,ן .. ליבשב ,א בקעי תוכזב ,.1 בקעי לש תוכזב
 ,ם םהרבא . . בקעי יוח [םהרבא . . הדפ בקעי | ם ורוחי וינפ התע אלו בקעי שובי התע אל -, [םהרבא 5 | ן יל
 ןכ ['וגו - ןב* ] .ן תדלות | ן "וגו ,ףכאפְד םיגב ,1 [יוגו םינב 6 | ל יטאד אוה [איד** | יתנ יל

 | ל 'וגו .כ'א קחצי תא דילוה פהרבא . . ןב  תנאָוַפְד םהרבא

 תוכזב לצנהל אוה ידכ רמא 'וכו דחאל לשמו ונב ןב בקעי תוכזב אלא לצונ אל םהרבא קחצי בר רב שיר םשב
 רטעתנש קחצי תא דילוה םהרבא סהרבא ןב קחצי תודלות הלאו 'וכו םינקזא תרטע םייסמ רגוסה רמאמבו ,ותב
 סונב יגב םינקז תרטע ה'שז 'וכו תודלות הלא החיתפה ןונגפ םש אמוחנתבו ,קחציב םהרבאו םהרבאב קחצי
 בקעי תוכזב רטעתנ םהרבא דציכ םתובאב ןירטעתמ םהינבו םהינב ינבב ןירטעתמ םיקידצה םתובא םינב תראפחו
 םיעשר המכ ליצמ התא הזל ע'שבר תרשה יכאלמ ורמא וליצהל ה'בקה ררי ןשבכה ךותל דורמנ ותוא ךילשהשכ
 ךכש היכרב ר"א ןינמ וליצמ ינא ונממ דומעל דיתעש ונב ןב בקעי ליבשב ה'בקכה ןהל רמא ונממ דומעל .ןידיתע
 ורטעתנש ןינמו םינב ליבשב תובא ורטעתנ ירה ןשבכה ןמ ואדפ םהרבא תא הדפ רשא בקעי תיב לא 'וכו ןכל בותכ
 ,קחציב רטעתנ םהרבאו םהרבאב רטעתנ קחצי לבא 'וכו ןבל לצאמ בקעי אציש העשב תובא ליבשב םינב
 יוכו רמא הכ 'נש בקעי לדגתנש םהרבאל םרג ימ 'וכו םיגקז תרטע ה"שז 'וכו תודלות הלאו םש במ אמוחנתבו
 תומלוע ונממ :תקסופ הניא בוש ונב ןבו ונבו אוה הרות ןב אהיש םדא הכז םאש המלו םהרבא תא הדפ רשא
 םיער םינב שיו םתובאל הרטע ןינתוג םיבוט םינב שי" 'וכו םינקז תרטע ה"שז םש ב"'גאב רחא ןונגסב דועו , 'וכו
 הגוהו ,ןיד .היהש בותכ ליייכבו ,םירפסה ראש 'יגכ יתהגה ןכ .ןיד ול היהש 2 :שייויעו 'וכו םהיבאמ הרטע ןילטונ
 הלש האיגולורטסיאב ה''כפ ןמקל ל"יכב הנוכנה ייגה היכו (' תולזמה תמכחב .האיגולורטסיאב 8 : ןידב יטוש יניב
 הנורטמל יושנ היהש ךלמל 6 דצ ליעל י'בשר םשב י"ר ה"ר רמאמב לשמה םג 'יעו .האיגולורטסא ןושל ז"פפבו
 אוה סוגולורטסא ךלמה ורמאו ורזה 'וכו םירמוא ויהו 'וכו ןינלימ ולמ רמא קושב רבוע ךלמה אצמנ תחא םעפ 'וכו
 'ר םשב יול 'רו היכרב 'ר 'יגה םש וידב ר"יובו ,'וכו ה'בקה הפצ ילוליא ךכ 'וכו ןב דימעהל דיתעש הפצו
 ינפל ןודיגו דמוע היהש דחאל לשמ בקעי תוכזב אלא שאה ןשבכמ לוצינ אל םחרבא רמא ןמחנ רב לאומ ש
 לצנהל אוה ידכ רמא ךלמל תאשנ איהש תב דילוהל דיתעש הארו ולש סיגלורטצאב ןוטלשה ותוא הפצ ףרשיל ןוטלש
 דורמג ךילשהש העשב .ה"בקה רמא ןכ 4 | :59 דצ ג"ח א"הגאב 'יעו  'וכו ךכ רילוהל דיתע אוהש ותב תוכזב
 וניד אצי םהרבא ךכ 'יגה 'יסופדבו ,תובר םימעפ דוע רכזוהו ח"לפ ףוס ליעל רפוסמש ומכ שאה ןשבכל א'א תא
 ראשב ,'יגה ןכ ומכו ,'וכו םהרבא אוה יארכ רמא ונממ דומעל דיתע בקעיש הי'בקה הפצו ףרשיל דורמג ינפלמ
 תוכזב לצניל אוה ידכ רמא ונממ תאצל דיתע בקעיש הי'בקה הפצו 'וכו אצי םהרבא ךכ ריייוב ןכו ,ני'חעו םירפסה
 אוה ןוטלשה לשמב יכ לשמהל המדי אל לשמנהש ושקה רבכו ,םהרבא תא הדפ רשא 'וכו רמא הכ דיהה בקעי
 יוכו בקעי ,רמאת המל רמאמה ה'יספ ב''גאבו ,ת''פיב 'יעו ה'בקה אלא הפוצה דורמנ היה אל לשמנבו הפצ רשא
 שאה ןשבכל לפנש העשבש רגת תורקל ול היה םהרבא רגת ארוק תא ה'בקה ול רמא ןמחנ רב לאומש ריא
 רשא 'וגו הכ ןכל רמאנש בקעי ליבשב אלא ןאכמ אצוי תייה אל ךממ דומעל דיתע היהש בקעו ילמליא ול יתרמא
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 כ ש הכ נס חשרפ תודלות 0

 קחצי | ,(וכ א איתו) םהרכא אוה םרבא םררכא ארקנ סוכא [וונו קחצי תודלות הלאוו
 ומאי בקעי אל 'תכד לארשי ארקנ כקעי ,םהרבנא םהרבא ןב קחצי תורלות הלאו םררכא ארקנ
 טפטסיאבה לארשי ינב תוסש הלאו לארשי ארקנ קחצי ,.טכ בל תישארב) לארשי םא יכ ךסש רוע
 בשומו איה אתקיטע אתלימ רמא ןחנ בר לא"שי איקנ םהרכא ,!ח ומ :ש) וינבו בקעי המירצמ
 : הנש םישלשו תואמ עברא ןשונ ץראבו ןענכ ץראכו (ס בי חומש) םירצסב ובשי רשא לארשי ינב

 המ םוא ןרפמ אוהש רמלל םא קחצי 'ו רמא יונו הנש םיעברא ןב קחצי יהיו (כ
 המוקס ישנא ףאו יאמר היחאו יאמר הינא ךרמלל אב אלא ,ימראה ןבל תוחא רטול רומלה

 ,פ"" ''ס םועס נ'מ לעוסנס ,'5 'ס סלינע ,'ד ל"ע ל"פ סליגע 'שוכי ,ד"י'פ לכ 6תליכמ 'יע 0 - :*"ק 'כ עוקלי 1
 םכקיו ,סס עוקני 6 - : זיפ ב'רכ כ"כד6 ,(ס"ס) פ"ס ל"פ סייפוק 'קמ ,ע"ה ל"פ סכופ כפס ספ ,נ'כ 'יק סט 5פיפנס
 :('ב 'נ) סנטוסכ 5 סנכ סיכיטק כ'ס ,נ"כפ סנכ

 ,"'א םחרבא . . םיבא 'נש |;'אופ ל סתרבא -- םובא * | ל יל ,כ םהרבא ןיתגאופד'ל םרבא * 1

 --ךסש* 8 | תד ומש = :יכנאופ [ארקנ | ג תולות | יכ'אפ הלא | כ ארקנ אה ? \ תדל יל
 תמירצס םיאכה [=הא ויגכו -- םיאבה * | תד וטש < :יכאופ [ארקנ | ן וגו ל יוגו ךטש [יתכ'אפד"ל לארשי

 | י ןיד איה .'א אוה | ן הקיטע | ןך ןתנ ריא .ן 'טא ןהנ יר 4 | פל יל ,יגְ] הטירצמ םיאכה .ןךְד בקעי תא
 ! כמ תנש םישלשו הנש תואט עברא , ן [הנש -- עברא | י יל ןשוג ץראבו | .כ'א ץראב | ן םירצמ ץראב 5

 ,ם הקבר תא ותחקב חנש . . יהיו [יוגו -- יהו 6 | י"א הנש ל"ת ,[ך'אוך הנש תואמ עבראו חנש םישלש
 ימואה ןבל תוחא סרא ןרפמ ימראה . . תב ,ו"א ימראה . . תב ,ןְר םרא ןרפט ימראה לאותב תב הקבר . . יתיו
 י'א םרא ןרפמ ,יכנ*אזחפ [םרא ןדפס אותש | ןך ךרסלל ,א דוסלל | ם םרא אב ,ןך אב -. [סא | ןך השאל ול
 ל"ת חט םרא ןדפט רטאנ ..אלהו םיוהנ םראמ איהש ,ן םרא ןרפמ 'מאנ רבכ אלהו םירהנ םראמ אוהש

 | ן היתא | ן יימר | ן השאל ול .-. [יטראה ןבל 7 | ןֶוְד -. ימראה לאותב תב .יכנאחפ [המ | דד יטרא
 | ן ישנא .יגאזד ישנאו ,ןך ישנאףא

 אצאש ךינפל םישעמ יל היה אל רמול רגת תורקל םהיבאל ול היהו שאה ןשבכמ וארפ ןכיתמ םהרבא תא הדפ
 םתרכא הדפנ אל בקעי ילולאו שרדה םש תומש אמוחנתב םגו ,'וכו רגת איק אל םהרבאו רחא תוכזב אלא יתוכזב
 ןכיה יכו םהרבא תא הרפ רשא 'וכו ןכל שרדה םש ןירדהנסבו ,םהרב*א תא הדפ רשא 'וכו ןכל 'נש ןשבכה ןמ
 יתהגה ןכ .'וכו איקנ םרבא 1  :'וכו םונב לודיג רעצמ וארפש הדוהי בר ימא םהרבאל ואדפש כקעיב וניצמ
 תא דילוה סע קבד ןינת םהרבאד ג'עאד בתכ ת"פיבו ,השק שרדה .'וכו םהרבא ארקנ קחצי | :כ"סבו ג'חעו
 קחודב שרפמ ןכו ,םהרבא כ"ג ארקנ קחציד זימר םהרבא תינש בתכו קחצי תא דילומה בותכלד יגס הוהרט קהצי
 תודלוח ינפמ םאד קחצי תא דילוה םהרבא םהרבא ןב קחצי תודלות הלאו ביתכד 'וכו ארקנ קחצי י"כ ר"'ב 'יפב
 רמאו הירוחאל ארק רזח אקדמו בקעי דילוהש םהרבא ןב קחצי תודלות הלאו רמול היה ןניעומשאל ארק אתא
 בקעי יתמלשה .המירצס םיאכה 8  :ע"צו םהרכא ארקנש ךילוהש קחצי הז מ"ש קחצי תא רילוה םהרבא
 םגו ,נ"'חעו ('א 'א תומש) בקעי תא המירצמ םיאבה 'וכו תומש הלאו קוספהמ ןאכ רווחט הז קוספו ,ויגבו
 לכב בקעיל לויכמד יל הברע וז אחסוגו בתכו ,וינבו בקעי 'וכו תוכש הלאו 'פה תרחא אחסונב אצמש דיעה ת"פיב
 ילבב נ"רו .ח"יכו ו"יכמ ץוח י"כ ראשבו ו"דו ר"פרב ה"כו .ןתג בר 4 | :קחצי ונייה הז לארשיד ל"צ לארשי ינב
 ובשי רשא לארשי ינב בשומו בותכה םעט אוה קומע רבד .איה אתקימע אתלימ = :ןתג 'ר 'יגה ופידעו ,היה
 ץראבו םיוצמב ובשי ושא 'וכו בשומו ושרפל ךירצש ('מ ב"י תומש) הנש תואמ עבראו הנש םישלש םירצמב
 בותכה הנומש םושמו ,םירתבה ןיב תירבט ןה הנש ל*תש הנש םישלשו תואמ עברא ןשוג ץראבו ןענכ
 םוגרתב ונישש םירבדה ןמ דחא הזו ,ר"ב 'יפב 'יעו לארשי וארקנ םהרבאש ירה לארשי ינב בשומו רמואו םהרבאמ
 ןענכ ץראבו םירצמב ובשי רשא 'וכו בשומו ןושלה םש אתליכמב םגו ,441 רצ ליעל י"מב ייעו ינויה
 ץראבו ןשוג ץראבו םירצמב ובשי רשא םש אמוחנתב יונישה ןושל ןכו ,הנש תואמ 'דו הנש יל ןשו ג ץראבו
 'שוריבו ,תוצרא ראשבו םירצטב ובשי רשא םש ב"מ אמוחנתבו הליגמבו ,הנש תואמ עבראו הנש םישלש ןענכ
 ובשי רשא םש הרות רפס 'סמבו ,'וכו תואמ עבראו הנש םישלש תוצראה לכבו םירצמב ובשי רשא םש הליגמ
 םירפוס 'סמב תוגוש תואסריגו .םש ב"ונ כ"רדאב םג 'יעו הנש 'תו הנש םישלש םירצמ ץראבו ןענכ ץראב
 הבשחמ ןנחוי ר"א ךיתובשחמ וקמע דאט והמ 'ג 'יס בשיו אמוחנתב ע"יעו 15 דצ רעללימ י"ר תורעהב 'יעו
 השמחב רוע ה"כו .'וכו ןרפס אוהש 6  :'וכו ךערז היהי רג יכ ול תרמאשכ םירתבה ןיב םהרבא סע תלטג הקומע
 ןבל תוהא םרא ןדפט ימראה לאותב תב הקבר תא ותחקב 'וכו קֶחצִי יהיו ןושלה רותי שרוד י"רו ,טוקליבו י"כ
 םראו קשמד םרא ומכ רחא םראמ ימרא אלו) םרא ןדפט אוהש דמלל םרא ןדפ מ ימראה בותכ םא 'וכו ימראה
 . םראו ימרא שורדו 'וכו ךדמלל אב אלא ויבא לאותב ומכ ימרא אוהש םיעדוי ונאש י מ ר א ה ןבל ל"ת המ (הבוצ
 תקדצהו ןיאמר המוקמ ישנא םר א ןדפמ יאמר היחא יט ר א ה ןבל יאבר היבא ישר אה לאוהב תואסר ןושל
 ללכש דמלט ימראה לאותב ןב ןבל לא םרא הנרפ ליו 'וכו חלשיו 'תכ ןומיס ר"שב סחניפ 'ר רמא ןכו 'וכו וזה
 לייכב תויסרו ,220 רצ א"ח ל"תמעב ייעו 27 דצ ליעל ומכ םויתניבו ,תואמרב םמוקמ ישנאו לאותבו ןבל םלוכ
 "וכו םירצמ ץרא השעטכ 'פל "וכו הנשושכ החיתפב םש ר"יוב הנושאר הטיש אוה הז רמאמו ,70 רצ ליעל ומכ
 ןבל תוחא ל"ת המ םרא ןדפט איה ש דמלל םא הנש םיעברא ןב קחצי יהיו ינש הקברב ארק רהפ י"ר םש 'יגהו
 בתכ רמא ןומיס ר'שב ש'ר כו המל םיתנבמ האצוי וזה תקדצו ןיאמר המוקכ ישנאו יאמר היבא אלא יטראה
 ד"הח 'וכו היכרב ר"א 'ז 'ס דע 'א 'יס םש רייובש החיתפה לכו ,תואמרב ןלוכ ןללכ ךליו בקעי תא קחצי חרשיו
 תא ותחקב יוכו קחצי יהיו ינש  הקברב היירק רתפ י'ר םש "יגהו ףכו הגשושכ 'פל ר"שהשב הקתעוה 'וכו השעמכ
 אלא ימראה ןכל תוחא ל"ה המ םרא ןדפס איהש דמלל םא 'וגו יטראה ןבל תוחא םרא ןדפמ ימראה לאותב תב הקבר
 ןומיס ר'שב פ"ר 'וכו המל םתוגיבס האצי תאזה תקדצהו ןיאטר המוקמ ישנאו יאמר היה היחא יאמר היה היבא
 יוסופדבו ו"יכב תרחא 'יגו ,תוימרל םלוכ ללבו יסראה לאותב ןב ןבל לא םרא הנדפ "וכו קחצי חלשיו ביתכ ימא
 ומאנ רבכ אלהו (וטושפכ יטואה לאותב שוריפ םא 'לכ) םירהנ םרא מ (איהש) אוהש דמלל םא ת"יכו
 ל"ת המ י מ ר א ה לאותב תב קיידמ דועו ,(ה*יכו 'יסופדב ףסונש ומכ ימ ר א ה ל"ת המ קיירסו ,םרא ןדפס



 1 אכ כ הכ גס חשרפ תודלות

 ןומיס 'ר םשב סחניפ 'ר ,םיחוחה ןיב הנשושל המוד איה המל םייתניבמ האצויש וזה תקרצהו ןיאמר

 (ה חכ תישארב) ימראה לאותב ןב ןבל לא םרא הנדפ ךליו בקעי תא קחצי חלשיו 'תכ (רמא)
 :תוימרב םלוכ ללכש דמלמ

 שיקל שירו ,רשועב תוליפת ךפשש רמא ןנחוי 'ר שיקל שירו ןנחיי 'ר 'וגו קחצי רתעיו (אכ
 :הרדא ךיפהד הרתע היל ןיירק ןכ םופלו הריזגה תא ךפהש רמא

 םלוע לש ונובר ה"בקה ינפל רמא ,ןאכ החומש איהו ןאכ חוטש קחצי היהש דמלמ ותשא חכנל
 :ןכ הּומא איה ףא ,וזה תקרצה ןמ ויהי יל ןחיל דיתע התאש םיגב לב

 ה"בקה הל ףלנו הל היה אל ןירטמ רקע שיקל ןב ןועמש 'ר םשב ןדוי יר איה הרקע יכ
 :ןירטימ רקיע

 היהו ,בהז ארטיל לוטיל ויבאל רתוח היהש םיכלמ ןבל יול 'ר םשב היכרב 'ר רתעיו רתעוו
 םכדע ,ו"פ םוכ שכדמ ,סש ץוקלי 6 | :'ס 'יפ י"פ סבכ לבדענ ,'5 ד"ס תוטני ,'5 ד"י סכופ 5 | : ספ עוקני +

 :ו"קפ ןמקל ייעו ,סט סוקלי 10 < :כ"שו 47% דפ ליעל ,סט עוקלי 8 :ו"פ לסועש

 ;ן םייתנבמ | אפ האצוי .יתכנְד האצוי איהש | א תאזה .ן וז | חד ןכ .יכנאחופ [ןיאמר 1

 תד יל .כנאופ [ןומיס יר םשב | ל םיחחה [םיחוחה ** | ?א ןה- .יתפְד םהיגיבמ נא םיתנבמ-

 . .חלשיו .ל וגו בקעי . .חלשיו .2*א םרא . .חלשיו .ו וגו ןבל . . חלשיו [פ ימראה -- חלשיו * | ן לרמא ל
 . .ךלוו :%א לאותב . . לא ל"תמ םרא . . חלשיו ,'ל ימראה לאותב ןב ןבל לא ךכ רחא 'מא המל "וגו םרא
 ן ושעו בקעי םא הקבר יחא ימראה לאותב ..ןבל לא -"ול 'לת המ ,ןְד ימראה ןבל לא ל"ת המ םרא
 ללכ ,ך ןללכ םלוכש .?א ןללכש ,'א ןלכ ןללכש .תן ןלוכ ןללכש .1יכנפ [םלוכ ללכש | ן 'ל דמלמ 8
 חכנל .. :יתנאפְד ותשא (תן'א חכונל) חכנל .. ,וְו י"יל [וגו 4 | ן תוימרל :ףכנאפְד תואמרב | ן םלוכ
 ן ותליפת .'א הלפת | ך וכפשש | א ל"בשרו .נן שיקל ןב ןועמש "רו | ם י"י ול רתעיו איה הרקע יכ ותשא
 ,'א ליבשרו  .תכפ [שיקל שירו | הברה .?ך?א רתעכ .ןך רתעב ,11 רתועב .בול רשואב [1ךנך רשועב *

 ,1א תוריזג עא ל תא | תוד ךפיהש .יעכגנא [ךפהש 5 | ?א ל"בשר ,וָנְו שיקל ןב ןועמש 'ר ד שיקל שיר

 [הרתע * | ןפ הל | ם ןיאווק .ל ןיאיק ןישעתכגאוד ןָיירק * | א ןיד | ם םופל .ן םפלו | %א תורזג
 ,ן ךפהד .יעכאחפ |ךיפהד | ו ארתעל .א רתע .ש 'רתוע ."7 הרתוע : 2 ארתא .ול הרתא .רעןכְד ארתע

 ;יכנ'אופ [חכנל 6 | *ך ארדיאב .םחד'ל ארדיא .יע נא ארדא ,'ל הררא [ופ הרדא * | דד ךיפאד .ש ךפהמד

 | ף ימוא אוה ,ָך רמואו .א וינפל ימא . ה"בקה ינפל .ונןפ [ה"בקה -- רמא | ן ןכ | ן ןכ | ת'אְד הכונל

 תא איהו .כ איה ףאו | ית'א תאזה | תד ןתונ :יכנאופ [ןתיל דיתע 7 |  ?א ע"שר .תן'אפ ע"שבר
 ןמ ויהי יל ןתיל דיתע (ןֶד תאש) התאש םינב לכ (ף ע"שבר) ןכ .%א ןכ ומכ :יכנאפ [ןכ | [ך תרמוא

 | ירתגאופד רקיע כ [רקע | תכפד שקל שיר .*א ל"בשר .1ן [שיקל --יר 8 | תוד"ל הוה קידצה
 | תכאד ןירטמ :ליגחופ [ןירטימ | כ רקע 9 | *א פליגו | תוד הוה .יכגאפ [היה | 'יגחופ ןירטימ
 רתעיו .8 רתחיו קחצי רתעיו .ש ול רתעיו קחצי רתעיו ,1 רתעיו רתעיו י"י ול רתעיו ,1 [רתעיו רתעיו 0
 .ישלאו [ןבל | ל יול יר | תד ל לא היכרב ר"א .כגופ [םשב --- 'ר כא רתעיו יתד יי ול

 !יתכג'אופד -- לש .'א [בהז | ן הרטיל | ?אפ 'ל לוטיל | תד ויבא לע .יכנאחופ [ויבאל | תכג'אפד -. לשמ
 ..היהו ,י םינפכמ רתוח באהו ץוחבמ רתוח ןבה .5 ץוחבמ ..היה הזו ..היהו .נ'אחופ [ץוחבמ -- היה

 יהיו ט"קלב םג שרפמ וז יג יפכו ,ת"פיב ייעו "וכו ןדפמ רמאנ רבכ אלהו ןושלה השקו ,י מר א ה .ןבל. תוחא
 המו םרא ןדפמ רמאנ רבכ אב םירהנ םראמש דמלל םא קחצי ר"א ימראה והמ ימראה לאותב תב 'וכו קחצי
 ןבל םגש עדוי ינא ימראה לאותב תב הב בותכש ןויכ ימראה ןבל תוחא בותכש דועו ימראה לאותב תב ל"ת
 י"ר רמא 'וכו םרא ןדפמ ימראה לאותב תב 389 יומע :ג"המב 'יגה אפידעו ,'וכו יאמר היבא אלא ימרא ונב
 לכשבו ,'וכו םרא ןדפמ ל"ת המו ימראה לאותב תב רמאנ רבכ אלהו םירהג םראמ אוהש דמלל םא
 .רשועב 4 :'וכו ןיבאכ ימראה ןבל תוחא שממ םרא ןדפמ 'וכו תואמר לעב אוה ימראה לאותב תב שרפמ 96 דצ בוט
 םולש תרתע מ"לב םגו ר"אלב ארתוע רתוע ומכ עפשו רשוע ןושל רתעיו שרוה ןנחוי .'רו ,נ"חעו יתהגה ןכ
 המיתו) הבר ה .תולפת ןכ 'יגה פ"יכבו .כ"מבו ר"ב ייפב 'יעו הברה תולפת ךפשש "ולכ (ו גל הימרי) 'וכו
 ומכ 'וכו ךפשש ןושלהו ,(ארתאב ג"יכו פ"יכבו ,ף"לאב הרתא "כה ינשב ךומסב ןכו רשואב 'יגה ו"יכו ל"יכבש
 ךפוהש םושמ ןכ ול ןירוקש רתע ארתע ןושל רתעיו שרוד אוהו 'וכו ךפהש רמא ל"רו ,'וכו וחיש ךפשי מלב
 האובתה ךפהמ הז רתע המ רתעכ םיקידצ לש ןתלפת הלשמג המל םש תומביב שרדה םעט ןכו ,האובתה תא
 הכופב 'יעו תונמחר תדמל  תונזגר תדממ .ה"בקה לש ויתודמ תכפהמ םיקידצ לש ןהלפת ךכ םוקמל םוקממ
 ןיכפהמש תחרה הריתע ןושל והמ "וכו רתעיו שרפמ ט"קלבו ,14 דצ כ"ה א"הגאבו םש ר"מבבו םש
 רתע 'ע ךורעב 'יעו "וכו םוקמל םוקממ האובתה תא ךפהמ הז רתעש םשכ ךדמלל הריתע ןירוק ןרוגב האובתה
 וארקנ ה"דב 848 דצ ליעל י"מב 'יע ארתעל יולכ היל ןיירק ןושלה ןונגסלו ,ארדיא 'ע ל"תמעבו תחר יעו יב
 םג 'יעו םיטח וב ןיכפתמש ר"פרב ר"ב 'יפב ןוכנלו ,םיתיז וב ןיכפהמש ילכ ארתע שרפמ י"כ ר"ב ייפבו ול
 הקברו 'וכו קחצי היהש ךמלמ אלא ןתשא חכנל והמ םש תור שרדמב | ./ןכו ךמלמ 6  :א"פ ןיצקוע אתפסותב
 קתעוה ח"'רת ייס תור יקליבו. וכו יל ןתיל די תע התאש םינב לכ םלוע לש ונובר רמו או ןאכ החוטש
 לכ ןובר וינפל רמ א 'וכו היהש דמלמ םש לאומש שרדמבו .תאזה תקדצה ןמ והי יל ןתונ התאש 'וכו לכ
 ויהי . יל ןתיל דיתע התאש םינב לכ 'ולכ .ןכ הרמא 7 = :נ"חעו "וכו יל ןתיל דיתע .תאש םיגב לכ םימלועה
 ףא 'יגה לאומש שרדמב םגו ,ג"המבו ט"קלבו נ"חעו רחא בתכב ןוילגב ןכ םלשוה ל"יכבו ,הזה קודצה ןמ
 ש תור 'קליב ןכא  ,יוכו איה ףא ג"ל תור שרדמבו ,ז"פ 'ר לאומש קליב 'יעו "וכו םינב לכ הרמא :איה
 560 דצו 472 דצ ליעל םג רדסנ הז רמאמ | .'וכו ןדוי 'ר 8 | :הז קידצמ תרמואו החוטש איה ןכו קתעוה
 רשוע ןושל י"י ול רתעיו שרפל רשפא יאו ר תעיו ןושלה בותכ םימעפה יתשב | .רתעוו רתעיו 10 :  ש"ייעו
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 נכ כ הכ גס השרפ תורלות 2

 ;ןיוחנמ רתוח הזו םינפבמ רתוח הז

 תא גורהל ץר הזו הז תא גורהל ץר הז רמא ןנחוי 'ר שיקל שירו ןנחוי 'ר 'וגו םינבה וצצורתיו (בכ

 יול 'ר 'שמ רמא היכרכ 'ר ,הזלש ויוויצ ריתמ הזו הזלש ויוויצ ריתמ הז רטא שיקל ןכ ןועמש /ר הז

 ך'הה הילביקל תחיתט היתריז ומא יעמב אוהש דע אלא ול ;וודנ ומא יעממ אצישמ רמאת אלש
 יתב לע תרבוע הברקב וצרתיו הבוקב םיננה וצצוותיו :(ו הג םילחת) 'ונו םחרמ םיעשר ורוז

 סמ לעוסנמ ,'ד "ס ל30 נ'ע (עוסנת ,('נ נ"כ) לוכ| 'פ םקיקפ |: "ם ת"ג סילסס יכיכמ 'קל ,סש שוקלי 2
 < ו'נ "כ "ג 5"2 סילקס טכדמ ,'ר ייפ

 [שיקל -- ר | טיתכנאתופד הכרקב .ן [יוגו ל | ת"א אחריהע אריתחל ןירוק איברעב ןכש ץוחכמ רתוח הזו
 /מ'א ליבשי .ינ] [שיקל -- יר 3 | ם הוו [גורהל --הזו | ם 'ל .מ'א לזבשרו .)] שיקל ןב ןועמש 'רו ..'ר

 :ניאחו [ויוויצ -- הזו | מית'א ויווצ .וד ויויצ .ירכניאחפ |ויוויצ | ל 'ל [ומא ** | תכפד שוקל שיר
 :םירתכנאו |גוודזנ | ן יטות 4 | םשב | גןך 'ל רמא | 5 הזו :מיתכיא ויווצ ..הזו .ך ויויצ ..הזו

 ,ם היתרי .מ|'א היתירו .*ףך'אְו היתרו נל התריז [!'ר5ד"ל היתריו * | 7 גודזינ .[₪ גורזנ

 ,1 הלבוקל ל הלביקל [עפ הילכיקל * | מר'אְך החותמ .'יען'א אחיתמ :כנו 8 [החיתמ | ע אתרז
 | יתכנאד 'ל .ם בוכ ירבוד ןטנמ ועת [הגו | 5 וז 5 | 22 הילביקל יכ .ירתןאְד הילכקל
 םחומ -- תיגוע | יתכא|וד 'ל .נחפ [הברקב וצרתיו | ''ל הביקב | ''אפ -. א"ד [וצצוותיו

 תיהש םיכלמ ןבל לשמ חריתח ןושל ןושארה םגו ינשה רתעיו יול 'ר םשב ב"ר שרפמ ןכלו ארתע ןושל וא
 ןבחו םינפכמ ודגנ רתוח בהזה ול ןתיל ץפח היהש ויבא היהו בהז ארטיל לופיל ןיבא לש וזנג תיבב .רתוח
 ארטיל ויבאל רתוח היהש םיכלמ ןבל היכרב 'ר רמאמב ב"י 'יס ז"ספ ןמקל םג לשמה שירו) ץוחבמ רתוח
 חותפל רתחמ היה וניבא קחציש םשכש י"י ול רתעיו ט"קלב שרפמ לשמנהו .(נ"חב ש"ייעו 'וכו בהז לש תחא
 א"ר םש שרפמ קוספה שירלו .'וכו קידצ ןוצר תושעל חתפ ול חותפל חמש היה ה"בקה ךכ םימחר חתפ ול
 ול חותפל ריקב ול רתוחש םדאכ ותלפתב רתוח היהש 'וכו ןישמשמ ת"יחו ן"יע יכ .רתתיו ומכ קחצי רתעיו
 עמשיו ול רתעיו וילא ללפתיו 'פב רתחיו רתעיו שרדנ ןכו ,רתחיו קחצי רתעיו פ"יכב 'יגה םעט םג הזו .חתפ
 תונולחה תא ןימתסמ תרשה יכאלמ ויהו 'ג ח"כ י"פ ןירדהנס 'שוריב הדגאהב (ג"י ג"ל ב"הד) וכו .ותנחת
 הדובע דבעש םדא ע"שבר ה"בקה ינפל םירמוא תרשה יכאלמ ויהו ה"בקה ינפל השנמ לש ותלפת הלעת אלש
 תלדה תא לעונ ינא ירה הבושתב ולבקמ יניא םא ןהל רמא הבושתב ולבקמ התא לכיהב םלצ דימעהו הרז
 ר"הה ותגיחת עמשו"ולש דובכה אסכ תחתמ הריתח ול רתח ה"בקה ול השע המ הבושת ילעב לכ ינפב
 :התרתע התותחל ןיחווצ אייבועב ןועמש ויבר יב רזעל ר"א 'וכו ול רתעיו וילא ללפתיו
 ותניחת עמשו ולש דובכה אפכ תחת הריתה ןימכ ול רתח ('ב ב"סק) הבוש 'פ אתקיספב הדגאה התואבו
 ילומרכ י"כבו .אתריתע אתריתחל ןיחווצ אייברעב ןועמש רב רזעלא ר"א רתעיו והמ 'וכו ול רתעיו וילא ללפתיו
 ול רתעיו 'יגה וזמר 'ר םיכלמ 'קליבו .(ב"שר  תורעהב ש"ייעו) ול רתחיו אלא ול רתעיו ירקת לא 'יגה םש
 ןיאש םוקממ ודובכ אסכ תחתמ הריתח ול רתח 'וכו זעב הל רמאיו '5 ה"פ תור שרדמבו ,ביתכ רתחיו
 הריתחל ןיחווצ איברעב יול 'ר רמא ותנחת עמשיו ול רתעיו וילא ללפתיו ד"הה טולשל לוכי ךאלמ
 וילא ללפתיו ('כ 'יס ב"פ) ןנחתאו רדס ו"דו ר"פדב ריבדבו ,ב"ע 'ז יזהבמבו .גיכ יב םירכד ן"כמרב 'יעו הריתע
 ה"כקה השע המ "וכו עוקר לש תונולח תא 'ימתסמ תרשה יכאלמ ויהש דמלמ ביתכ ול רתהחיו ול רתעיו
 (יא ,א"פק) ובו םכל םתחקלו 'פ אתקיספב דועו .'וכו ותלפת תא לביקו דובכה אסכ תחתמ עיקרה תא רתח
 לא ללפתיו ד"הה ויתובא תלפתו ותלפת וז םתלפת תא הזכ אלו הדוהי ךלמ השנמ הז רערעה תלפת לא הנפ
 וזבו ;אתריתע אתריתחל ןיחווצ איברעב ןועמש רב רזעילא ר"א בי תכ ו ל רתחיו ול רתעיו (וילא ל*צו) יה
 'ר רמא ול רתעיו והמ ול רתעיו וילא ללפתיו ביתכד 'וכו רערעה תלפת לא הנפ 'ג "יס ל"פ ר"יוב אקספה
 י"כ ינשבו 'יפופדב ןאכ ףסונ תומוקמה ולא לכ י"פעש 'רנו) 'וכו אתריתחל ןיחווצ אייברעב ןועמש 'רב רזעלא
 ר"א אהוא 'א ג"ק ןירדהנס ילבכבו .('וכו ןירוק איברעב אבוה ר"ב 'יפב םגו .'וכו ןירוק איברעב ןכש םירחואמ
 ה"כקה ול השעש רמלמ היל יעבימ ול רתעיו ול רתחיו וילא עמשיו ביתכד יאמ ידבשר םושמ ןגחוי
 ,םש ב*הה יש תחנמבו םש ס"דב ע"ועו ב"ירגהבו י*שרופב ש"ויעו 'וכו הבושתב ולבקל ידכ עיקרב תרתחמ ןימכ
 ןושל וצצרתיו שרוד י"ר  .גורהל ץר 2 = :ירק  רתעיו ביתכ רתחיו א"סב םש ןמסנ גרובצנוג 'צוה ך"נתב
 רתומ לארשיל רסאנש המ 'וכו הֶז לש ויוויצ ךיתמ הז .ויוויצ רתיו ןוקירטונ וצצרתיו שרוד. ל"בשרו ץצר
 'וכו םינבה וצצורתיו שרפמ ט"קלכו .כ"מעו לארשיל םירתומ םהל ורסאנש םהיתוקוחו םלועה תומואל
 הז רמא שיקל ןב ש"רו 'ןכו הז תא גורהל ץר הז תורודל ןמיס ותלגלג תא ץרתו ,רמאנש ןינעכ
 וריתמ הזו ריזחה תא רפוא הז ןושאר םוי תא רסוא הזו תבשה םוי תא רסוא הז דציכ "וכו הז לש ויווצ ריתמ
 ליעל גוורזנ תארוה ןכו ,ול ערהל בקעיל ושע | .ול גוודזנ 4 = :ויוויצ ריתיו ןה תולמ יתש וצצורתיו "וכו
 רמאת אלש הברקב ינשהב ץצורתנ דחאה םינבה וצצרתיו שרוד יול 'ר 'שמ ב"רו ,תונוש םיטעפ
 הילבקל החותמ (היתרז) היתריז א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפב שרפמש ומכו ודגנל החותמ ותריז ומִא יעמב אוהש דע אלא "וכו
 'וכו םיעשר ורוז שרודו ,תרז 'ע ךורעב 'יעו ותוכהל הצרו בקעי דגנכ אשנ ולש ףורגא 'ולכ ולש תרז
 ,ר"אלב אלתמ אוהו ,566 דצ ליעל י"מב /יעו הילביקל ומכ הלביקלו היתריז ומכ ל"יכב התריזו .תרז ןושל
 ךמסנ *וכו ויתובא ןוע רכזי החיתפב םש רוכז 'פ אתקיספב ןכא 'וכו אצישמ רמאת אלש שרדה ןוגגס .ןאכ ק"קו
 הלש ןירטימ ךתח ומא יעממ אצוי אוהשכ םא רמוא הדוהי 'ר 'וכו ומא לע אטח אטח המו רמאמהל הז רמאמ
 תוא ב"שר תורעהב ש"ייעו היכרב 'ר םש רמאמה לעבו ;וימהר תחשו ויחא ברהב ופדר לע ד"הה דלת אלש
 רמוא היכרב ירו 'וכו ךתח ומֶא יעממ אצישכ רמוא י"ר 'וכו אטח המו םש ב"מ אמוחנתב אקספה התואבו .ז"ִמ
 .'וכו ורוז םעט המ הילביקל החותמ (ףורגא 'יפ) היתריז ומא יעממ אצוי אוהשכ םע אלא אצישכל רמאת אר
 רמאת אל רמא ב"רו "וכו ךתח ומא יעממ אצישכ רמוא י"ר ומא לע עשרה ושע אטפח אטח המו םש אמוחנתבו
 םש םילהת שרדמבו ,'וכו ורוז םעט המ הילבקל אחותמ היתירז "וכו אצוי אוהשכ דע אלא ומא יעממ אציש רחא
 םרטבו ךיתעדי ןפבב ךרצא םרטב ינש םישודק וארקנ םחרמו ןטבמ םיקידצה ןטבמ ועת םהרמ םיעשר ורוז שרדה
 ןטבמו םחרמ ?וכו םיעשר ורוז יגש םמא םחרמ םיעשרו םירז ושענ םיעשרה לבא 'וכו ךיתשדקה םחרמ אצת
 וצצורתיו יגש יוחא בקעי םע חיגמ הוה הימיאד יועמב יוהד דע עשרה ושעב אצומ התא ןכו םירכינ םיעשרה
 ליעל יזמב ועו וצצורתיו א"ד 'יגהכו רחא שרד .וצצורתיו 5 :'וכו ומא יעמב ויחא םע ץצרמ היהש הברקב םינכה
 ץצר ןושל וכיאש וצצורתיו ןאכ שורדל ונווכש 'יגה וז םעט ל"נו ,ג"יכו ח"יכו פ"יכב ה"כו .הברקב וצרתיו 4 :574 רצ



 תרבוע ,5 םחרמ :.ורז ה"ה ..ז"ע ..תרבוע /ם םועשר . .'ז"ע ..- תרבוע ['וגו.

 8 ננ הכ גס השרפ תודלות

 תושרדמ יתבו תויסינכ יתב לע תרבוע ,'וגו םחרמ םיעשר ורוז ד"הה תאצל סכרפמ ושעו הרז הרובע
 :(ה א הימדי) 'וגו ךיתעדי ןטבב ךרצא םרטב ד"הה תאצל סכרפמ בקעיו

 לע תרזחמ הקבר ונימא התיהש דמלמ (רמא) קחצי 'ר םשב יאגח 'ר 'וגו ןכ םא רמאתו
 ,יתרביע אל יוולה םינכה רעצ אוה ןכ םא , סמ הזה רעצה םכל עיגה 0 תרמואו םישנלש ןהיחתפ
 הימחנ 'ר םשב ינח  ,יתרביע 4 יוולה םיטבש רשע םינש דימעהל הדיתע ינא ךכ םא אנוה 'ר רמא
 'וג ךנטבב םיוג ינש הל י"י רמאיו ד"הה םיטבש רשע םינש הנממ ודמטיש -- התיה היואר
 ריעצ דבעי ברו ,אתיש אה ץמאי םואלמ םואלו ,העברא אה םימאל ינשו ,ןירת אה םיוג ינש
 אה ינומדא ןושארה אציו ,הרשע אה הנטבב םימות הנהו תדלל הימי ואלמיו ,אינמת אה
 הז המל ןכ םא רמאתו איירק ןידה ןמ ןירמא תיאו ,רשע ירת אה ויחא אצי ןכ ירחאו ,רשע רח
 :רסירת אה השמה 'ה העבש 'ז יכנא

 ,ז"'ע ויק יסיו ב*פ סעוסנמ ,ז"5פ ףוק ןטקל ,סע 55 לעוסנס ,סט לכת 3"ע לעומנס ,סט לתקיקפ 0  :סש עוקלי 8
 : (ב"עפ) נ"עפ םיע לכנ סדנל /ו"ע 'יפ יסיו למוסנפ

 ..ורוז 'תכד יהדה ..ז"ע ..

 ,ְזֶד לוגו םחרמ ..'יתכד :אה . .,ושע ז"ע:.. תרבוע ;א תאצל ..ז"ע ..תרבוע ,1 בזכ ירבד ןפבמ ועת םחהמ

 ..ד'ק

. 

 -ץ;

 .םרטב 'תכד יהדה .:. תרבוע ['וגו ךיתעדי -- תרבוע 1 [ דד ךותעדי ןטבב ךרצא םרטב ד"הה תאצל סכרפו

 ([ך בקעי) בקעיו יתושרדמ יתבו תויסנכ יתב .לע תרבוע התיהש ,' ןטבמ . .ורוז תאצל '. .ושע ז"ע ,. תרפוע

 ךיתעדי . . םרפב *תכד . ..תושרדמו תויסנכ יתב . . תרבוע % 5 . ..ד"הה . ..תויסנכ + . תרבוע :2 ךנתעדי
 יתבו תויסנכ יתב : .תרבוע ,51א ךיתעדי . .םרטב (2ה"ה) ד"הה :. . תושרדמו תויסנכ יתב . . תרבוע + "וגו
 לע תרבוע איהש העשבו .וזך ךיתעדי ןט 6 טבמ מ (+ ךרצא) ךרוצא םרטב ([ך 'יתכד :ונייה) ד"הה . . בקעי תושרדמ
 הז המל .ן וגו הז המל [וגו 8 | ןךִד םחרמ םיעשר ורוז ד"הה תאצל סכרפמו ץר (ך ,ושע) ושעו ז"ע יתב
 נימא | ן יל דמא | ד 'ל .נאפ םשב יגח 'ִר .ן םשב ייגח 'ר .2.[םשב --'ר | יתכנאחפד יכנא
 | 1 ןהיחתיפ 4 | ?א תרזוח | א הקבר ,י ונמא .. ,[ך] ונימא הקבר .ם הקבר ונמא ,1 הקבר ונמיא ,5 [הקבר

 | 1א םינב לש הזה רעצה ,2 רעצה הזכ א הזה רעצכ .| כלא ןכתא .1א םכתא ;פ ןכל , | "ל ןהל
 רעצה .פ םינב לש רעצ | תפ ל אוה | נפד ךכ :יתכ'או [ןכ | א םאו | כ ןכימימ םלועמ :נ'אפ 0%-

 א יאולו .ית'אפד יאולה .כגו [יוולה | !א רעצה .ן םישנ לש ןרעצ .תדד ..לש ןרעצ ,וכנלא .
 | ך רמא אנוח 'ר ,1א אנוה בר .. ,] הכוח .. ,] אנוח .. .תכיאחפ 0 יר .רמא 5 =] .5%א יתרבע

 יתרביע | יתכפד יאולה :גו [יוולה | יתיא גי | אח יכנא .[ יכנ'אפ ןכ | = הרמא [םא
 ודמעיש | ן היואר התיה הקבר 6 | %א אימחנ | % אינת | ד הז ןינמ ₪ .יכניאחופ [(27% יתרבע

 םיוג ינש ,פ "וגו םיוג ינש [וגו --ינש | יתאד ב"י .כנוןפ [רשע םונש | יכנאָ] דימעהל .[הנממ
 (יכ םימואל)םימאל .1א ךיעממ םימואל .ן*אפ םימואל | ך ירת .כ1 ןיירת | ל םיוג ינש 7.] יתכנאך ךנטבב
 | !א יח .?א הנומש | א ירה 5 | י?א דובעי | א השש ירה [ ן'אפ םאלמ םאלו | וא עברא | יכ] ודרפי ךיעממ

 /ת אופע | א ירה | ך 'ל .י'אפ הנטבב םימואת הנהו /ןכנ"א [הנטבב --- הנהו | א "ל תדלל --- ואלמיו

 סיגש .יה רסורת | א ירה | ל ןכרחאו [יתכנ'א"ופד ןכ ירחאו * | 'א א"י .תח רפדח | א ירה 9.| א יי
 (1 ןייתמד ,1א יתיימד ,5 'תיימד ,][ן ןיתיימד ,?א  יתימד) 0 ,ם ירמאד ]| 1א ב"יי, יא רשע

 ןוגמ = [הז | א אכהמ .תנפד ארק ..ןמ .ו אירק ..ןפ ,ם היירק ..ןמ .ח [איירק --ןמ | יתכנאחד הל
 (ן ייז הז ןדה .פגח ' .'ד ןיז) |[ ד ן"יז .?א ב"י ירה השמח 'ה הענש ן"ייז | תחופ יל יכנא 10 | ף הז
 ,5 ןיינמ) ןיגמ (תףזח רסירת ,2;רשע ןירת) רשע ירת אה השמח (פגחו 'ה ,1ך אה) א"ה (] העבוש) העבש
 | א ב"י אירטמיגב הז ,2% רסירת 'מיגב ה"ז ,פ ווה רפירת אירטמיגב הז ,תףכנחוד הז (ח ןינמכ

 הברקב בעבתמ ברקב ברקב םהש דע ץורל םיענענתמ ויה הברקב וצרתיו דוחל םימכח ןושלו וצרתיו לעפתהבו ץור ןושל אלא

 ברפמ תרבוע "וכו םחרמ ול ושענ םחרמ םיעשר ורוז ד"הה תאצל סכרפמ ושעו ז"ע יתב לע תרבוע תאצל םיסכרפמ

 קלב ט"קלב ,"וכו םימיה ןתואב ויה "וכו תווסונכ יתב יכו ךומפב 'יעו ?וכו תאצל םברפ| בקע 'וכו תויסינכ יתב לע

 תיבו תסנכה תיב ןוגכ שדוקמ םוקמ לא תרבוע הקבר התיהשכ הצירמ ןושל וצצורתיו א"ע רמאמה הז שרפמ

 תיהע .יצשריפב םג 'יעו "ןכו תאצל סכרפמ ושע היה "וכו תרבוע התיהשכו תאצל בקעי "םכרפמ היה שרדמה

 תדמוע התיהש 'א אקארק 'דבו .ו"דו ר"פדב ה"כ) 'וכו תויסנכ יתב לע תרבוע התיהש הלחת כ"ג 'ג ייסופדבו

 י"כבו ונונפלש רדסבו .'וכו ז"ע .יתב לע תרבוע איהש העשבו יג כ"חאו .((וכו התיהש העשב היגה .כ"מבו וכו
 ז"ע יתב לע תרבוע הקבר ונימא התיהשכ 890 'ומע ג"המב םג .קתעוה (100 דצ בוט לכשב ע"יעו) טוקליבו יתנייצש
 טמשוה ןכא .'מוא היכרב 'ר םש ליחתמ רמאמהו .'וכו תושרדמ יתב לעו תויסנכ יתב לע .תרבוע התיהשבו "וכו
 יאגח 'ר - םא רמאתו 891 'ומע 'ג"המב ה"כו וכו יאגח 'ר 8 = :'וכו רמאת אלש "וכו .היכרב "ר רמאמה 4

 ןכ.. םא הזה רעצה "וכו תרמואו םישנ י תב לע תרזחמ הקבר ונימא התיהש דמלמ ייגה םשו ,קחצי יר םש
 הז ןינמ םיטבש רשע םינש "וכו ינא .ןכ םא אנוח 'ר 'מא יכנ א הז ה מ ל "וכו יאולה םישכג לש וש
 יחה םימ אל ינשו םינש םיוג ינש הל 'ה רמאיו 'תכד "וכו הנמיה ודמעיש הקבר ונומא התיה היואר "וכו ינאת

 יופו ןכ ירחאו ןושארה אציו הרשע י ר ה 'וכו םמות הנהו .הנומש י ר ה "וכו ברו השש ירה וכו םואלו העברא
 קחצי ר"שב יגח 'ר" ט"קלבו ,ש"ייעו וכו קח צו 'ר םשב יאגח"יר ייגה כ"ג ם"ארבו ,רש ע 5% גש ירה
 הקב : תרמוא ונמא הקבר  התיהש דמלמ רמאמה שרפמ טקלבו ,נ?חעו קחצי יר םושמ יגח 'ִר 97 דצ בוט לכשבו
 לכמ תרעטצמ יכנא הז המל ןכ םא רמאתו ואל הל ורמאיו ומ רעצה הזכ םכדיל עיגה לר םישנל
 ה"רב 890 דצ ליעל י"מב ייעו) ךכ םא הרמא ,אנוה 'ר רמא 6 מרבו ק"דרבו ע"בארב םג 'יעו םישנה
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 :הב נס השרפ תודלות 4

 הכלה אל להו  ,םיטיה ןתואכ ויה תושרדט יתכו חויסינכ יחכ ינו י" תא" שורדל דלתו
 :הניכש ינפ ליכקמ וליאכ ןקז ינפ לינקמש ימ לכש ךדמלל אלא ,רכעלש ושררמל אלא

 ןועטש 'רב רועלא 'ר סשב ןנחוי 'רו ןומיס 'רכ הרוהי 'ר 'ונו םיוג ינש הל י"י רמאיו (גכ
 רכ אבא 'ר = ,אליע ירי לע איה ףאו ,תקרצה התוא םע אלא השא םע חישהל ה"כקה קקזנ אל םלועמ

 ,(ו6 חי חישארכ) תקחצ יכ אל רמאיו 'נש הרש סע חישהל רכריכ ןירוכריכ הטכ יריב 'ר םשב אנתכ +
 ,ךאולט ירי לע יריא 'ר םשכ היטחנ 'רב ץשוהי 'ר (גי וט םש) הילא רבדה יי םש ארקתו 'תכהו
 ארז ןב יסוי 'ר םשב רזעל :ר .[ךאלט ירי לע אנינח רב אמח .ר םשב יול 'ר הל י'י רמאיו 'תכהו]
 :סש ידי לע (רמא)

 14008 דל 107 ד 1938 75 ליפל ,סש עוקל" 3 3':  כ"כ ק'פ ןינוכ'פ 'טורי "פ 3  :ספ ץוקל |

 םש לש | יִחְו ושרדמ תיכל 2 | אמ הל הכלה אל | "אלא | יתכאופ תויסנכ | ם שרדל 1
 [ן ליבקמ וליאכ * | ינ'א לבקמ אוהש .ןֶוְד ליבקמ אוהש .2*אפ לכקמש .ן רמלל | י ל אלא | יתוח רכעו
 ינש [יוגו -- ינש 8 | ן הניכשח | תן לינקמכ .י לכקמ אוה וליאכ .*אש לבקמ ולאכ .'אל לכקמ וליאכ
 | ון יי | ת רג .ן ריב | תו הדו" | תוד יל .יי ינש .[ םייוג ינש .%% םיוג ינש .2)'א ךנטכב םיוג
 | שתגו פא | 'או תקרצ | 5 השאה + | תו "ריב | 5 רזעילא .ן רזעי - תכא [רועלא | ל ל |ןנחוי **

 םירוכריכ | תפד 'ל .ן יירוכ 'ר סשב ל יריכ 'ר ישב .נ'א ייריב 'ר םשב [יריב ר םשב * = | שר הליע
 ..פ'א |הוש פע | תכגפד -- לובשב .'או [חישהל | תכפד רכרכ ןירוכרכ .?או רכריכ (1א םירוכרכ)
 התא = |הילא | תכ'אוד רגודה :נפ [רכדה 6 | ת תקדצה התוא םע .7 התא .,]הרש תא .] המיע . המע

 ('א רישמ .2 'ר םושמ) 'ר םשב הימחנ (ן 'ריב .2 'רב) רב .,'ר [ךאלמ -- עשוהי ר | | [ך יאר לא

 ..יול יר .| ךאלמ . . לע ימא הנינח 'ריב . .רמאיו 'כהו [ךאלמ -- 'תכהו * 7 | תד ל .כג'אופ ךאלמ . .ידיא
 :ם [ארטז ..םשב | תכנ!אפד רזעלא :ן [רזעל | כג'אפל יל תד ךאלמ . . לע רמא אנינח ([ן רב) 'רב
 | תד חנ וג - .ייכנ'אחופ [טפש | תד "ל .ן הרמיז ..םשב .21!א ארמיו ..םשב

 ורטעיש הקבר חתיה היואר הימחנ 'ר םשב אתיירבה אימו 'וכו דימעהל הדיתע ינא הזה רעצב םא (יניא וליפא
 םלשוהו עטוקמ רמאמה וייככו ' ,'וכו איירק ןידה ןמ ןירמא תיאו 'וכו רמאיו ר"חה םיטכש רשע םינש הנממ
 רמאמה ךשמהב םש אתקיספבו .םיטבש ב"י איה הרימעה אל המ ינפמ שרפמ וניא ןאכו .רחא בתכב ןוילגב
 םיטבש ב"י דימעהת אלש הל םר ג רמא הימחנ 'רו אתיא ליעל יתקתעהש "וכו ומא לע ָאפח אטח המו
 ב"י די מ ע ח ל הקבר התיה היואר (הימחנ 'ר םשב הל ינתו ה"ר רמאד םש םג ונווכש 'רנו) אנוה בר רמאד
 אתיש ירה "וכו םואלו העברא ירה 'וכו ינשו ןירת יר ה ךנפבב םיוג ינש "וכו רמאיו ארק ןידה ןמ םיטבש
 'וכו ירחאו רשע דחא אה "וכו ןושארה אציו הרשע אה םימואת חנהו "וכו ואלמיו אינמת י ר ה 'וכו דובעי ברו
 שמח .'ה עבש ן"יז יכנא ה"ו המל 'וכו רמאתו ארק ןידה ןמ הל יתיימד תיאו ושע יגש ירה
 םינש רימעתש 'וכו התיה היואר אנוה בר רמאד 'וכו הל םרג רמוא ג"ר םש אצה ב"ס אמוחנתבו ,ב"י ייה
 'ןכו רטאתו א כה מ הל יתיימד תיאו רשע םינש ירה "וכו ןכ ירחאו 'וכו הל 'ה רמאיו רמאנש םיטבש רשע
 *ןכו התיה היואר אנוה בר רמאד 'וכו הל םרג רמוא ג"ר םש אצת אמוחנתכו ,ב"י אירטמיגב ה"
 םינש אירטמיגב ה"ז 'וכו רמאתו אכהמ הל יתיימד תיאו ב"י ירה "וכו ןכ ירחאו "וכו ירת אה רמאיו רמאנש
 כ"חאו 'וכו 'ב ירה 'וכו הל 'ה רמאיו ביתכד ב"י ןתוא התאר הקבר ףאו םש יחיו אטוחנתב ימתס רמאמו .רשע
 יגא ךכ הרמא היעמב םינכה וצצורתנש ןויכ ב"י אירטמיגב הז המל אכהמ הל יתיימד תיאו ב"י ירה ויחא אצי
 ב"מ אמוחנאב 'יעו 'וכו יכנא הז המל כ"א רמאתו ינממ דומעל ןידיתע ב"י ה"בקה יל רמאש ב"יב תרעטצמ
 ,(רימעמ .אוהש ה"רב 49 רצ לועל י"מב 'יעו) לארשי יטבש הלא לכ 'פל .ז"צפ ףוס ןמקל ונינפלו םש יחיו
 . תא שורדל ךלתו דחא סרכב תרעטצמ ינא ךכ םא הרמא תרעטצמ הליחתה הברקב םינבה וצצוְרתיו םש ב"גאבו
 הל 'ה רמאיו ב"י אירטמיגב ה"ז הז ה מ ל הרמא המל יוכו ינש הל !ה רמאיו (ב"שר תורעהב ש"ויעו) 'וכו יה
 'וכו הז המל "וכו הקבר התיה היואר שרדהכו ,"וכו ךנטבב םיוג ינש אלא ךממ ןידמוע' ןניא  הרובפ תאש המ אל
 ןיגמ םדא תודלות רפס הז םעט המ םיטבש ב"י ונממ ודמעיש ןושארה םדא היה יואר 288 דצ ליעל ושרד
 םתסש | .'וכו תויסינכ יתב יכו 1 | :'ןכו רבדה הזו 'פל 'ח 'יס ח"לפ ר"ומשב שרדה ע"יעו ש"ייעו "וכו הז
 ותאמ י"י תא שורדל רבע לא ךלתו ל"להו רבע לש ושרדמל אלא הכלה אל אלהַו י"י תא שורדל ךלתו בותכה
 "ןכנ ןשרדמ תיבל אלא הכלה אל אלא 'יגה ו"דו ר"פד טוקליבו ,'וכו ןקז ינפ ליבקמש ימ לכש ךדמלל אלא
 (ת"יכו ח"יכמ ץוח) י"כ ראשב םג אתיא רבע לש 'יגהו .(אְלהו א"ג ןוילגב ןמסג םירחא 'יסופדבו) 'וכו ךדמלל
 ,וכו רבע היה .לודג .איבנ 849 רצ ליעל םג ייעו רבע לש 1שרדמ תיבל םש בוט לכשב ןכו ,ו"דו ר"פדבו
 'וכו ןימחר עובתמל יב י*רתב ןכו י"י םדק ןמ ןימחר יעבטל אבר םשד אשרדמ יבל תלזאו םגרותמ יא יירתכו
 רמאמב אוהו) ןירמוא שיו לודגה םש לצא הל הכלה 'וכו שרדל ךלתו 892 'ומע: ג"המבו ,אבר םשד יושרדמ תיבב
 ךלהו שרפמ ת"הע י"שריפבו ,'וכו ליבקמ וליאכ ןקז יגפ לי ב קמ ה לכש ךדמלל רבעלש ושרדמ לצא (וגינפלש
 שררמב ןכו ,ר"בב םש ףיסומו ם"ארב אבוהש ומכו ר"בב ןכ סרוגש עמשמו ,ם ש לש ושרדמ תיבל שרדל
 הכלה ב"גאב ה"כו .םש לש ושרדמ תיבל הכלהש ל"זרדב שי קידרבו ,םש לש ןשרדמ תיבל ב"שר 'צוה הדגא
 ת"יכו ח"יכבו ;םש ידי לע 'וכו רזעל 'ר 'וכו הל י"י רמאיו ךומסב שרדה 'יגה וזל דעסו .םש לש ושרדמ תיבל
 - יסופד תצקמב ןכ והיגהו .(רענילרב א"ר 'צוהב 'יעו) י"כ הזיאב י"שרב 'יגה ןכו ר ב עו ם ש לש ייגה טוקליו
 ינש םילהא בשוי ושרד יי 'יסב הטמלו ,'וכו (ושרדמ תיבל) ו שר ד מ ל ןושלה ק"ק 'יגה וז יפלו .כ"מעו שרדמה
 : "וכו רבעו םש ה"דב 675 דצ ליעל י"מב ע"יעו רבע לש ושרדמ תיבו םש לש ושרדמ תיב םילהא
 '8ל ה"מפבו 'וכו רמא השאה לאו 'פל כ"פ ליעל םג רדסנ רמאמה לכו ,הרש םע .הקדצה התוא םע 4
 רמאיו 'תכהו ןמ ןאכ רפח כ*יכו ג"יכו 'א א*יכו פ"יכו ל"יכבו ,ש"ויעו "וכו הרש שהכתו 'פל ח"מפבו "וכו םש ארקתו
 אסח .יר םשב יול 'ר רמאמה ףוס קר הל י"י רמאיו 'פל ןאכ אצמנ ריפבבו .יתמלשהו ךאלמ ירי לע דע 'וכו
 דע "וכו ןומיס ?רב הדוהי 'ר ןמ םלשוה ו"דבו ,חנ ןב םש ידי לע רזעלא 'ר ךאלט ידי לע רמא אנונח רב
 עפיק 'ב א"וכבו ,ת"יכב םג רסח הל י"ו רמאיו דע 'וכו עשוהי 'ר ןמו ;הילא רבודה 'ה םש ארקתו בותכהו



 8 גנ 'תכ גס השרפ תודלות

 האנתמ הז ,ומלועב האגתמ הזו .ומלועב האנתמ הז ךגטכב םיונ יאנ ינש ךנטבב םיוג ינש

 יאנש ינש ,לארשיב המלשו ו סוגיירדא ךנטכב םיונ יאינ ינש ,יתוכלטב האגתמ הזו ותוכלמב

 גש .ךייעמב איינבד ןוהיאנש \ לארשי תא ןיאנוש תומואה לכו .ושע תא ןיאנוש תומואה לכ ךנטבב םיונ
 :(ג א יכאלמ) 'וגו יתאנש ושע תאו

 :לוחמ דלונש ןכימ היכרב 'ר רמא וררפי ךועממ סימואל ינשו

 טוקלי 8 :'8 ת*י סכז סדונע '3 ['כ םוכככ ייעו ,'ז "ק 'ע 39 םימסס םלדע ,י'כ ע"פ יכיכט 'קל ,סט עוקני 1
 :'נ "ק ןקע 'פ "ק םנ לעוסלפ ,סע סילקת טכדע ,3'פ "וכ נ'כדל ,דיפפ ןטקל ,סס

 | תד ל :םיכנאופ |ךנטכב | י'א םיאג .כ םייג . ] םייגיאיג .מתֶופְד םיוג יאיג .?אז [םיוג יאג 1

 ומלועב האגתמ הז ,מכ תוכלמב האגתמ הזו ותוכלמב האגתמ הז .א|פ [ותוכלמב הזו -- הז -- הזו -- הז
 מיכנ 'ל :פ םיוג יאיג ינש א"ד .[ך ךנטבב . . יאג ינש [ךנטבב -- ינש 2 | 1 'ל . ףִד ותוכלמב האגתמ הזו
 עפ םלועה תומואב | מז סונירדנא .פָד סונאיד .1א סונאייד .ם?או סונירדא ל סוניידא "תנ סוניירדא *

 .מיתיאפ יאונש | גח ל .תפד יגש א"ר ,ייל סיוג ינש .מכ'או'ד [ינש | תד המלש .מיכנאחופ [המלשו
 [ושע תא ןל תואנוש : תכ'אוְד םיאנוש [מיניאפ ןיאנוש * | ם םיוגה | ן יל ךנטבב | ן סייג 8 | נח ינ

 ,ילא ושע תא | י ןיאנס .ן םיאנופ .תכ'אד םיאנוש .מינלאפ [ןיאנוש | ן לכ | ם לארשיל .מולא לארשי תא
 | כ םתיאנוש .י ןוחיאנוש .] ןוהינס .ןף ןוהייאנס .אחפְד ןוהיאנס .לןהיאנש [מ נא ןוהיאנש * | מפ ושעל
 | ןםימאל 5 | 'ל וגו 4 | מיתכאופ ךיעמב | תן ןוחיירבד /מ?א ןוהינבד :.ן היד ,י'אפ איה ,[ֶזְד הוינבד

 | יתכאפד ןאכס .ג ןוכימ .ן [ןכימ | ל רגו .*ך ךיעממ |יתכאופד וררפי ךיעממ

 י"י רמאיו ר"פד טוקליבו ,487 דצ ליעל י"מב םג "עו רמא השאה לא קוספכ "וכו קקזג אל םלועמ
 אבא 'ר קתעוה ס"ארבו .ו"וכב רמאמה ותומילשבו ,הֶרש שחכתו 'ספב 'תכדכ םש ירי'לע ינש הל
 ביתכהו 'וכו אל רמאיו רמאנש הרש םע חישהל ליבשב ה"בה רכרכ םירוכרכ המכ רמא יריכ 'ר םשב 'נהכ רב
 רמא אמה רב .אנינה 'ר םשב יול 'ר 5 י"י רמאיו 'תכהו ךאלמ ידי לע הילא רבודה י"י םש ארקתו
 ןונגסב שרדה הז .קתעוה םש ג*המבו ,חנ ןכ םש ידי לע רמא ארמיז ןב יסוי 'ר םשב רזעלא 'ר ךאלמ ידי לע
 ירוסה םרפא םג בתכ הל רמאנ ורדי לעו םש לצא הכלהש הדגאה יפכו ,הל רמאנ חנ ןב םש ידי לע י גאת
 ןירת חל רמא לזאו לאשמל אקפר תוה תלזא וה הנמו (490 דצ ליעל י"מב 'יעו)  'וכו אוה םיש קדצ "יבלמ
 שרודו םייג ביתכהו | .'וכו ב ינש 1 984:  דצ ג"מ קלחו 898 דצ 'ג קלח ח"טב ייעו "וכו יכיעמב ןידמע
 םימרהו םיהובגה םיָוג יאיג ינש רחא שרדו 'וכו האגתמ הז ןיאגתמש םיוג יאג ירקהו ביתכהו םיאג ומכ םייג
 םייג .ביתכו םיוג ןנירק יוכו םיוג ינש שרפמ ט"קלבו ,(םיאג ירש יא ב"צ ןילוחב ןכו) "וכו סונוירדא םיוגבש
 'וכו םיוג יגש םש ג"המבו .הז דגנכ האגתמ הזו הז דגנכ האגתמ הז םיאג עמשמו וכו ףילאב ףלחתמ ד"וי
 ;ומלועב האגתמ הזו ומלועב האגתמ הז 'יגה ם*ארב ןכו .ומלועב האגתמ הזו ומלועב האגתמ הז 'יתכ םייג
 הו ותוכלמב האגתמ הז 'וכו הזו ומלועב האגתמ הז יתנייצש י"כבו ונינפלש יגהב ןושארה שרדה םעפ ק"קו
 ארבנ םלועה יכ ומלועב האגתמ בקעי ת"פיב שרפמ ותוכלמב האגתמ הזו ומלועב האגתמ הז 'יפופדה 'יגו ,'וכו
 םש בוט לכשבו :ב"הועב ומלועב האגתמ הז 'יפ ל"ררהו ,ז"הועב ותוכלמב האגתמ ושעו ב"הועל הכוזו וליבשב
 םינקז ךמוס הזו המחלמ תוכרעמ ךרוע הז תיציצ שיבלמ הזו .םיאלכ שיבלמ הז ותוכלמב הזו ומלועב רבגתמ הז
 (םיוג יאיג) םייג  ינש "וכו םיוג ינש דחא שרד אלא ןאכ ןיא יריכמ 'קליו כ"יכבש 'יגה יפל ןכא ,ןירדהנסו
 םילהת שרדמבו .'וכו תומואב (פונירדנא) סונורד ותוכל מב האגתמ הזו ותוכלמב האגתמ הז ךנטבב
 םלועה תומואב סונירדא ומ לוע ב האגתמ הזו ומלועב האגתמ הז ביתכ םיָיג ךנטבב םיוג יגש םש ב"מ
 האגתמ הזו ותוכלמב האגתמ הז ומלועב האגתמ הזו ,ומלועב האגתמ הז 'יגה םש דועו) לארשיב המלשו
 קר טוקליו ג"יכבו ,('וכו פוכירדא ותוכלמב האגתמ הזו ומלועב האגתמ הז "יגה דועו .'וכו סונירדא ותוכלמב
 רכש םש תוכרבב שרדה ותמגודו .'וכו תומואב סונירדא ךנטבב (םיאג ינש) םייג יאיג ינש ךנטבב םיוג ינש "יגה
 ינש .ת"אי ייגה םש ס"דבו) "וכו םגחלשמ קפפ אלש יברו סונינוטנא ולא "וכו םויג .אלא םיוג ירקת לא 'וכו םיוג
 י"שריפב ש"ייעו זוכו סונינוטנא הז םייג אלא םיוג ירקת לא םש ז"עבו ,('וכו סונינוטנא הז םיאג ינש אלא םווג
 ליעל ל"וכב םשה תביתכ ןכו סוניירדא יתהגהו סוניידא שבתשנ ל"יכבו ,('וכו םיאג אלא 'יגה םש םג ס"דבוו
 .!1 רוקנ ל"יכבו ,םיוג יאונש יולכ יאגש םיוג ינ ש רחא שרד .יאנש ינש 2 = :ח"עפ ןמקלו 261 רצו 118 ךצ
 יאנש כ"ג ייגה ו"דו ר"פדבו ב 689 דצ ליעל י"מבו ג"חעו ךומסבו ןאכ םג רדענ א"ד רוביחה ןמיסו
 וכו ןיאנוש תומואה לכו ל"יכב םג 'יגהש ומכ ןיאנוש יתהגהו ושע תא תואנוש תומואה לכ בותכ ל"יכבו ,םווג
 .איינבר ןוהיאנש 8 : לארשיו ושעכ תורמ ןילבקמ ןיאש תומואב ךל ןיאש םיאג ינש א"ד שרפמו סרוג ט"קלבו
 ןוהיירבהד היגה א"אבו ,מ"דיב היגהש ומכ ה"בקה לש אייר בד היגהל רשפא יאו .השק שרדה הז 'סעס
 תרומתבו ,ושע וגויהד םיוגה לכב רשא 'הל םיאונשה םיוג יגש ןוהיירבד ןוהיאנס .קחודב ייפ ת"פובו ,ת"יכב" היכו
 נטכב םוגרתו) יכייעמב אי מו אר  ןוהיאנש םיוג ינש א"ר םש ב"מ םילהת שרדמב אתיא וינפלשו שרדה הז
 הז ןיאגנושש םיוג ינש א"ד םש דועו :לארשי תא ןיאנוש תומואה לכו ושע תא ןיאנוש תומואה לכ (יכיעמב
 פמא יעממ ואצושמ ודרפו ךיעממ עמשמד לוהמ דלונ בקעיש = .יוכו דלונש ןכימ 5 = :כ"מב םג 'ועו וכו הזל
 ג"המב ןכו ;לוהמ בקעי דלונש ןכימ היכרב ר"א "וכו ךיעממ םימואל ינשו ט"קלבו .םידרפנו םילדבנ ויהי
 ךיעממ םימואל ינשו שרפמ םש בוט לכשבו ,לוהמ בקעי דלוגש ןאכמ היכרב ר"א ודרפי ךועממ 898 "ומע
 ךיעממ םימואל ינשו םש ב"מ םילהת 'מב.ימתפ רמאמהו דע ךשומ הזו לוהמ הז ןידרפנ ויהי ךיעמ ךותמ
 םילוהמ ודלוגש ג"ימ רחא הז רמאמה םש רועו ;לוהמ דלונ בקעיש דמל תא ןאכמ רוזג וניא דחו רוזג דח ורפי
 תודלות הלא רמאנש ףסוי 'וכו םת שיא 7 רמאגש בקעי 'וכו ףסוי בקעי חרת םש ךונח תש ר"הדא ןה וליאו
 ליעל י"מבו םש חנ אמוחגתבו םש ג"רדאבו ב"שר תורעהב .שיויעו 'וכו וחומכ לוהמ דלונש .דמלמ : ףסוי בקעי
 פפוי ףא לוהמ דלוג בקעי חמ "וכו ףסוי בקעו תודלות הלא ןמחנ רב לאומש 'ר.רמאמב ד"כפ ןמקלו ,946 רצ

 4 יאְנש.
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 46ןומוקי ךנימ ,אטערו אכתכס ןיארק ןכ דע אליש 'ר תיכד 'שמ ונלח 'ר ץמאי סאלמ םואלו
 ;יאמראו יארוהי

 :דנעי ואל םאו דכעי הכז םא אנוה 'ר וטא ריעצ דבעי ברו

 ןלהל ,'חכ םטות הגטככ םיטות הגהו ןירסח ןאכו ןיאלמ ןלהל תדלל הימי ואלמיו (דכ
 :עשר רחאו קירצ רחא ושעו כקעי ןאכ ,םיקירצ םהינש חרזו ץרפ

 נ "ם (*עפ קנכ םואס ,ו'ט "שם וכפי '5 "ק סכלו נ'פ (עוסנמ ,('ג ם"ק) 'םינטס םדוסנ 'פ לסקיספ ,סס םוקכי |
 :ס'פפ ןפקכ ,60 עוקני 1  :ז"קפ ןטקל ,סט סיפזם שכוע ,סש עוקלי 8  :םוכ שכדפ טיכ

 ,ם אליש ..םושמ [אליש -- שמ | *תּכְד םואלמ םואלו .*% םואלמ םאלו .ג"א| ₪ םאלמ סאלו ]
 :יפנאופד ןאכ | תד 'ל .א אליש רישב .1 הליש יבר 'ר םשב .) אליש 'ר יבד םושמ .] הליש ,,םשב
 ,1ו המעהו אכתבס .ן אמער אכתכס | "] ןירוק :ם ןורק /ת*א ןירק .!אד ןיירק .ן ןיאירק .כ [ןיארק | תך ןידכ

 אמערו אתבס , ה3תכסו ..אתבס ,'!ך 'נתכסו ..אתבס ;אש אכתכסו המערו אתנס . .המערו אתבס

 .יתאחופ |ןומוקי | יג ךליאו (י ןאכמ) ןאכימ .*ל ןכימ ,?א ךנמ .ן ךונימ .ח ךנימו | א אכתבסו (?א אמער)
 | אַ רונעי .יתכגופ [דכשי 8 | דד ןיאמראו ןיאדוהי .יכנא[דופ [יאמראו יאדוהי 2 | ] ןורקי ,ך ןומיקי

 ,ן:היגעי . . דובעי .יתוכא רכעי ..רובעי .גפ [דכעי --דנעי | אל אנוה בר ,ך אגוה 'ר [תכנ"ןפמ אגוה 'ר *

 :אופ םיאלמל :כגַח  ןיאלמל .ךד םירסח ,+ך םיאלמ [ןיאלמ * | י ןאכ [ןלהל 4 | חד רבעיי . .דובעי
 :אופ םירסחל .1 ןירוסחל .כז] ןירסחל ,ך םיאלמ ,1ך םיהסח |  י ןלהלו .ם ןאכ .ן-ןכו | ' ןירסחל
 םמות הנטבב םימואת הנהו ,!אזְז ביתכ םמות ('ַא הנטכב .םימות) םימות הנהו ['תכ -- הנהו | * ןיאלמל

 םומות ..םימות הנהו .יפ 'תכ םימוה (הנטבב םימואת) םימואת- הנהו . 1 'תכ םמוח ..םימאת הנהו ,] בתכ

 םימואת | ,"ן םימואה ייתכ = .5נאחופ [ןלהל | ך 'ל .ןך םימות ,%א הנפבב םימת הנהו , 'תכ
 ,כ'אפ [עשר -- ןאכ | + םימימת ויה חרזו ןירפ םהינשש יפל. ,ן םיקידצ םהינש [םיקידצ -- ץרפ 5 | + אלמ
 3% קידצ בקעי םימות ןאכו ,5א עשר ושעו קידצ כקעי ןאכ ,ן עשר. דחאו קידצ דחא ןכ .")ז] עשר . .ןאכו

 ןיבוריע 'שוריבו ,נ"חעו ל"יכב חזכ ,'ובו תיבד 'שמ 1 :םש ןיקמ אמוהנתבו םש ר"מבב 'יִעו "ובו לוהמ דלוג

 שרדמב רמאמה ותואבו 'וכו םומ שקבמ והילא וליפא הליש תיבד ןיליא םשב ובלח יבר רמאמה 'ב ביכ היפ

 'ב ד"ו הלוגמב אלוש 'ר יבד ירמא ,ןונגסב םינוש םירמאמו ,'וכו הלוש יבר יבד םשב ובלח יבר ח"פ לאומש

 ו ,גיכ הר .?א יה הגיגחב ירמא אליש 'ר יבד ןכו 'א ט"ק 'ב ח"ק 'א ז"צ ןירדהנפ 'ב ז"ט ב"ב 'א ח"נ ןיטיג

 וכו ןכ רע :89 דצ םיילבבה םיארומאה תדגאבו 85 דצ ג"ח א"הגאב םג 'יעו 'א א"י תינעת 'ב ח"ל אמוי
 םתונושלל תומואה לב םיארוק וןוה ןאכ דע רחא םואל לכמ ןץימאי הזו הז םואלו םואלמ םואלו ושרדש 'רג

 המערו התבסו "וכו אבס שוכ ונבו 'ז "+ .תישארבל וזמרו) אמערו אכתבס ומכ תונטקה תומואה םגו םתוצראב
 םיימורו םידוהי 'ולכ יאמראו יאדוהי ןומוקי ךנימ (נ"חעו "וכו אכתבסו אמערו אתבסו 'ט 'א א"הדבו . "ובו אכתבסו

 הדוהי רזא הרבדאו ימע העמש םש את וקיס פב רחא שרדו ,98 דצ םש א הגאב םג "יעו ןיאכ םיוגה לכ םדגנכ

 תומוא לש םתומשכ הרותה תא םתלבק אלש רע םכמש היה לארשי רבעשל יול ןב עשוהי 'ה םשב ןומיס רב
 העמש רמאנש ימע הרותה תא םתלבקשמ לארשי םכמש היה ןכ אתכבסו "אמערו אתבסו הליוחו אבס םלועה

 הליוחו אבס סלועה תומוא לש ןתומשכ םכיתומש ויח רבעשל םש ורתי .ב"מ אמוחנתב אקספה התואבו ,'וכו ימע
 יכנס רה לע םתדמע אלש דע 'וכו העמש 'א 'יס אראו םשו ,'וכו לארשי םכמש הרותה תא םתלבוקשכ לב

 םתדמעשכ לבא המערו אכתבס םיארקנ םלועח תומואש םשכ םיארקנ םתייה לארשי יתרות תא םתלבקו
 ראשכ לארשו ןייורק ויה רבעשל םש תור שרדמבו .'וכו ימע העמש רמאנש ימע םתארקנ "וכו יגיס רה רע

 ר"ומשב ע"יעו וכו ימע העמש ימע אלא ןיארקנ ןיא ךליאו ןאכמ אכתבסו אמערו ת בבס תומואה לכ

 תא ברה דובעי ותאירקכ דובעי דבעי ריעצה הכז םא ה"ר שרודו 'תכ ו"יו רסח דבעי .'ובו דבעי ברו 8 :םש

 הכו םא 'יגה -ו"דו . ריפדבו ,ריעצה תא ברה דובעי וא (! ירצב דבעי היב יוקו דבעי ואל םאו ריעצה

 תחגמבו ינוקזחב 'יעו רועצמ דבעיי ריעצ דבעי שרפל השקו םש ב"מ םילהת 'מב ה"כו דבעיי ואל םאו דובעי

 רבעי ואל םאו 'יגה אפידעו .(?םש ד זוקנו דיבעי ואל םאו דובעי הכז םא אנוה 'ר 'מא 'וגה םש ג"המבו ,וש

 ,שרדהל ןווכש עמשמו דבָעי בותכו ירק דובעי הלחת ריעה טזקלבו ,"יסופד תצקמב םג הזכו יתשריפש ומכו

 -תא ריעצה דובעי ואל םאו ריעצ דובעי בר ,בקעי תכז םא אנוה צל א שרפמ כ"חאו דבעי ואל םאו 'יגה 'ופכ

 ,985 דצ םש א"הגאבו ק"ררב 'יעו .בותכה ןושל יפל ןכ שרדה שרפל שי ךכ רמאמה תועמשמ ןיאש ףאו ,ברה
 יפכו .ג"חב ש"ויעו ד ב א ת ואל םאו דבָעת הכז םא אגוה 'ר רמא אתוא.דבעת ךיחא תאו שרדב ז"ספ ןמקלנ
 אידוקיפ ןירטגנ אריעזד יונב םא \ריעזל דיבעתשמ יוהי אברו 'א י"רתב םגרותמ מ "וכו הכז םא ןאכ שרדה

 עמשמו םירסח ןאכו םיא ל מ ןלהל * יוגה ר"פדב םגו תהגהו ןאלמ ל"יכב ,'ובו ןיאלמ ןלהל 4 : אתיירואד

 ןלהל 'תכ ם מ ו ת הנטבב םימות הנהו ןורסח ןאכו ןיאלמ םימואת רמת 2 ןלהל אוה דחא .שרד רמאמה לכש
 ביתכ אלמ םימואת ןלהל ן יאלמ ןלהל 'יפ היהיו ,עשר רחאו קידצ ד 'ןכו ןאכ םיקידצ םהונש חרזו ץרפ

 אל הרענ 'יפו ביתכ המילש תחא הרעב 5 ז"כ ג"פ תובותכ 'שוריב לא ביתכ רפח םמות ןירסה ןאכו

 ול הטוסבו םלש ארקמב 'תכש רוצ לכ 9 דצ ליעל ומב אלמ תארוהב םלשו ,אלמ הרענ 'ב מ תובותכבו

 ל"ז שב יב בפל התיה וז ייגש 'רגו ,םיאלמ ןאכו ם ירפח ןכהל (ההגה וא) "יגה ו"דבו םרש ןימינב 'ב
 ט?קלב םגו ;םתדלי םישדח 'זכ יב הומי ואלמ ארלש 7; התרר תעב ,יהיו ביתכ רמתב לבא הימי ואלסיו שרפמש

 םגרותמ ןכו .םוי םיעבשו םיתאמ ףופל וכו ואלמיו 98 דצ בוט לכשבו :העשת .רוביעל .תדלל הימי ,ואלמיו שרפמ
 םימאות ביתכ ןלהל ודע ?וג ייפ ע"פב שרדו ,רלימל: ל ימוי ןיעבושו ןז =

 (ת"יכמ ץוח) י"כ ראשבו םש בוט לכשבו מ"ק כלב ע"פב שרדל שרפ מ ןכו "וכו בקעי ם ימות ןאכו 'וכו ץרפ

 ןלהל םש ג"ל םגו (םירסחל) 1 ןיופחל (ןאכ ןאכו (םי אלמל) ןיאלמ ל ןלהל טעמ יוגישב וגינפל ה
 ג

 לכב היגהל רשפא יאו .ןיאלמל ןלהלו ןירסחל ןאכ ךפוהמ טוקליבו ,'וכו םימות ןאכו "וכו םימואת .יתכ

 1) רֶכְְי. = 3 דישי.
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 7 הנ הכ גס השרפ תודלות

 ןושארה םוןיב םכל םתחקלו תוכוב קחצי 'ר םשב יאנח 'ר ינומדא ןושארה אצוו (הכ
 ינא  ,ןושאר םכל איכמו ןושאר םכל הנובו ןושארה ןמ םכל ערופו ןושאר םכל הלגנ ינא (מ גכ ארקיו)
 היב 'תכד עשרה ושע הז ןושארה ןמ םכל ערופו ,(ד אמ חיעשי) ןושאר .י"י ינא ןושאר םכל הלגנ
 ןושאומ םוומ דובכ אסכ היב 'תכד שרקמה תיב הז ןושאר םכל הנובו ,ינומדא ןושארה אציו

 םגה הנה ןויצל ןושאר 'נש חישמה ךלמ הז ןושאר םכל איבמו ,(בי זי חימרי) ונשדקמ םוקמ
 אצתו אציש ידכ הליחת ושע אצי המל ינומדא ןושארה אציו א"ד :(זכ אמ היעשי) 'ונו םלשורילו
 הטל ךכ ,ךלמה ןב תא ץיחרמ ןכרחאו ץחרמה תא ףטשמש, אטיכיריפ ןידהכ והבא 'ר רמא ,ומיע ותריס

 ,('8 ס"פק) סכמ ספתקלו 'פ 6תקיקפ ,'6 5 סיזקפ ,ן"כ 5*ע סיעפי יכינע 'קכז ,םילכ יכ סיפכי 'קלי ,סט עוקל 1
 :י"ק יל עוק5י 6 5':  ייק ו"עפ סככ פועט ,ז'פ ייק ל''פ סנכ סלק"

 | תנ'אפד יגה ,ן וגה .ל אגח [מ (הימרי) יכזא יאגה * | 'א 'ל ,ָּןְו ינמדא | [ינומדא 1
 ערופו . .ינא [(םש) יכנ1אז] ןושאר -- איבמו -- הנובו -- ערופו -- ינא * ל | + ןושאר [ןושארה -- םתחקלו

 . . איבמו . . הנובו . . םכל ערופו . . ינא .ל ןושארה ןמ ערופו םכל הלגנ ינא ."ל ןושאר . .איבמו . ,הנובו ..ןמ

 הלגנ ..ן הלגינ ןושאר [ןושאר םכל --ינא ל | מת?אןפד 'ל ,י ןושארה םויב םכל םתחקלו תוכזב ןושאר
 (םש) י ןושאר ינא .מיזְד ןורחא ינאו ןושאר ינא .1'אןפ [ןושאר -- ינא | (םש) " ה"בקה הז ןושאר

 הז .5 היב 'כד ושע הז ,מ 'נש עשרה ..הז .1"תכד עשרה ..הז [היב -- הז | (םש) * ןזשארמ ערופו 8

 ..הנובו .ל י'שדקמ . . הנובו ןפ ונשדקמ -- הנובו * | 5 ל ;1 ינמדא [ינומדא 4 | יו יל /ןןאד 'יתכד ושע

 (י יגש .] 'תכד) היב 'יתכד . .הנובו ,2א "וגו ןושארמ .. .אסכ ייתכד . ..הנובו /[ך/ ונישדקמ . ..אסכ "תכד

 ןויצל ןושאר ןושארה תא םכל איבמ (םש) י "וגו ןושארמ ,. אסכ ןושאר הנובו ,מיכנ'אד ןושארמ . .. אסכ

 בותכד . . איכמו , ןתא רשבמ םילשורילו היב 'כד . . איבמו ,ל "וגו 'שורילו . . איכמו ['וגו---איבמו * 5 | ן "וגו

 חישמה ..איבאו :מיכנ'א םנה ..ןושאר .(י ינש ,מ'א 'יתכד) היב 'יתכד ..איבמו .%א "וגו םנה . הוב

 שדחמו ;(םש) י ןתא רשבמ םלשורילו םנה . .ןושאר 'אנש ןושאר איבמו .[ןְד םנה ..היב 'יתכד ([ך וגחישמ)

 ושע הז [המל ** | ןך 'ל .1ָ ינמדא [ינומדא | ן 'ל א"ד 6 | ן 'וגו ןושארמ םורמ דובכ אסכ ןושארה תא םפל

 ,י ותויריפ .3רתככא"ןְד ותוירפ 7 | ו םימד אלמ .ףְד אוה = .כנ'אחופ [אציש | ו ןושאר [הליחת | ל המלו

 אוהש .) [ףטשמש | ישנְד אטיברפ .רע תאח!ד אטיכרפ .] הטיכרפ | ן ןדהכ ] פ ונוחרס , ןְזְד ויסוריפ

 אוה ][ עא כ"חאו :יתנופד ךכ רחאו | תנ'אפד - תיב :יע'אחו [ץחרמה | ו ףיטשמ .. .ינאפִך ףטשמ
 | יתנאופד ךלמ לש (ך וגנב תא) ונב : [ךלמה -- תא | א ףטשמ ,ןפ/ ץחרמ .. .נ'אָזְה ץיחרמ

 ןירסחלו ןימילש םישדחל ןיאלמל ןא םישדח 'זל ןירסחל ןאכו םישדח 'טל ןיאלמל ןלהל שרפל ןיאו  .םירפסה
 'וכו התדל תעב יהיו פל ה"פפ ןמקל םג רדסנ רמאמה לכו /861 דצו 188 רצ ליעל י"מב ייעו .ןיעטוקמ םושדחל
 ו"יכבו (םיאלמל) ןיאלמל (ןאכ) ןאכו םירפחל ןאכ פ"יכו ל"יכבו ,םיאלמ ןלהלו םירפח ןאכ ייסופדב םש ייגהו ,ש"ויעו
 הנוכנו ,ג"עצו 'וכו םירפחל ןאכו םיאלמל ןלהל "וכו יהיו 'פל י"שריפבו ,םיאלמל ןלהלו םירפחל (ןאכ) ןכ חיכו
 ביתכ- ןלהל 'יפופדה :יגו 'תכ םימוה םימואת הנהו 'יגה.'יפלו ,תכ ם מו ת .הנטבב םימּות הנהו וונינפל 'יגה
 ןאכ .ןמסנ :גרובצניג 'צוה ך"נתבו) ף"לא רפח-םימות בותכש שרדה םעט היהי "וכו םימות ןאכו "וכו םימואת
 'וכו םמות הנהו ט"קלבו .םימות אלא 'תכ ןיא .םימואת הנטבב םמות הנהו 995 'ומע ג"המב ןאכו .(םימות יללהב
 ו :ביתכ 'א רפה הנטכב םימות הנהו .םש בוט לכשבו ,םימות ביתכו ןנירק םימואת
 םגו ;ף"לא רפח םימות כ"מבו 'וכו ף"לא רפח םמות הנהו ב"שר 'צוה הדגא
 ת הנהו .י"שריפל .ושוריפב ןורכזה רפס לעב בתכ רבכו  ,"וןכו שרד וב-.שונ
 ה ה , הו ר"כב ורמא 'יפבו תונוכנ ןניא ף"לא רפח .ןהב בותכש 'תואחסונהו
 וב ל"וכב .םלשוה ןושאר םכל איבמו דע | .'וכו הגובו 5 :שיייעו ?וכו ף"לאה ןורסחל. וגווכתנש ןכתי "אלו
 וכו םכל ערופו ןושאר םכל  הלגנ ינא וכו םתחקלו תוכזב ייחכב אכוה ןכו .ההיד וידב רפסה בתכב :יטוש
 וכו .ערופו (יו ד"מ היעשי) ןורחא יגאו ןושאר ינא רמאגש "וכו הלגנ ינא 'יגה םשו ,'וכְו איבמו 'וכו  הנוב\
 אתקיפפבו ,םכְל םתחקלו אקספה םויס םש ר"יובו אתקיספב אוה רמאמה לכו ,כ"חעו 'וכו עשרה ושעי הז

 שרדמבו ;םש תורעהב 'יע
 'וכו ף"לא רפח םומותו .ק"דרב
 'וכו ד"ני רסח רמולכ רפח םמו

 ןושארה תא םכל הנובו 'וכו ערופו "וכו ינא ןכו תוכזב גהכ רב אבא ר"שב היכרב ר"א "וגה

 שע הז "וכו ערופו ןגש אר 'ה ינא ביתכד ה"בקה הו ןושאר םכל הלגנ ינא ןושארה תא סכל איבמו

 ונשדקמ םֶוקמ ןושארמ "ןכו אסכ ביתכך שדקמה תיב הז ןושארה תא םכל הגובו "וכו אציו ביתכד עשרה

 הוכרב :יר ,םש  רייובו ,ןתא רשבמ םילשורילו וכד ןושאר היב ביתכד חישמ הז ןושארה תא םכל איבמו

 ז הז ןושארה ןמ םכל ערופו ןושאר םכל הלגנ ינא ירה ןושארה םויב םכל םתהקלו תוכזב רמא יול 'ר םשב

 וגשדקמ םוקמ ןושארמ "וכו אסכ היב "יתכד "וכו הז ןושאר םכל הנובו ןושארה אציו היב ביתכד עשרה ושע

 א גתה אתיא םש םיחספבו ,ןתא רשבמ םלשוהילו וכו ןושאר היב 'יתכד .חישמה ךלמ הז ןושאר םכל אובמו
 שדקמה תיב .ןינבלו ושע לש וערז תירכהל ןושאר השלשל וכז ןושאר השלש רכשב לאעמ שי ''ר י בה
 ןושארמ 'וכו אסכ 'יתכד שדקמה תיב ןינבלו 'וכו ןושארה אציו 'ביתכד ושע לש וערז .תירכהל חישמ לש ומשלו
 םש ר"ומשב ימתס רמאמו .םש יישרופב 'יעו םנה הנה ןויצל ןושאר ביתכד חישמ לש ומשלו ונשדקמ :םוקמ
 ןוש אר ינא ינש ןושאר ארקנש ה"בקה לוכיבכ םכ ל או ה ןו ש אר א"ד ו"דו ר"פדב םש "יגהו  ,רחא ןונגסב
 אבי ינומדא ןושארה אציו 'נש ןושאר ארקנ ושעו םנה הנה :ןויצל ןושאר ינש ןושאר-ארקנ ןויצ .ןו רה א "ג'או
 הגוה רמאמהו) *וכו ןושארה שדהב ןושאר ארקנש ושע ןמ ערפיו ןושאר ארקנש שדקמה תיב הנביו ןושאר ארקנש ה"בקה

 ןושארה אציו א"ד רתוימ ןושלה ל"יכבו .םירפסה ראש "יגכ יתהגה ןכ .אצי המל 6 :(אנֶליוו 'דו אשראוו 'דב

 'ע ךורעב 'יגה םג םשו ,ותריסו והבא 'ר רמאמב ךומסב ל"יכב ןכ .ותריפ 7 :'וכו המלו ושע הז ינומדא

 אצתש ידכ ןושאר אצי המל ןושארה אציו 101 דצ בוט לכשבו ;ומע ותריסו (ר"ב י"כמ ץוח) י"כ לכב אטיכרפ

 ידכ הנושארב ושע אצי המל שרפמ ט"קלבו ומע ותוירפו אוה אציש ינומדא א"ד םש ג"המבו :ומע ותוירפ

 םימדה ףוניט לכ ומע אציש

1 

 ידכ ןושאר אשז .המָל פרוג םשו ;םומדה ףונוט לכ ייפ ט"קלמ יגוקזחב קתעוה ןכו

 ו"יככו ,ל"יכב ה"כ | ,אטיכורופ ןודהכ : תויריסהו 8 דצ ליעלו כ"חב "יעו ומע וי תוריסו אצוי אוה אהוש

 וכ שו ,םימדה ם קרמ הב קהעוה

 סו
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 ,הליחת ושע אצי המל אתפלח רב יסוי 'ר תא הלאש הנורטמ :ומיע ותריסו אציש ידכ הליחת ושע אצי
 וז אל תחא תרפופשכ תוילגרט 'ב יחינת םא לשמ הל רמא  ,תייה כקעי לש הנושאר הפיט הל רמ
 :תייח בקעילש הנושאר הפיט ךכ ,הנורחא האצוי איה הנושאר ןתונ תאש

 'תכר ינומדא דוד תא לאומש הארש ןויכו ,םימד ךסוש ולוכ אנהכ רב אנא 'ר רמא ינומדא
 הפי םע ה"בקה ול רמא ,םימד ךסוש הז ףא רמא ,אריתנ (בי וט איש) ינומדא אוהו והאיביו חלשיו
 ןיריזח יער הוה אכלט סונאיטילקיד :גרוה ןיררהנס תעדמ הז לכא גרוה ותעדמ ושע (סש 6ש) םיניע
 ,ךלט רינעתיא ןיטוי רתב ,היל ןייחמו ןיקפנ איקונימ ןווה 'רד אררס יטמ  הוהר ןויכ  ,אירביט ארהב
 ינבר ןוהיד ןוילק אנא רמא ,אתבורעד אשמר יתפב אירכיטל ןיכתכ חלשו סיינפ אדהב היל ביתיו תחנ

 :'נ וכ ם*פ תועוכס 'טוכי ,י"ק 'כ עוקלי 6 | : כ"יפ לסועט טכדע ,ד"כק 'כ לסוצט יקלי ,ספ עוקלי 4

 :ם ויתוריסו ,2ו ותויריפו .ש]ך וחוירסו ."ע [ותריסו | יתפד אוה ₪ .עגמ [אציש | י יל ושע 1

 ,תד אגווטממ .יתכנ!א'ופ [הנווטמ | ץ] ויתוריס .. | .] ותוריס .. | ."ץְ ותוירס אצתו ,%ן) ותכרסו

 ,ופא |המל | יד 'ל ."] התפלה ןכ ,יואְד אהפלח ןב .)₪ אתפלח 'רב [אתפלח רב | 18 תחא אנורטמ
 | יפ יל הל רמא | יתכאפד החיה .נו [תייה | ם הנושאר אל כקעו לש הפיט 2 | ת"ןפד .-. ול הרמא

 | כ חתאש 8 | ל הז .יתאז |תכגאחופדוו * | ןפיתש .יתכגאחפד יתש | ךלוחיגת [יתכגאהחופ יחינת "
 איה * | ןר'א הלחת תגתונ ,1ָנ הנושארב תנתונ .ד הנושאו הנתונ .ל ןתונ הנושאר ['אןפ הנושאר ןתונ *
 | יתכאד התיה . ןְן [תייה [ ] הנורחאב | א אצוי .ל אצוי אוה .[ְִד האצוי .'י תאצוי איה [כגופ האצוי

 ,'ו ימודא .] ינמדא [(לאומש) יתכ'א"ופד יגומדא * | ונ וליאכ .תכד ולאכ .*אח ולכ .'אופ [ולוכ 4
 | תכנאפד רמאו ויו [רמא | י אריתנ דימ .וכנ!אןפד ארייתג .(םש) וא [אריתנ 5 | ל ולוכ ינומדא

 אוה .תכ'א [גרוה | יתכנ"ןד ומצע תעדמ .!אפ [ותעדמ 6 | (םש) ילאפ 'ל .ןַח ףא אמש [ףא
 א"רכ גרה אוה .?א הדעה יגיעמ םא היהו א"דכ גרוה .יתנפְד גרוה אוה .כ [גווה | ינ'אפְד גרוה
 ,ו סוניטלקיד .[ך סונייטלקד ,ך סוגייטילקד .] סונייטילקוד .1'אפ סונאיטילקד | ן 'ל ,'א 'וגו הדעה . . היהו

 | *ךל פיריזח .י*ר יריזח [תכגאופד ןיריזח | כ סונייטקילד .*א סונייטלקר .ש סונאיטלאקד ,ף| סוניטאלקר

 .?ףכ'אפ [ארדס | ןויכו | ש'א היד תנ'אפ אירבט .ן הייד ,ָך הירביט ,2 [אירביט | "או הדהב 7
 ,ן היקוניימ . אייקונימ .נ*אפ [איקונימ | ית"אד ווה .שכג'אופ [ןווה |  תוד הירדס .י'א ארדיס
 ןיתלת | ישתכגאפד רתבל .ן [רתב | ן הל | ש ןייזגו .נ ןייזחו .כ ןייוחמו | תד אקונימ .יש'א אייקנימ
 ,'אן הרהב | ן הל בתיו | יש יל .2 תיחנ [החנ 8 | ?א אכלמ | ן דבעתא .שת'א דיבעתא | ג ןימוי
 ,1 [אירביטל | [ך סיימופ א"ג סייגפ ,ך סיימפ א"נ סיינפ ,₪  סיימפ .י1אפ סאינפ :עכו [סיינפ | ך ידהב

 | ן השמר | !ך ינפמב .ןִד ינפב :.ש] תפב ,3י*ךכאפ [יתפב | ש הי- /יתכאפְ אירבטל ,ן היירביטל
 ,איד אנא (*א ןוליק) ןווליק .כ ןוולק . . /3 ןווליק אגא .ן ןוויליק הנא | 1 אתבשד אתבורעד .] התבורעד
 יכנאופד ןווהיד .תן [ןוהיד | 'י ןוולוק . .אנא .?ףך ןוולק . .אנא .!ךךד ןווליק ביהי הנא .5 אנא ןווליק אגא

 / : | יגברבר

 ;ךרוביט 885 דצו הכריד ל"יכב 160 דצ ליעל ומכ אטיכיריפ תביתכ וא (2י"למ אוה ילואו ,(!דוקנו הטיכרפ

 שמש (?ו"לב 'יפ ע"ומבו ,ץחרמה רמוש 'וכו ןלב אטיכרפ י"כ ר"ב 'יפבו ,ןלב 'יפו אטיכרפ 'יגה םש ךורעבו
 16 רצ בישר 'צוה רתסא תלגמ לע אתדגאה ירפסב 'ב םירחא םינפ שרדמבו ,םיצחרנה לע םימ קרוז ןלבה
 ג"המבו .אטיכרפ כ"ג 'יגה ר"פדבו .185 דצ טסריפ 'יעו סיטיכרפ ל"צו םיטיברפ םש היה אלו וציחרהל שקיב
 (ותוריסו) ותוירסו אציש "וכו ךכ ךלמה ןב תא ץיחרמ ךכ רחאו ץח ר מ ה תא ףיטשמש (*אטיכרפ ןידהכ םש
 ץחרמה ףוטשל הלחת סנכנש ץחרמה ריכשל לשמ והבא 'ר לישמֶה שרפמ ט"קלבו ,בקעי אצי ךכ רחאו ומע
 לשמה ץנעראלפ י"כ ט"קלבו .ובר סנכנ כ"חאו "וכו סנכנש יאנבל לשמ קיתעה ינוקזחבו ,וינודא סנכנ כ"חאו
 םיניע הפיו שרוד  .ןירדהנס תעדמ 6 = :היגובר לע ןכ רתבו ץחרמה ףטשל אישרמ לעד יינבד ריגאל ר"אלב
 -יגיעמ םא היהו א"דכ ףסונ בו 'א א"יכבו .ת"פוב 'יעו ןירדהנס ולא םיניע הפי תצעב םיניע יפי םע אלא כ"כא
 וניעמ סא היהו דזהה הדעל םיניע םהש ןירדהנס ןה ךיגיע, ('א 'דו ו"ט 'א) םינוי ךיניע ר"שהשב ןכו  ,הדעה
 לש םהוניע לגלג ןהש לארשי לש ןירדהנס ולא ('ב א"י א"ש) ןימי ןיע לכ ושרד ד"יפ לאומש שרדמבו .הדעה
 ןויכ 'יגה םשו "וגו ינומדא אוהו והאיביו חלשיו פל רמאמה רדסנ ט"יפ םשו ,'וכו יניעמ םא היהו א"דכ לארשו
 ךפוש הז ףא רמא (דחפתהל 'יגהו הלועו תתרמ 'יגה םש ב"שר תורעהבו) הלועו תכתמ ליחתה דוד תא לאומש הארש
 :ומצע תעדמ ושע לבא גרוה אוה ןירדהנס תעדמ-דוד םיניע הפי םע ה"בקה ל"א ינומדא ןושארה אציו א"דכ םימד
 יוגה ו"רו ר"פדבו .אירבט לצא םיריזח העור אשנתנש םדוק היה (* סונאיטילקיר ךלמה | .'וכו סונאיטילקיד
 םג 'וע סונאיטילקיד םשב הביתכה ייונישו :'ב 'ג י"הבמבו 222 דצ ליעל י"מב 'יעו אירבטל ךומסבו הירביט ןאכ
 ןונגפו ,ותוא וכהו תוקוניתה ואצי יבר לש שרדמה תיב םוקמל עיגהש ןויכ  .'וכו ןויכ 7 = :212 דצ סיורק
 רתב  :'וכו הסכמ הטמד ןויכ 884 דצו "וכו היתנוכש אייטמ .תווה דכו 154 רצ ליעל ומכ ארדס יטמ ןושלה
 'וכו םיבתכ חלשו תוקוגיתה םש ול ושע רשא תא רכזו סיינפ לצא ול בשיו דרי ךלמ .השענ ןמז רחאל .ןימוי
 א"נ סיינפ 'יסופדבו .סיינפ 'ע ךורעב םג אתיא סיינפ 'יגהו .ויוויצ לע ורבעש םידוהיה לע הנאות אצמי ןעמל
 . סונאיטילקיד ,היהש עדונ םירחא תורוקמב םגו ,161 דצ ב"ח רעריש ע"יעו 808 דצ ליעל 'יעו  סיימפ
 :186 דצ ליעל 'יעו ש"עב ברע תונפל ..אשמר יתפב 5 :678 דצ א"ח עיגאלאעכרא סיורק נעו . סיינפב
 "יגה תשבושמו .(%י"ל ןוילקו ,תבשב דחאב רקבב ינפל םידמוע םידוהיה ינבר ויהיש רזוג ינא | .ןוילק אנא
 :88 דצ ליעל 'יע (ןיסוולק) ןיספוליק םשהו .'וכו ןוולק אנא 'יסופדב םג ךומסבו .נ"חעו "וכו ביהי אנא

 ) הָשיִכְרֶָפ. 4 ) ה50/9%5. *) ה000 6. +) אָטיִכְרַפ. = ") בוט ףדוש+- | *) אפ 80
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 סע אלא ןוהל ןוהתי ןתת אל היל רמאו אחילשל הידקפ ,אתכשב רחד ארפצב ימדק ןיטייק יארוהיד
 וינפו ארדס ימק םיאק יברל היתמח ,יחסמל ןמחנ רב לאומש 'ר תחנ ,אתבש תבורעב אשמש יעמטמ

 אכלמ סונאיטילקוד ןמ ןיכתכ יל ררתשיא ןכו ןכ היל רמא ,תוניילוח ךינפ המל היל רמא  ,תוניילוח
 אעב  ,יומוק ריקרמו ךיחנמ ןיטנגרא ןידה אתאו יחסימל לע ,ןיסינ ךל דכע ןיירבד יחס אתיא היל רמא
 תאו אקעב ךירמ היל 'מא ,ימחתמ ןיסנ לע ןינמיזד היקבש ןמחנ רב לאומש !ף היל רמא ,היב ףוזניד יב

 אבשב דחד ארפצב ןוכתי םיקמ אנאו ןיסנ ריכע ןוכיירבד אכט אכש ןודכעו ולכיא וליז ןול רמא  ,ךיחג
 היל 'מאו ןולע ,סאינפד יליפ םדק ןומיקאו ןותסנ אררס רתב אתכש יקופאב ,ןייער ןותאד ארתאב

 ,ן יימדוק .ך ימדוק .2א יאמדק יל ןימדק ,1 יימדק [תפ ימדק * |  ןימדק .ן ןימויק ,י5 ןימיק 1

 ,ן הל [היל | תד רמא :ישכנאופ [רמאו | יכנאפד אבשב .[ך [אתבשב | 21 דחב | ל ל ,י יאמדוק
 :ש יעומטמ .ו'ךכנ יעמפמ .ץ] אשמש יעומטמ 2 | ישבו 'ל םע | 2 ןתית | ל לא [אל ** ]| י'א ל
 אמוי ,'ְך אתבשד אמוי .1א אתבשד אתבורעד ]| | ן'אפד ימעטמ ,ן היעמטמ .?ף%א עמטמ

 :שתכנאפ [יחסמל \ | יד 'ל ןמחנ רב | ן התבורעד המויד : אתוברער ..  .יש תכנ3אד אתכורעד

 .ש םיאקד .%אפ םק .] סאק .פ'או [םיאק | ?א 'ר ,5 יבר | ש הייזח .לנא הימח | ייףוד יחסימל

 (1ך ארדיס) ארדס | ?א הימקמ .ו'אפ הימק /!רתגד ימוק .כ [ימק | יו יאק .. .[ןְד םיאק הוהד

 /(ת האר) הארו /ן וינפ .ישכנפ [וינפו | ישנ*אופְד הבר (ן הרדס ,י ארדיפ) ארדס ,!ףתןכ'א אבר

 .תכפ |היל | גוד ול .שתכפ |היל | (ךומסב ןכו) ד תוילוח .ך תוינלח .שנ?אןפְד תוינלוח 8 | תחד וינפ
 | ש רודתשא ."ן ןורדתשא ,ן ןירדתשא .יתאפְד רדתשא ,1 [רדתשיא | ו ךכו ךכ | שד 'ל . ול :ן הל

 ן הל 4 | ן התוכלמ .ישתככנאפְד אתוכלמ [אכלמ סונאטילקוד | י יל ,%א איבתכ [ןיבתכ | ן יל יל

 .יר [דל | ירתכנ'אד דיגע . 'אופ [רגע | ישתכנאפד ךיייבד .ן*ד [ןיירבד | !ך יחסיג | ן התא .נ התוא
 :תיאוד ןולע .'א הלע .פ לאע | ו פיפינ .ירתכ'אד ןיסנ .י"רג"אפ [ןיסיג | כנאופ 'ל /תד אנל
 | י אדה .] ןדה | ולא אתא .ן התאו | ישתוכאפ יחסמל | י ןולעדכ .ש ןילייע 1 ןילע .ם ןווליע
 ,ע [יומוק | יעכ!אופ דקרמו | יִו ךחגמ | ן טניגרא .!א יטנגרא ,יְרְד ןיטניגרא .שתנ'אפ [ןיטנגרא

 .י'ירתפ פעויד .שנאוד ףועזויד 5 | ירכנ יעב .ן העב | יתנאם ןוהימדק .ןְד ןוהימדוק ,שכ ןוהימוק

 *אפְד היקבש 'ר ,כ היקבשא ,ן היקבוש ,יש [היקבש | ן'ְד יל ןמחנ רב | ן הב | 'ך ףיעזד ."7 ףועזד
 ינ'א ימחתמ אוה .שפ [ימחתמ | י'אופ ןיפינ | שתםככוד ןינמוד .ינאפ [ןינמיזד [ 1'א היקבשא 'ר
 רכנ'אופ ןירמא .7 רמא .1ך [מא |  ?א יזחתמ.. ,[ן ימחתמד .. ;ך אמחתמ .. .] ימחתימ ..

 ן ךחג) ךיחג םיאק :5 דקרמו םיאק .ש דיקרמו ךיחגמ .ם דקרמו ךיחג |ךיחג 6 | 1 הקעב | כא ךיראמ

 | יכאופד ןוהל :.שת [ןול | א ןוהימדק דיקרמו םק ךיאח .'א דיקרמו ךיחג . . .יתנוד דקרמו (תןֶד ןיחג

 (ִכ ןילכא) ןילכאו (כ  ןיליא) ןילזא .1ך ןותשו ןולכאו ןוליא .שאפ ןותשו ןולכא ןולזא [ולכיא וליז
 תד ןוכירמד .ישכנ!אפ [ןוכיירבד | ן הבט | ?א אמוי .ן הבוש ,'ךָנ אבוש | י ןותשו ןולכא .2] ןיתשו

 ןוכל [ןוכתי | ש םיקומ | ן הגאו | 5 ןוכל ןיפינ .יח ןיסינ .. .שאד ןיסנ ןוכל כנא ןיפינ | נ1אפ דבע
 | ש ארפצב אבשב דחב ,] הבושבחד הרפצג | שנ יהומדק .תןיאפ יומדק..- ,?י'אְוְד יומרוק

 ;?התנופ [ארדס | ל דחב [רתב ** | יא אבש | כ יקופאבו ינפאב ;] יקפב | "ל ןייער -- ארתאב 7

 1ך*א ןוהיבסנ .תן'א ןוהבפנ .ך ןובסנ ,3ו'ף ןותבסנ ,ף ןותאסנ .ל ןותפג [1] ןותסנ * | ירכא ארדיס
 ,י!ףתגאפ [סדק | *ך ןונמיקואו .%א ןוהמיקואו ,י'ך ןומיקואו ,ן ןותמיקאו .[ךְד ןוהמיקאו .נ'אפ [ןומיקאו

 י יל ןולע | ד סייטפד ,2 ייינפד /ֶוְד פיינפד :כ?אפ [פאינפד | ך ילייפ ;1 ילופ | ?ךכְוְד םדוק
 | י יל .ָן הל [היל | 2 ןירמא .כ'א]ןפד ןירמאו .רתנלא ןורמאו

 ידכ תבש ברעב המחה תעיקש םע אלא םהל םיבתכה תא ןתת אל ל"או חילשה תא הוצ | .'וכו הידקפ 1
 "וכו תחנ 2 | :40 דצ ליעל י"מב 'יעו אשמש יעומטמ םִע יגה עמט ע ךורעבו ,תבש םדוק אבל ולכוי אלש
 אבר ארדפ 'יגה םירפסה ראשבו .,'וכו וינפו שרדמה תיב ינפל דמוע היהש יבר תא הארו ץוחהל ג"בשר דרי
 .יל רדתשיא 8: :185 דצ ליעל ומכ תוניילוחו ,ארדס 'ע ל"תמעבו 327 רצו 288 דצ ליעל י"מב "ועו (הבר)
 סנכנ .יחסמל לע 4 :םיסנ ךל השעי ונארובו ץחרו אב .'וכו אתיא 4 :  ןורדתשא הגוהו ןירדתשא ו"יכבְו יל חלוש
 יתשב סרוג ןיטנגרא 'ע דורעבו ,נ"חעו ןיטנרגא ל"יכב 'יגה ךומסבו ,וינפל דקרמו קחשמ ןיטנגרא ותוא אבו ץוחרל
 ,126 דצ פיורק לצא 'יע םינוש םישוריפו ,םשה שרפתנ אל דועו ,ץחרמ לש דש שרפמו ןיטנגרא םימעפה
 חנה ג"בשר ל"א וב ףוזנל יבר הצר וכו אעב | :יחסימל ןולע ל"צ ןיאו ךורעב םג אתיא יומו ק. 'יגהו
 ולכא וכל םהל רמא קחוש תאו הרצב ךנודא ןיטנגרא ותואל 'נ'בשר ל"א הלגתנ םיסנ לע םימעפלש ול
 :ןיצר םתאש םוקמב תבשב דחא לש רקבב םכַתא דימעמ .ינאו םיסנ השוע םכארובש בוט תבש ושעו
 ייגכ ר תב יתהגהו ארדפ דחב שבתשנ ל"יכבו .הלפת רדס ומילשהש רחא תבש יאצומב .אתבש יקופאב 7
 אלד (ןגהנד) ןיגיהנד איישנ 'ג ד"ס א"פ תוינעתו 'ג 'ל ד"פ םיחספ 'שוריב ומכ ןאכ ארדס 'ופו ,םירפסה ראש
 ש"ארב שרפמו 'וכו גהנמ (ארדיס ינפתיד) ארדס ינפי דע גהנמ וניא אתבוש (יקופב) יקופאב אדבוע דבעימל
 תבשה יאצומבו.ןיחונ ונא תבשבו ג"ל 'יס אשת יכ אמוחנתבו ,ש"ויעו הלפת רדס ומילשיש דע ד"פ שיר םיחספ
 התפיע ץרא ה"ה "וכו ןתמשנ לטונו אב 'וכו המוד ומש ךאלמ םימלשנ םירדפהשכו םימלשנ םי רד ס הש דע
 ותואבו ,(98 דצ ליעל י"מב 'יעו) "וכו םירדסה ומלש רבכש תומל ואצ תומלצ והמ םירדס אלו תומלצ לפא ומכ
 תומלצ וחמ וכו ךאלמ םימלוש םירדסהשכו םימלוש םירדפהש דע ש"'צומבו ('א כ"ק)  ג"כפ ר"יספב רמאמה
 לארשי ומלשיש דע ש"צומ דע .ןיחונינ ונא תבשבו ('ב ב"כק) להקיו ריהזהו 'סבו ,'וכו םירדס ומלשש "וכו
 םירדס ה"ךבו (השודק רדס שרפמש) ארדיסר אשודקא ה"דב םש י"שריפבו 'א ט"מ הטוס ע"יעו 'וכו ןתורדס
 רובצ חילש חתופו "וכו ררסכ הלפתה רדפמו 'וכו תבש יאצומבו 'א א"ל א"ח ג"ער רדסבו ;'א שדק 'ע ךורעבו
 יהיו רמול וגהנש הזו "וכו ארדפ ילוכ רסואו 'וכו שודק התאו רמואו 'וכז רתסב בשוי ןירדסמו "וכו םעונ יהיו
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 הכ הכ גס חשרפ תודלות 0

 אא רמא ,היל 'מאו ןולע ,אתנידמר אסכט לע ןומיקאו ה ,יליפ ןורגס רמא ,יליפ םרק ןימייק א
 ןישנרגא לעו ןימוי התלת . ןוזאו ןולוא ,יאכנל ןותיו ןוחסיו ןולעיו ןימוי החלת ינכ ןוזאתיד אנא ןויליק
 ןותא ןיסינ ןוכל רכע ןוכהלאד ןיערי ןוזאד ןינב ןוהל רטא  ,היכגל ןותאו ןוחסו ןלעו ןוהיטרק אגזטו
 רטא ,ןירכעשט ןנא אכלט סוניטילקירל םרכ ,ןנילקא ןיריזח יערד אניטילקיריל היל 'טא ,אכלמל ןיליקמ
 :ריעז ריילגב אלו ריעז יאמורב ןוסכת אל ןכ וליפא ןול

 6 גייק סיסקפ ''ע +

 | ןך סדוק .ישתא [פדק | (כנפ 'ל היל 'טאו -- אח) [ן ןומיקאד .ןֶד ןימיק אח .ישא [ןימייק אה 1

 .1 ןותסנ .ע [ןותאסנ | (א יל יליפ -- 'מא) ך ילייפ |  ןורגופ | 'א אלייפ .תד ילייפ .יש'או [יייפ
 :ש ןונימקואו .יש ןומיקואו : תא [ןומיקאו | ש ןוהתכסנו . [ך ןוחובסנ .ך ןהובסנ ,*א ןותכסנ .'א ןוהבסנ .!' ןותבסנ

 :*\ ןילע | ,'א אסכימ .רןִד אסכטמ .ן הסכיט ,* אסכיט ,ש [אסכט | ן דע | 1 ןוחקיסאו .ך ןומקיאו

 .ן ןוויליק . ןיוליק [ןויליק * 2 | 'א יל .ן הנא [אנא | ן הל | י'אְוְד ןירמאו .שת ןורטאו | ₪ .ןילאע
 ;ורב'ד ןוזתיד .1 [ןוזאתיד | ישיעו יל אנא | ש ןוולק יביהי .'ך ןוליק .עאד ווולק ."תכג'א ןווליק
 ינ .!ורע] [ינב | א ןווהיתד .כ (?) ןייזמ ןווהחתד ,[ןדד ןושריד .ן ןוזית .ץ ןיזאתד .ע'אם ןוזאתר

 | ירד יטיי .שתכנאופ [ןימוי |. "ירתכנאפְ אחלה .ן [התלת | .כ'ד 'ל :ם ינביב יב .תאד ינכ
 .'א ולוא | או יבגל .נ יינגל .ל אבגל [יש'אפד יאכגל * | כ'אד ןותאיו .ישגופ ןותייו .'א [ןות"ו
 יב .רנו'ְד [ינב | א ןוזאו ותאו .%א ותאו .5] ןותאו ,ךְד ןוזהאו .'יןַפ [ןוזאו | 'א ילזא :כן ןילוא
 .ישעכנ'אופ [לעו | ר יטוי | 'ירכגאפד אחלת .ן |התלת | א וגל .ם וגב .'א ינביב .םָד ינכ
 דח .] יטניגרא .₪ ןיטניגוא ,"% יטנגרא . ייטנגרא .עכ?אפ ןיטנגרא .1 [ןיטנרגא | תא לאעו
 .₪וד ןוהימדוק .רתוכנאפ [ןוהימדק | ?ך יגזומ .ש אגזמ .1אפ הגזמו 8 | ך ןיטניגרא . . ;[ך ןיטנגרא

 נ'או [רגע | היל [ןוהל ** ] ₪ ותאו | י ןוחסאו | י ןילאעו .ן ןילעו .ש ןולעאו | י ןוהימוק

 | יל אכלמ [(] הכלמל) אכלמל ** | כ ןילקימ .ן ןילקמ 4 | ן פיפיג .שתד ןיסג .יכנ*אפ |ויסינ | ישת*אד ריכע
 , סונייטלקידל .'ַא סונאיטילקידל . אנא ילטקדל . אנא יטקלדל .] אנייט קילדל ,ָכ אנוטילקדל | ן הל | ןירמא
 ,3 ירזח | ישתוד יער :.כנאפ [יערד | א סוניילטקל ,+ סוניפלקדל .ש סונאיטלקדל . [ך סונייטלקרל
 ,ך סונייטילקידל | ?א ןניליקמ .'ַא ןוליקא בפ ןנלקא .יו ןנליקא .ָך ןגילקא .שת ןןנילקא | 1 םיִריזח
 :ם שקל ,ו םוגיטלקדל.- ;ש  סונאיטלקרל .[ן סונייטלקרל .] סונאיטילקדל ,ן סוניפילקודל
 | יש ןידבעתשמ .8 ןדבעשמ .ך םיד .[ן ןירבעושמ . נא [ןידבעשמ | = ל 'ל [נא ** | א קהל
 ,א יאמורב אל ,ךנ ימורב | שן ורפכת .יעתבאפריל ןוזבת .1 [ןופכת | ן 'ל .שתאפד ןוהל ,ג [ןול 5
 | ?ף רילוגב יא ראילוגב .ישכניאופד ריילוגב נע רוולגב גר [ריילגב | יעתכפד ימורב אל ,ן יימורב אר

 | 'א שלח [ריעז
 ךיראהל יךכ םהירדס תמלשהב .לארשי והתשיש ידכ אתבש יקופאב "וכו המיענב רמולו ארדסד אשורקו םעונ
 ןיריכזמ ךכלו םהירדס לארשי לש ה רבכש "וכו ךאלמה קעוצ תבש יאצומב ןנירמאדכ "וכו םיעשרל חונמ
 ו*חמבו יד 'יס סדרפה 'סבו תישארב 'פ תותלאשבו 'ב ה"כ םש ע"יעו 'וכו םעונ יהיו תבש יאצומ רדסב לארשי
 אררס רתב ןאכ שרפל ירנ ןיאו  ,ה"צר ייסו ב"לק ייפ ח"וא רוטבו םייכק ייסו ד"מ 'יס טקלה ילבשבו 118 דַצ
 יקפב יוגה ו"יכבו .םויה רדפ ומילשהש רחא שרפמ ר"ב 'יפבו .כ"מב 'יפש ומ כ השודק רדס ומילשהש רחא
 םדק אתנידמד אפכט לע ןומיקאו ןותפנ שבתשנ ל"יכבו .אתטימש יקפב 'א ז"י ט"פ ב"ב ישוריב ןכו אתבוש
 י"ע ל"יכב וקחמג אתנירמד אסכט לע .ןאכ .תורתוה תוביתהו) 'וכו סדק ןומיקאו ןותסנ יתהגהו 'וכו 8
 םידמוע .הנֶה ךלמל ול ורמאו םירמושה ואב 'וכו היל 'מאו ןולע סאינפ לש רעש ינפל םדימעהו םחקל (תודוקנ
 ואב 'וכו ןולע ריעה תמוח לע (?אסכט לע םדימעהו ןיטנגראה םחקל רעשה ורגס ךלמה רמא רעשה ינפל
 ישוריב םג ועו ג"יכו ו"יכב ןותסנ 'יגה הנוכנו .יוכו רמא ריעה תמוח לע םיד מועש ךלמל ול ורמאו םירמושה

 לועל ומכ ל"יכב וכו אסכט לע ןומיקאו ןותאסנו .'א 'ח א"פ מ"בו 'א ז"ע ב"פ הגיגה יד ד"
 "וכו "וכו פ"וכבו "וכו רסכט לע ןומיקואו ןותאסנ אסכט 'ע ךורעב ןכו .םש ו"מב 'ועג-יזכו בהוו

 כ"חאו וצחריו וסנכיו םימי השלש ; ץחרמה וקסויש רזוג ינא .'וכו אנא.1 :היל ימאו ןולע דע היל 'מאו
 לעפתא אוה ל"יכב ו ,נ"חעו ןויליק יתהגהו ןיוליק ןאכ בותכ ל"וכבו , הלו ץחרמה תא וקיסהו

 ךורעבו.307 רצ ליעל 'יעו י"למ נבו .אזא יזא 'ע ל"תמעב ועו (ב"כ ט"י 'ג) לאינדבש .םוגרתב .םג .אצמנש .אוא ןמ
 ןושריד ו"דבו ןוזתיד .יגה ר"פדבו ..ינב ןיזאתד וכו אנא א זז ד עבו ינב ןוזאתד ןוולק אנא קתעוה 'א ןוולק 'ע

 ג"יכו ו"דו ר"פדב םג אתיא אגזמו 'יגהו ;ץחרמה תא ןנצל םירק םימ םחינפל גזמו .ןוהימד
 םהל רמא ולצא ואבו וצחרו וסנכנו .'וכו-ןולעו :ה זמו 'א א'יכו פ"יכבו .טוקליז ם"יכ ר"ב 'יפבו

 םיריזת העור היהש אניטילקיד ול ורמא ךלמה ,תא םיזבמ םתא םיסנ םכל השוע םכיהלאש
 ךומפב ןכו אכלמ ל ןיליקו ןותא, םירפסה ראש 'יגכ יתהגהו  ,םידבעושמ ונא םוניטילקיד ךלמל לבא וניזב

 'יגהו ,ןנ א יתפסוהו .'וכו ןיליאל ליקימ ינמ 'ר 'ד ה"ס ג"פ  םירוכיב 'שוריבו
 אל 6 .:"'וכו יהי דבעשמ ה"כ יט תושארב 'א י"רתב ןכו י"ב העבראב דועו ו"יכב
 (יה 'מ ילשמ) וכו םכחל .חכוה 'וכו ץל חכות לא י'גרתו .יפכמ אל םש תומורת ישוריבו

 א"ס ןמסנ ל"יכ ןוילגבו ,'ב ד"מק י"הבטבו םסכ 'ע ר"תמעבו 'ג פכ 'ע ךורעב :יעו וכו סיכא

 לה ילצא ואבי

 אגזמו 8 :כזמב הגוהו . בג . דיר ךןי
 (ו"וכ יש ת"יכו

 כ"ג 'יפו ורסבת 'יגה ר"פדב ר"ב !"פבו ו"יכבו .י"כ השמחבו טוקליבז רוילג 'ע ךורעבו

 ימארא ורפסב ןאמלאד 'תה ןייצש דחא י"כב ןורסבת את יא דועו .8ל8 דצ
 ..- ---- -- וראוי | םש ימלשוריב םגש טולחה יפב אסב 'ע ל"תמעבו ,ןופב ה ה ונינפלש רמאמב היגה אוהו !| דצ ןעבארפט

 .'וכו יאמורב \ :יז יס ט"עפ ןמקל םג "ועו יפכמ !יגה "ד ימלשוריב ןכא ,םש רצקה שוריפב היכו יסבמ הגוכ
 'גב אל ףאו תו

 ירכנ ןה ולאו ןהב
 ןיאנקתמ ןיא 'ג םש םיחפפב .ורמאש .ומכו הלודגל ולעי ,אמש ןפק תרשמ ריעז (3רייל

 מ ןמ] םויננושכו רחא ןונגסב רופיסהו ,והייגדוא ירוחא והייתוכלמד מ"מ ןטק דימלתו ןטק שחנו

 :') הטף. ?) דפלשסש. 3) פג, 108800



 1 הנ הכ גס השרפ תורלות

 ירדנפכלא 'ר םשב אמוררד ןנכר ,תרראל יואר ולכ קחצי רכ אגנח יר רמא רעש תרדאכ ולוכ
 אפסה אלורפ ארחכ וקד ןידאכ ד"הה רעש ירידא ולכ הז אצי אנהכ רב אבא 'ר םשב הכחרו
 םרנ ימ קחצי רכ אננח 'ר רמא (הל ב לאינד) 'וגו טיק ירדא ןמ רועכ ווהו אבהדו אפסכ אשחנ
 :םירידאב םהירי וטשפש לע טיק ירדיא ןמ ריעכ .תושעל םהל

 : סט פוקנו 1

 תחרד אניגח .כא אנניח ;בְו [אננח | - תרדעכ ]תרדאכ ** | ילרעתכנחפד ולכ .1רא] [ולוכ 1

 ,כנו [אמורדד | א ןינכי | ירתג'אוד ולוכ .יירכ'אחפ [ולכ | תד 'ל :כגאופ [קחצי רב | פ הנד
 ר ,נא אבהרו .תפד אבחרו 2 | א יארדנכסילא | ('ד 'ל הבחרו --- האמורד) דד האמורד '5 אמורד

 | ירעתנ'אוד ולוכ .ולרלאחפ [ולכ |יי ל .תָד אצי 0 אצי הז .רגאחפ [הז אצי | ן הבהדו .5 אבהד
 ותורוזל תרדאכ דרופמו רזופמ ,ו רעש תרדא .?א?ְל תר כ ;ע) ירדא ,'א רעש ירידאכ .ח]פ [רעש ירידא
 אלזרפ .ל 'וגו .. הפסח אלזרפ [וגו --- אלורפ * | ע הדחכ | ן תרדאמ ..רזופמ ,ך ארדאמ שקכו ץומכ
 אלזרפ ,י'א טיק (ו ירדיא) ירדא . .רועכ (י הוהו) ווהו (+ אבהדו) אבהד אשחנ אלזרפ , :עגח טיק . . אפסח

 [-ך הגו לם שנתו אלופ ;כ טיק ..ווהו .?א טיק יירדא ..ווהו "וגו ,ןְד טיק (ת ירָדא) ירדיא ..ווהו

 טוק--רמא) [ךד 'רמא קחצי רב (ך אנינח) אננח 'ר :עכמ קחצי רב (5ִ אנניח) אביב ..רמא [קחצי --רמא

 : תויהל ,ע ןהל תושעל ,ך תושעהל ;ןך ןכ תושעיל  ;ן תושעיל .ךכנפ [תושעל | ע יל םהל 4 [ (א יל

 | עתגפ ירדא | ו 'ל ןמ רועכ

 תחנ ךלמ דיבעתיא איישנ הדוי יברד יילט הינוחמ אריזח טול קיד םש תומורת 'שוריב םינוש
 ןוהל ןתת אל איחולשל היל רמא די מ אתבוש ייקפמב ייבג ןווהית ןינבר רתב ןיבתכ לש  םוימפל
 אשמש יעמטמ םע אתבורעב ןוהבג אחילש א.ת או ישמש יעמטמ םע אתבורעב אלא ןובתכ
 פירטיגנא אתא אירביטָד ןיפומידב יחסימל ןיתחנ ןמחנ רב לאומש יברו אוישנ ןדוי 'ר/ הוהו
 ול רמא ימחתמ אוה ןויסינל היל יפרא ןמחנ רב לאומש יבר ל"א היב ףזנימ מל איישנ ןדוי 'ר אעבו ןוהבג
 עט אתבוש יקפמב ןיסינ רבע ןוכייבד ןוחס ןול רמא אדבוע היל ןונגת ןידבע ןינכר המ
 ינביב איהה הוה ןייחס ןוניאד דע ייפא ןומחיי אל רמא רב ל ןינ בר אה ל"א ןוחתי ליעאו ןוההתי
 ןול רמא ןנהימדק היל ןומקו .ןוללעו ןוהימדק םצנ או. קפכ ןוולי ל ל ןימוי העבש הייזא
 סונאיטילקיד ןניזב אריזת םולקיד היל ןירמא אתוכלמ ןיזבממ ןותא ןיסינ ןוכל דיבע ןוכוירבד ןוגב
 יפלשוריבו רבב ןה 5 וש תואחסונו ,ריעז רב חב אלו .ריעז ימורב אל י פ כמ אל ןכ ייפאו ןניז ב אל אכלמ
 .'וכו יליפ .ןורגפ רמא וכו יליפ .םדק ןומיקאו 'וכו ולכיא וליז ןול רמא ומכ רופיסה יטרפ המכ םש ורדענו
 הוניכו היוזב תו היה אוהו (!טולקיד הליחתב ארקנ סונאיטילקידו ,םיריזח העור כ"ג םש ארי זח תארוהו
 פונאיטילקיד 'יפ ןאכ .םגו  ;םיריזח יעורל םיעורי ויה ב ישנאו ןעירילליא ותדלומ ץרא םש לע ארוזח

 ו
 ו
 י
: 
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 רסיק דיבעתיא-ןרמא אלו לודג אבצ רש י'ולכ ךלמ דיבעתיא ורמאו ,אשנתנש םדוק וכו ןיריזח יער הוה אכלמ
 הז ול הרקש איישנ הדוי ירו ,רסיק ארקנש אצמנ אל ה יםהב רכזוה רשא ימלשוריב תומוקמ .ראשב ןכו
 היהו חנשמה רדפמ אישנה י"ר לש ונב ןב ?א איישנ י"ר אוה ימלשוריה רופיס יפל פונאיטילקיד 'םע ערואמה
 היתמח 'וכו 'רד ארדפ יטמ הוהה ןויכ ונינפלש ייגה םג םייקל שי ןכלו (פ"פ שיר ןמקל םג 'יעו) םתס ריבר כ"ג ארקנ
 א"ח א"הגאבו 53 דצ ר"ב ג לע ור פסב רענרעל מ"ר שיימבו א ו" מק 'א ד"מק א ג"צ 'א ביג 'ב "ב י"הבמב 'יעו 'וכו יברל
 ,םימד ךפוש ולוכ ינומדא  שרדהל ןאכ ךמסנ רופופהו ,977 דצ 'ד ארודהמ ד"ח םידוהיה תורוק ץערג ע"ועו 419 דצ
 א"יכו- "וכ ר"ב .ופבו .השו שהדה םעט .'וכו יואר ולכ 1 | :ש"ייעו םירחא םירמאמ ךשמהב אבוה ימלשוריבו
 ינאר שרפמ כ"מבו ,תיצצב ףטעתהל יואר קידצ וליאכ הארנ (ונטקבש) ונטוקבש תרדאל יואר .(ולכ) ולוכ שרפמ
 שרפל .ירג ןואו ,ע"צו ןכ רמא עשר ופוס לעו תרדא ונממ תושעל וילעמ ורוע טישפהל .רמולכ תרדאל
 ליבשב אבוה ריעז יאמורב ןוסכת אל וכו אכלמ סונאיטילקיד רופוסהשו תוכלמ שובלל .תרדאל .יואר .ולוכ
 :יוכו םהל םרג ימ ךומפב שרוד- אוהו ק חצי רב" ח"ר רמא ןאכ הנוכנה ייגהו ,'וכו תרדא ולכ 'פל שרדה הז
 ב"מ אמוחנת יד ייס כ"פ ר"יו ע"יעו "א ג"ע םש יאמורד ךרעבו 'א 'ו י"הבמב ?יעו י"א םורדבש -.אמורהה .ןנבר
 ולוכ אצי אנהכ רב אבא .'ר םשב ןנבר עטוקמ ר"פדבו ,((ב ח"לק) ט"כפ רייפפ יג ייפ םש אמוחנת 'ד ייפ ירחא
 ןנבר .ל"יכב 'םש ייגה ןכא ,יוכו .תעד הנעי םכחה .שרדב 'ז ייפ א יעפ ןמקל םג ונינפל ומכ םישרודה תומשו ;"וכו
 כ"באר םשב .אפברו וכו ןגבר םש כ"יפו ג"יכבו ,אנהכ רב אבא -ר םשב אנ ב רו ירדנסכלא ירי. םשב המורד
 ;ןנחוי יר םשב ירדנפכלא 'ר םשב האמורדד ןנבר שבתשנ םש ייסופדבו ,כ"באר םשב אבההו: 'וכו ןנבר םש ו"יכבו
 םג ייגה ןאכו ,כ"באר םשב א ב א 'ָרו ירדנפכלא 'ר םשב יאמורה ןיכנבר םשמ .קתעוה ז"קתת יד" בויא "'קלובו
 'רב :(הבהא אווחא הווחא) הבחא 'ר ארומאה אוה ילואו .אב הרר י"כ השלשבו ,א ב חררו ת"יכו פ"יכו :\"ךב
 א"ח .א"הגאבו /א .ג"פ י"הבמבו אבחר הבחר ?ע ל"תמעב 'יעו הבהא .'ר אוה םש טוקליב אבא 'ר םגו ,אריעז
 ארדא ןושל תרדאכ ושרד .רעש ירידא 2  :םש נ"חבו 879 דצו 6 דצ ליעלו 656 ג"ת 477 דצ ב"ח 195 ךצ
 ןמ רועכ 'וכו ןידאב ד"הה (28 דצ ליעל םג 'יעו) יהרעפ רעס ןושל רעשו (681 ליעל ייעו) האובתו .ןרוג .ייפש
 םשו) ירדא ולוכ רעשי תרדאכ ולכ שרפמו םרוג /ג:(רעש) רעפ 'ע ךורעבו .,"וכו אחוה ןומה .אשנו ד" 9 וכו ירדא
 ןרוגבש ץומה אוהו ירדא רעשכ *יפ ("וכו יואר ולכ וינפלש שרדה קתעוה אל ןכו םישרודה תומש וקתעוה אל

 וכו תופונה 'יפו (ג"מ א"כפ תבש) םישדע לשו ןיגופא לש רעיש םש אבוה ךרעה שארבו ,'וכו הדחכ וקד ד"הה

2 . 

 עה
 !ג"מ .ב"פ האיפ) .שתוכ רעיש היה םאו םש :יפ דועו .רעיש ןיארקנ ןלוכ תינטק לשו האובת לש ץוז מחו ןבתהו
 שתוכ רעש ארקנ אוהש ןרוגבש ןיומכ תרדאכ שרפמ 896 'ומע ג"המבו ,'וכו הז תא הז ןישתוכ תופונה ויה םא
 ירידאב ודי טשפש רעש תרדאכ א"ד םש דועו ;טיק ירדא ןמ רועכ ווהו ןלהלוי רעש תרדאכ אכה .'תכד
 תרדאכ ולוכ 101 דצ בוט לכשבו ,טיק ירדא ןמ רועכ ד"הה רעש תרדאכ ולכ קתעהו .עטיק ם"קלבו ,רעש
 ,םיהידאב םהידי .וטשפש לע "וכו רועכ תוי ה ל םהל םרג ימ קחצי רב אנינח ר"א- "וכו ןידאב דזהה רעש
 שקכו ץומכ ותורזל תהדאכ (ררופמו רזופמ) .רזופמו דרופמ (ולכ) ולוכ הז .אצו שרפמו סרוג א"יכו מ"יכ .ר"בי "יפבו
 (ירדַא) ירדיא ןמ. (רועכ) רועיכ תושעל םהל םרג ימ "וכו אדחכ 7 ןידאב ?יתכד אדהו ןרוגמ (ארדיאמ) ארדאמ
 ּק ,תוכלמ יגורה ולא םע ירידאב םירידאב םהידי וטשפש לע ןרוגמ ןישדה האובתה תלופפ ןרוגמ רעופי ץומכ-טיק

.8 ,12100168 (1 



 זכ--הכ הכ גס השרפ תודלות )9

 ףא סש ןוכתריזחל ןותירק ןותא קחצי :ר רמא  ,ימלועב יתארכש אוש אה ושע ומש וארקיו
 :(בכ ד תומש) לארשי ירוכב יגב 'גש םש ירוכב ינבל ירק אנא

 40009ות יט ול רמא אנליס תיגר ןילא ןמ דחל לאש רחא ןוטנה 'וגו ויחא אצי ןכ ירחאו (וכ
 וומא ,ושע כקעב תזחא וריו ויחא אצי ןכ ירחאו וילע כתכו סימלוק לשנ קלח רייג איבה | ,ונירחא

 :קירצ ותוא רעטצמ היה רעצ המכ ךעירוהל ,שרח ןקז יפמ םינשי םירבד ואר +
 .הז יכג לע הז םילידנ ויהש תינוכצעו פרהל לשמ יול /ר םשכ סחניפ 'ר םירעגה ולדגיו (זכ

 םיאבו רפסה חיכל םהינש םיכלוה הנש הרשע שלש לכ ךכ ויחוח הזו וחיר הז וחירסה ולידגהש ןויכ
 838 לעוסנס ,'כ ''ק סורלופ כ'ע סעוסמנס ,סט עוקל" 6  :"ק 'כ סוקל | :נ"ע 6לל 'כ ייקד עוקל ,סט עוקל |

 :כ"לפ פ*כדפ ,'ד כ

 ומש וארקיו ביתכר - [םש | "או ןוכריזחל | 'א ןורק .ן ןותיירק | (י"הד) י -- ח"בקה רמא [ןותא 1

 ,\ ירקא אנא .ןְד ארוק אנא . 'א ירק ינא .(םש) ינו ארוק ינא .כפ [ירק אנא 2 | 'א יל פא | ם ושע

 ויתכגפד ןכ ירחאו * 3 | יתכנ'אחופד - וזו רמא הכ .%א [ינב | "א ירכוב ירבל | *א ירקיא אל
 | כ'אד 5 :יתגי'אח ושע בקעב (י] תזחא) תזחוא ודיו .ןמ [וגו | (ךומסב ןכו) ול ןכירחאו

 :כנפד ןיליא ומ .ת'או [ןילא ןמ | י לאילמג ןבר תא .א 'ר תא |רחל | יאל ל [יתכג'אחופד דחא *
 ;5 ספוט [כנא ספות * | 'א אולס .תןְד יגולס .ן ינלס .נ'אחחפ [אגליס | (ו 'ל אנליס -- ןמ) 'א ןיליאמ
 ור [לטג | ןח ימ דיב [וגירהא 4 | י תוכלמ . . .[ך תוכלמה תא .. .ך תוכלמה ספות .ץְְופ שפות

 דיל .ירתכנפ [ושע | ירתכד תוחוא . גפ [תזחא | א'ד 'ל .י*ך פומלק [פומלוק | א'ד 'ל .תכנופד לטנו
 ..היה .*ךכ'א [קירצ -- היה | 2 -, אלא ושע בקעב .תזחוא ודיו בותכל ךירע אוה המ [ךעידוהל | י יפב =
 :1 [םשב --יר 6 | ן רעטסמ קידצה . . היה ,י18 רעטצמ קידצ ותוא היה .'ְַד קידצ ותוא רעטצנ .[ קירצה

 .ע [סילידג | כגפ תוינוכצעו .ןִד תינובציעו .יעתאח [תינובצעו | ן יל לשמ | תד 'ל .ג'אשפ םשב סחנפ -
 !%% ןירכינ ויה אל ויהש ןמז לכ ₪ [הז | יאח כג | ן םילודג .'א ןי- .יתכ'אד םילדג .גפ ןיד
 :ןא בוט וחיר ,ןד וחיר ןתונ .ן וחור .ל ויחר [יכופ וחיי * | ףִד וחירפהו .יכנאזחןפ [וחירפה | ןויכו 1

 סהינש | וא גיי .ן הרשע שולש | ן] בוט וחיר .[ך וחוה ןתונ .ך וחוה .יכנ1אופ [ויחוה | [ך ער וחיר
 ! יכ 'ל .תתנאןד רפסה . .םיאב םהינשו [רפסה --- םיאכו | )אפ ןיכלוה (1 ןהינש) םהינש .יתכְוְד םיכלוה

 לארשי םירידאב שרפמ כ*מבו .484 דצ ליעל י*מבו נ"חעו "וכו דרופמו רזופמ ולוכ אצי ת"יכו 'יסופדב ה"כו
 אה | :'א גינ תוחנמ 'יעו םירידא ןושל (ירדא ל"צו) ירידא שרדו םב יצפח לכ ירידאו 'גש םירידא וארקנש
 השוע 98 דצ בוט לכשבו ,אוש ותדו אוש תויהל יושע ושע שרפמ ט"קלבו ,ןוקירפונ ושע שרור  .'וכו אוש
 :קליבו ,'וכו ןותירק ןותא ה"בקה רמא .'וכו ןותא :ומלועב אוה אוש םש ג"המבו ,אוש ותוהלאו אוש :אוה אוש
 580 רצ ליעל י"מב 'יעו 'וכו ארוק ינא ףא םש ןוכתריזחל םתירק ןתא קחצי ר"א םש כוט לכשבו ,ןכ 'יגה י"הֶד
 ה"בקה שרודו בע ומש ארקיו וירחא לש קוספבו 'וכו ושע ומש וארקיו ןאכ ביתכד קוידמ י"רו ,'וכו ןליא ה"דב
 ןמקל ייע ושעל 'ולכ ןוכתרוזחל שרדהלו ,ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו ט"קלבו ת"הע י"שריפב 'יעו בקעי ומש ארק
 :442 דצ ליעל י*מב םג 'יעו תחא הביתב ןכירחאו ךומסבו ןאכ בותכ ו"יכבו ל"יכב .ןכ ירחאו 3 :ה"ספ שיר
 תוכלמה 'ולכ ספות ימ ל"א אנליס תיבד ןתוא ןמ רחאל .לאש םודא תוכלמ לש דחא ('אבצ רש .דחא ןומגה
 ירל לאש (?ינליס 'ג ד"ל ג"פ שיר תיעיבש 'שוריב רכזומה יגליס אוה (ינולפ יגליס) אנליס ילואו .'וכו ונירחא
 ןמ ןמת ווהו אירביטד אשרדמ תיב ןיהב קיספ דיבע אב רב הויח 'ר 'א ח"מ ג"פ תוירוה םשו 'וכו אב רב אייח
 ,888 דצ סיורקו 9 דצ ב"ח ץנוצ יבתכב ייִעו (אכליסד יונב ןמ שבתשג יד 'יס ה"פ ר"יובו) 'וכו ינליס רבד ןיליא
 א*יכב יוגה ןכו ,77 רצ א"ח ת"הגאב 'יעו 'וכו ל"א לאילמג ןכר תא לאש דחא ןומגה טוקליב 'יגה תשבושמו
 מ"ר תא דחא ןומגה לאש ג"כ רעש הדיקעבו "וכו (אנליס) אולפ תיבד (ןילא ןמ) ןיליאס 'ר תא לאש 'בו יא
 תיבד קיתעהו האורב הגש 262 רצ ד"ח ל"תמעבו) 'וכו ואר רמא 'וכו איבה 'וכו תוכלמה ספות ימ אולס תיבב
 ותמגודו ,שדח ןקז יפמ התע ונעמש םירבדה םעטו ארקמב ורמאנש .םינשי םירבד 5 :(םש ושוריפ רזו ינולפ
 בקעב תזחוא ודיו ויחא אצי ןכ ירחאו [רמאנש ןינעכ ומל ריעשמ .חרזָו] ג"מש ייפ הכרבה תאזו ירפסב שרדה
 רמאמה םויס .השקו ,ע"מב ש"ייעו םכותל תסנכנ המואו המוא לכ ןיא םוקמה םהל רמא בקעי .ומש ארקיו ושע
 רעטצנ רעצ המכ עידוהל ושע בקעב (תזחא) תזחוא ודיו שרפמו סרוג א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ."ןכו ךעידוהל
 - קידצ ותוא שרפמ כ*מבו ;ושע עשר .ותוא לש ותנוכש ינפמ .תאצל רהממ היהש בקעי קידצ ותוא (רעטצמ היהו
 יר.6 = :תייפיב ע"יעו ושע דומ. ונחקיש דע ותררש דומעי אלש תולגה רעצב שיגרה ומא םחרמ ותאצב = דיטש
 סדהו תינובצעל םימוד בקעיו ושע שרפמו סרוג םשו ,'וכו יול 'ר םש ב סח ג פ 'ר ט"קלב ה"כו | .'וכו סחניפ
 ןהישעמ ןירכינ ויה אל הגש ג"י לכ ךכ וי חוח הזו וחיר ןתג הז ולידגהש ןויכו הז ב ג לע הז ןילדג ויהש
 תינובצעו סדהכ יול רב סחנפ ר"א םש בוט לכשבו .דיצ עדוי שיא הזו םת שיא הז ןהישעמ ןירכינ ולידגהש ןויכ
 ,וכו םינש גי לכ וליא ךכ (וחוח ל"צו) וחיר ןתונ הזו וחיר ןתונ הז ולידגהש ןויכ הז יבג לע הז ןילדגש ןישמק 'יפ
 בצע 'ע ךורעבו .חוח הזו ןחי ר הז ולידגהשמ רפסה תיבל ןיכלוה םהינש ויה הנש הרשע שלש לכ םש ג"המבו
 ירו ו"דו רדפד טוקליב םגו ;אוה םיצוק וגימ 'יפו 'וכו הז ג"ע הז םילידג ויהש תינובצעו סדהל לשמ קתעוה 'ג
 רע רמאמה ףוסב שרפמ י"כ ר"ב 'יפבו ,(תיגובכע 'ע ל"תמעב אבוהש ומכ תונובכעו אלו) תינובצעו 'יגה א"דפפ
 הגש גו םהל היה ושעו בקעיו וירבד לכל שיאכ אוה ירח ךליאו ןאכמ רבדב בייחתמ וגיא הנש גיי דעש הנש ג"י
 היהש ללכמ םת שיא היה בקעיו רמאג בקעיב ןכו היה הנש ג"י ןב הונומ עמש שוא היל ירקדמו שיא ושע יהיו "יתכד
 ולדגיו רמאמה םש תודלות ב*מ אמוחנתבְו- .הנש ג"י ןב 'ןכו וברח שיא "י יס ה"פ ןמקל שרדה ייעו וכו הנש גיי ןב
 תורעהב ש"ויעו) הנש ו-ט דע ןיוש ןהינשו רפסה תיבל וכלה ןהינש יול 'ר רמא ןהכה היכרב 'ר רמא "וכו םירענה
 הזל הזמ שירפמ םדא ןיא םינטק ויהש ןטז לכ תי ג ו מ צ ע ו סדהל םימור ויה המל (יגוקזחבו ת"הע תופסותבו ב"שר
 שירפמ סרא היה אל םינטק בקעיו ושע ויהש םימי לכ ךכ ויצוק איצומ הזו בוט (חיר ל"צו) יהיו תיפמ הז ולדגיטמ
 תופפוההמ אוהו) םש אצת אמוחנתב ןוגגסה הזבו .'וכו םירעגה ולדגיו רמאנש ןינמ ושרפתנ ולדגתנשמ םהיניב
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 33 וכ חכ נס השרפ תודלות

 רב רזעלא 'ר רמא ,הרז הדוכע יתכל ךלוה הזו תושררמ יתבל ךלוה הז .הנש ג'י רחאל ,רפסה תינט
 :הזלש ושנעמ ינרטפש ךורב רמאיש ךירצ ךליאו ןכימ ,הנש ;"י ונבב לפמיהל םדא ךירצ ןועמש

 ןמ תלטק אל ךמע בגג ןמ תכננ אל םהיפב תויריכה תא דצ 'וגו דיצ עדוי שיא ושע יהיו
 הרשב רצ ,אחלימ ןינקתמ ךיא תיכב רצ ,הדשב רצ תיכב דצ ,ינדס ינדיצ רמא והכא ר  ,ךמע לשק
 לכ ןובר ה"בקה ינפל לארשי ורמא ,הרשכ ומצע ריקפה רמא הכא רב אייח 'ר ,אגביח ןינקתמ ךיה

 ףא ה"בקה םהל רמא ,םישנכ לעכנש הזל ףא אלא תוטוא םיעבשל ונרבעתשנש וגייד אל םימלועה
 הריצמ השא בלכ אוהה םויב םודא ירוכינ בל היהו ד"הה ונממ ערופ ינא ןושלב וב ינא
 : :(בכ טמ חומרי )

 :רנע לש ושרדמ תיכו םשלש ושרדמ תיכ ,םילהא ינש םילהא בשוי םת שיא בקעיו

 : 'ט יס םודלופ סמוחכת , ('6 ע"לק) סכככס סלח 'פ לסקיספ :סט נ*ע לעומס 4  :כ"םו 845 75 ליפל ,סט םוקני 8
 :י'ק 'כ עוקלי 9 :נ*לט יכ סימכי 'קלי ₪

 תיבל [תןכנ'א"וְד תושרדמ יתבל * | כ הז היה | י יל הנש | כנ"ןפְד הרשע שלש .יתא |ג"י | ו רחאלו 1
 | יכאפד וזע .ג"ן [הרז הדובע | תכגלאפ תיבל | ו רפסה .. .ף שרדמה .. .*%א ושרדמ תיבל ,ל תושרדמ
 שג לפטיל .ףתפד לפסהל .'או [לפפיהל ל | ד 'ל .א שירב .3פ ..רב ,ן ..'ריב ,51 [ןועמש 'רב
 ןאכמ | 1ך הושע שלש דע .1*ךְד ג"י דע .:תכנ?א] הרשע שלש .'אפ [ג"י | א וגנב םע | י'א לפטל
 ן:וגו דיצ | 1 עדי 3 | יתנאופד ושנועמ .כ [ושנעמ | י גיי רחאלו .] ךליהו ןכימ  .ףכא ךליאו
 נאחו תיבנג | יו אל תא [אל | א םהיניעב .יתנ ויפב | תוירבה | כ 'ל תא | ן "וגו ;יתכנאפד דיצ

 תוד אלו .יכנאחפ [אל | ו ךטיע | *אד גיגג .ישתכנ'אחופ [כנג | כ ימ .ישתאחד ןאמ .נופ [ןמ
 ו ךסיע | "אד ליטק .ישתכנ'אחופד [לפק + | .כ ימ .ישת'אחפ ןאמ .ג'או [ןמ | נאו תילטק
 ן יגדס ינדצ .[ך ינדס יגדוצ .[םף ינדוס ינדוצ | ךִד והבא 'ר רמא ,ן 'מא אוהבא 'ר .ירכנא[ןפ [רמא -- 'ר

 *א ינריצ .י ינדוצ ינדצ .%ַא ינדצ יגדוצ ,1ך יגדצ . . .[ך ינדוצ . . ,ך יכדיצ ינדוש ,?ך יגדיצ ינדוס ,*ך ינדש ינרצ

 ו ךה .תגאפד ךיה 5 | (ךומפב ןכו) תד "ל .יכנאחופ [דצ | 1 הדשב רצ [הרשב -- דע | ?ף ינדוצ

 ןהנבת .תככפ ךאנכת .ינאח [אנבית | יכח ךאיה .ן ךה | | החלמ .ךכם אחלמ . החלימ | יכְזד ךאיה
 [םימלועה --ןובר | ן ריקבה | + אנהכ רב אבא ,ְד אייח .1 אברב אייח .1 הוורב הייח .*אפ [אבא רב אייח
 ם'א |לעבנש הזל | יא תומוא יעל 6 | (הימרי) י יל .תלא עישבר .ינפ םלוע לש וגובר ,1או םימלועה ןובר -

 .ל ןושלב [ירכגאופְדך"ל ןושלב וב * 7 | ו יל ינא ףא | ד תלעבנש וזל .(סש) ינ'אחופ הלעבנש וול
 ד הנמיה :תיאחפ הנממ .(םש) יכ'א [ונממ | 'א ערופ .י ערפא | (םש) י ןושל ותואב .][ך הזה ןושלב וב
 םויב | *ףד כאומ :.ירתכנאפ'ד |פודא | ירתכ'אפ ירוכג | א ?ל ד"הה | ו םהמ .] הממ ,ן המימ

 ינש | ףפ5ד םילהוא .י'ירתנאחפ [םילהא 5 | תאפד [הרצמ .ירכנח הריצמ | (םש) יפ'ד 'ל אוהה

 ! תיא 'ל .ם5ך םילהוא ינש .'א םילהא 'ב .יכנִחְו [םילהא

 המל יול 'ר רמא הגש ו"ט לכ הזל הז ןיב שירפמ םדא היה אל ןיאב םהינשו 'וכו וכלה םהינש (הבוטנמ 'דבש
 ךכ בופה וחיר תא חירה הזו ויצוק תא ךפה הז ולידגה 'וכו םינטק םהש םימי לכ יגומצעלו סדהל 'וכו אוה
 םדא ןיא םינטק םהשכ הז לצא הז םילדג ויהש ינומציעו סדהל לשמ ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו .'וכו םימיה לכ
 ושע ךכ וחוח איצוה ינומציעו בוטה חיר ןתג סדהה לדגש ןויכ ינומציע אוה הזיאו פדה אוה הזיא םתוא ריכמ
 רזעלא ר"א ט*קלב ה"כו .ןועמש ירב 1 :845 דצ ב"ח א"הגאו 29+ רצ ןעמאננעצנאלפ ףעל ייעו "וכו בקעיו
 ונבב לפטהל שרפמו ,הז לש ושנועמ "וכו ךליאו ןכימ הנש ג"י דע ונבב לפטהל םדא ךירצ ןועמש "רב
 םינש ג": ןנבב לפטל םדא ךירצ ןועמש ר"ב רזעילא 'ר רמא םש בוט לכשבו ,תוצמכו הרותב וקיסעהל
 ןאכמ ונבל לפ פי ל םדא ךירצ הנש הרשע שולש לכ ןועמש 'ריב רזעלא 'ר ימא םש ג*המבו ,יוכו ךליאו ןאכמ
 תא רצ 8  :היכר ייס ח"וא רוט השמ יכרדב 'יעו ס"שב האצמנ אל וז הכרבו ,הזלש ושנועמ "וכו ךירצ ךליאו
 הרש שיא יגדיצ ךיצ עדוי שיא :ינדס ינדיצ 4 :הז המ ה"דב םש י"מבו 845 דצ ליעל 'יע | .תויריבה
 ןבתה תא ןירשעמ ךיא הרשב דצ חלמה תא ןירשעמ ךיא תיבב ,המרמו םירעמ דצ הדשב דצ תיבב רצ יג דס
 יגרייצ 'יגה 101 דצ בוט לכשבו .רשעמב ןיבייח ןיא םדא לכאמל יואר ןיאש ןבתנ ץראה ןמ וילודג ןיאש חלמו
 שיא ושע יהיו שרפמ ט"קלבו ,אנבית ןינקתמ ךיאה הדשב אחלימ ןינקתמ ךיאה תיבב "וכו תיבב רצ ינדויס
 שוריפה יפל ש"נבו 'ב ד"מ תוכרבב ינדוס םג ןאכ (יגדוס) ינדס .תארוהכו .ץוחב הדש שיאו תיבכ דיצ עדוי
 ינבמ התאש רמולכ האלקח ינדוס םינושארה ןמ ונעמש ךכו 'וכו ינדוס ד"ת 'יפ יבכרה 'צוה ג"הושתב
 םיפופדבו .'ה ןדס ?ע ךורעבו ה"ת ייס םש ץ"יעו (ינדס י*כ 'יג 214 רצ םשו) הדש ןושל יגדוסו "וכו .הדשה
 וידיצ דיצ עדוי והמ והבא 'ר רמא דיצ עדוי שיא םש ב"מ אמוחנתבו .ש"ירב יגרופ תוכרבב ייגה םיגשיה
 קחעי בהאיו רמאנש קחציב רבדמ "וכו וילעב יניעב דחושה ןח ןבא םש אמוחנתבו ,'וכו תיבב דצ אנרופ
 אבא ויבאל רמוא היה ץוחה ןמ ושע אב היהשכ 'וכו ויפב קידצה קחצי תא דצ היה ויפב דיצ יכ והמ וכו
 י"שריפב 'יעו "וכו תוצמב קדקדמ המכ הז ינב האר רמואו קחצי המת היהו רשעמב תבייח אהתש והמ חלמה
 ושע תא ךרבל קחצי אבש העשבש "וכו תדפ ןב רזעלא ר"א םש אתקיספבו ,ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו ת"הע
 היהו ואל וא רשעמ ןיכירצ חלמ וא םימ ויבא תא לאושו אב ושע היהש הער תוברתל אציש עדוי היה אל
 בכשמל .ומצע ריקפה 5  :'וכו המכו המכ תחא לע תורשעמ ראש רשעל הצור אוה חלמו םימ המו רמוא קחצי
 לכל ונווכו "וכו םהל רמא םישנכ לעבנש םודאל הזל ףא אלא 'וכו לארשי ורמא וב ןישד לכהש הדשכ רוכז
 לכל ונדבעתשנש ונייד אל 'וכו רמא אב א רב אייח 'ר 'יגה םש בוט לכשבו ,םודא ץראב ושעש תובעותה
 ר"פדבו ,'וכו םודא ירובג בל היהו רמאנש ונממ ער פ א ןושלב וב ינא ףא 'וכו לעבגש הזל ףא אלא תומואה
 רככו ,א"מ ח"מ הימריב 'פ אוהו 'וכו באומ ירוביג בל היהו שכתשנ ו"דכו ;םו ד א ירוביג ןוכנל כ"ג אתיא
 : ח"מ והימרי ןמיפה םש שבתשנ ןכא "וכו םודא ירובג בל ג"ה 'א אקארק 'ד כ"מב :ןכו םודא א"אב הגוה
 ,'וכו ותב יכו ה"דב 684 רצ ליעל י"מב 'יעו עמשמ ירת םילהא בשוי י"כ ר"ב 'יפב שרפמ .םילהא ינש 9

. 



 . 4 ו

 טכ חכ הכ נס השרפ תורדלות 4

 :הימופל אכמ אסכ אכט הרסוק ויפב דיצ יכ ושע תא קחצי בהאיו (חכ
 :וילע הנהא תפסומ החיה ולוק תעמוש התיהש לכ בקעי תא תבהא הקברו
 רמא ,ןקזה ותוא תמש ול רטא ,הזה לישבתלש וכיט המ ול רטא דיזג בקעי דזיו (טכ

 וכבח לא תרטוא שרוקה חורו ,םיתמה תייחה אלו רכש ןחמ אל ןאכ ןיא ,ןירה תדימ הענג ןקזה ותואב
 (ושפש) ךלהל הכב וכב ,םהרנא הז תמל וכבת לא (י ככ חימיי) עו ול ודונת לאו תמל
 :ושע הז

 םהרכא אצומ תא ןומיס 'ר 'שמ [ןגברו יול יר םשכ] סחניפ 'ר 'וגו הדשה ןמ ושע אביו
 לע ושע אבש ינסמ םהרכאלש וייחְמ היבקה ענמש םינש שמח ןתוא אלא ,ס'ק יח קחצי ה'עק יח

 לוכ[ 'פ יתנכ 6סקיספ ,'נ ''כ זוולופ נ"מ 6עותנכ ,'נ "עט לכתנ לכנ ,סש עוקל 8  :סט עוקל 9  :סט עוקלי 1
 סימסס יכיכפ 'קלי ,ו'פטס 'כ סילקס קלי: ,י"ק 'כ עוקל" 7 :'ד "פ סט ניע ספוסוס כ"ס 'כ סימכי טיקל" 4 :('ג ו'פ)
 830 (עומנס ,'ד "ק 735 סט םודלופ כימ סעוסנת ,('ג ז'מ) סט יפנכ ססקיספ ,('נ 3יכ) לוכ[ 'פ לתקיספ ,'ס "ם גיס
 :'6 "כ 6"פ סנכ תוטס ,'8 "ק םוטט לעוחנס ,סמט לכתנ סנג ,'ו "ס

 .ע [אבט | *ך רפוק .יתכאם ארפוק .ן היפוק .'רעחְך ארפוק .נ [הדפוק | לר יוגו [ושע תא ** 1

 | ץ אבאד -. הימופל | ן הכט | ן הסכו .תכג'אפר אסכו .יע*א [אסכ | ן הימופל הכט .יכ)א פד הימופל אבט

 :י"א [תפסומ | + 'ל התיה | ינח תעמושש | כ'א"ו ןמו .2 המ =. [לכ | יתכ'אוד תכהוא :גם [הכהא ל
 | תד הו ריזנ .יכאחפ הז לישכת 1 [הזה לישבת 8 | ותבהא לע הבהא |. וילע .תכנ'אפד ול -

 | ת'אד העגפ .יכנ'אחופ [העגנ | ית ןקז 4 | ו ל"א .ת ול רמא | ית"אד וקז .כנ'או |ןקזה | %א היל
 ;1 ןכ ןיא ימא .'יכנאחפ ןאכ ןיא רמא |ןאכ ןיא | ד ןיה ול רמא -. .יבכגאחופ |ןידה | תכג'א תרמ
 .אחופ [תרמוא | תאםפד שדקה .ינו [שדוקה | 1 ןרכש ,1 ורכש ] ו יל אל | תד ןכ םא (תך ולרמא) רמא

 | יג'יאופד 'ל :ת ךלוהל הכב וכב ול ..לא :כ'א ול ..לא ['וגו - לא | תד תחווצ .1 רא ,י 'מוא

 [ושע 6 | ךלוהל | 'אְד וכב .יכ'אופ [הכב | (הימרי) יגאחופד ול ודונת (תח אלו) לאו ₪ .וכ [תמל 5
 אוהו ['וגו 7 | (םש) י ףיע אוהו הדשה ןמ ושע אביו 'נש .?אח] תומל ךלוה יכנא הנה (?א 'יתכר) 'גש

 < ןנברו יול יר םשב (ן סחגיפ) סחנפ 'ר [ןומיס "ר ישמ -- סחניפ 'ר * | ןפד יל ,?א ףייע אוהו .מתכ'א היע

 :"ובויא 'ר םשב ןדוי "ר ,ל ןומיס יר 'ישמ סחניפ 'ר ;.מכנאופ ןומיס 'ר םשב (1 ןינבר ,ן ןנבר /מ1א ןינברו)

 | ופהֶרבא תא ,'א םהרבאב | מיאח ה התא | ךְד ןומיס 'ר םשב ןנברו יול 'ר םשב ([ך סחנפ) סחניפ 'רו ([ף וביא)

 ;פ5'אְו הגש שמחו םיעבשו האמ .(םילהת) י םינש .. .מית?אפד הנש ה"עק | מתאפד היח .יִנְחְו [יח 8
 ,(םש) ינזחחופ [יח | זך וחכמ אבה קחציו .מתאְד קחציו .'יכגופ ל 1 1 'גש 'מחו הנש םיעבשו האמ

 כ הנש (כ 'פו) םינמשו האמ ,] םינומשו האמ .מתח'אפ הנש פ"ק .' ""ק | יתד 'ל .םכא היח

 /זמ םהרבא וניבא לש :כנאז"ןפ [םהרבא לש | . שמח .מי'א 6 'ה | ןך ןתואו .(םש) + םתוא אלא

 ושע | 1 השעש תוריבע 'ה  ,ףִד תוריבע יתש (תך ושע רבעש) רבעש ₪ .םמכנאח"ופ [ינפמ | יד 'ל

 | ת אבש .ם אבש

 ו תיבו רבעלש ושרדמ תיב הברה תושרדמ יתב שמישש םילהוא אלא 'מאנ אל להוא 897 יומע ג"המבו
 שמשמו 'א יזרתבו אנפלוא תיב שמשמ  םילהא בשוי םגרותמ א"תבו ,םהרבאלש ושרדמ תיבו םשלש
 ו 0 םת שיא א"ד. רךפסה ףוגב רמאמה ףוסב ףסונ ל*יכבו ,ו"י םדק ןמ ןפלוא עבת רבעד אשרדמ תיכב
 :יל ןיבז ה"דב ג"י ייפ הטמלו 677 דצ ליעל י"מב 'יִעו "תומואה ןיב תולגב םילהא בשוי בקעי תויהל הצור םינש
 3 לש ויפב וטושפכ ויפב דוצ יכ ןאכז 'וכו םהיפב תויריבה תא דצ דיצ עדוי ושרד ליעל -,ויפב דיצ יכ 1
 ליעל יזמב 'יעו הימופב אתוימר ילמ םורא שרדה 'א י"רתבו ,ליכא הוה הידיצמ ירא א"תב ןכו
 ת"ילדב ארפוק 'יגה כ"ג ו"דו ר"פדבו ,ויפל בוט סוכ הבוט רשב תכיתח .אכט הרפוק :'וכו ינךיצ .ה"דב
 ג"המבו .אבאד הימופל אבט אסכ אבט אדפוק 'יגה 'א דפק 'ע ךורעבו .988 דצו 508 ךצ 170 דצ ליעל ייעו
 ט"קלב שרפמ ןכו ,תב ה א קיידמ .תפסומ התיה 2 :אבאד הימופל אבט אדפוק יתימ יוהד ויפב דיצ יכ םש
 אל 99 רצ בוט לכשבו .ותכהא לע הבהא ול תפסותמ םויו םוי לכב תב בהוא אלא בקעי תא .הבהא רמא אל
 , וכו רמא 8 :הבהא לע הבהא ול תפסומ 'וכו םימיענה וירבד תעמושש ןמז לכ תכהוא אלא הכהא רמאנ
 הפמל ישררדכ אוה לבא לישבתו םהרבא ןקזה ,ותוא תמש בקעי ל"א הז לישבת לש וביט המ .בקעיל ושע ל"א
 ושע דרמ אלש א"ד 'וכו רמוא מ"ר לכב יאמ לכב םהרבא תא ךרב 'הו םש ב"בבו ,'וכו וז השדע המ ד"י 'יסב
 וניבא בקעי השעו וניבא םהרבא רטפנ םויה ותוא אנתו ףיע אוהו הדשה ןמ .ושע אביו 'יתכד ןלנמ .וכו .וימיב
 ב"מ אמוחנתכו .(שיייעו 'וכו אנת דיזנ בקעי רזיו 'יתכד 'יגה ס"דבו) 'וכו קחצי תא םחנל םישדע לש לישבת
 תמש עדוי תא ןוא ל"א השוע תא המ ל"א תומחופמ בקעי לש וינפ הארו הדשה ןמ ושע םנכנ דיזג בקעי דזיו םש

 לשבמו בשוי היה בקעי םש רזיספ בו ,'וכו םישדע לישבתה היה .המו וכו ןילישבת השוע ינאו ונינקז םהרב
 לבאתמו בשוי ינאו ינקז ה 5 מ ול רמאו םישדע לשבמו בשוו תויהל תיאר הס ול רמאו ושע אב ישדע
 'צוה ך"נתב 'יעו ו כ ב בותכ רקמבו /תומוקמה ינשב טוקליבו יתנויצש םירחא י"כב ה"כו .הכב 5 | :הכו
 יגש ןכ ייגה יב א"יכו ח"יכבו הומל ךלוה וב בותכש ושע הז י"כ .ר"ב  ופב שרפמ , .ושע הז 6  :גרובצניג
 שדקה חורו תמ םהרבא "וכו ךלוה יכנא הנה ושע רמאיו םש ב"מ אמוחנתבו ,תומל ךלוה יכנא הנה  (ייתכד)
 יתהגהו ןומיס יר ישב סחניפ 'ר עפוקמ לייכב .'וכו םשב פחניפ 'ר 1  :ךלוהל הכב וכב תמל וכבת לא רמוא
 ןומיס יר םושמ ןנבר קתעוה ט"קלב .םגו ,'וכו ןנברו יול 'ר םשב פ"ר םש םילהת יריכמ 'קליו יתנויצש וזכ י"פע
 אצומ תא 5 " םושמ ירמא ןנבר 102 רצ בוט לכשב ןכו "וכו םינש ה"עק יחש םהרבאב אצומ תא ורמא
 סחנפ 'רו ובייא 'ר םשב ןדוי 'ר הגה םש רוכז 'פ אתקיספבו ,ףכו הגש ה"עק יתש םהרבא
 שרדב רמאמה רדסנ אהקיספבו ,נ*חעו רמאמה שארב א"ר םשב ןדוי 'ר ףסונ ת"יכו 'יסופדבו ,יול 'ך םשב

 קחצי אצומ תא םש רמאמה ןושלו 9 דצ ליעל י"מב :יעו) 'וכו ויתובא לע אטחש אטח 'וכו ויתובא ןוע רכ
 וויחמ (וענמנש) ענמש םינש שמח ךותב "וכו ןדוי 'ר םינש ה"עק םהרבאו םינש פ"ק יח קחצי םהרכא חכמ אב



 5 ל טכ חכ נס השרפ תודלות

 הרשב םאו 'נש הסרואמ הרענ לע אבש הדשה ןמ ושע אביו ד"הה שפנה תא גרהו הסרואמ הרענ
 רמא תאר המכ שפנה תא גרהש ףיע אוהו ,(הכ ככ םירבד) 'וג השרואמה הרענה תא שיאה אצמי
 םיבגג םא רמא תאד המכ בגג ףא הבר ייכז 'רו היכרב 'ר .(אל ד הימרי) םינרוהל השפנ הפיע
 ךיתובא לא אכת התאו ול יתרמאו םהרבא תא יתחטבה ךכ היכקה רמא .(ה א חידבע) ךל ואב
 הרובע דבוע ונב ןכ תא האור אהי הכוט הכיש איה וז (וט ומ תישארב) הכוט הכישב רבקת םולשב
 :(ב גס סילהת) 'ונו םייחמ ךרפח כוט יכ 'נש םולשב רטפיש ול בטומ ,םימד ךפושו תוירע הלגמו הרז

 עשרה ותוא ויפ רעפ אריעז 'רב קחצי 'ר רמא 'וגו ינטיעלה בקעי לא ושע רמאויו ול

 /('ס כ"'פ) סט יסנכ 5חקיספ /('ל עי'כ) יפסל יננכק סל 'פ 6סקיקפ ,פ"ק 'כ טוקלי 6 :'ס '6 סידנופ יכיכמ יקני ל
 :ב"פ ילשע סכדע ,'כ "כ ם"כפ סככ לכנדעב ,ג"י 'יפ ססנפ סמוסנס

 אבש ףוע אוהו הדשה ןמ . . .גרהו .[הסרואמ --- גרהו | ₪ השרואמה /[3?א הפרואמה .'א נז השרואמ 1

 הדשה ןמ ושע אביו איה אדה ..גרהו ,ף השרואמה הרענ וז הדשה ןמ הדשה ןמ ..גרהו ,!א השרואמ ..
 הרענ אלא הדש ןיאו הדשה ןמ ושע אביו 'יתכד ונייה ..גרהו ,%] 'רואמ 'ענ לע אבש הדשה ןמ םוע אוהו
 .ל יוגו 'אמה . .םאו ['וגו -- םאו * ]| מתכ?אְד 'ל ,) השרואמ . . הדש ןיאו . . אביו יהדה . . גרהו .[] הסרואמ
 הרענה אצמי ..םאו ,?א הפרואמה . . שיא ..םאו .'א 'פרואמ ..םאו ,[₪) הסרואמה ..םאו ,[ך השרואמה ..םאו

 :חד םייע .םנא ופ [ףיע 2 | תִֶד האצמ הדשב יכ ,5כ :האצמ ..םא ,פ 'וגו האצמ הדשב םאו ,1 השראמה

 ת'א הפייע יכ ,(םילהת) מכנ"ןפ הפיע יכ .(הידבוע) מ"א [הפיע | ך ףא [תא 3 | (םילהת) מ החיצרב ףייע

 :ר ,(הידבוע) מזח רמא יאכז 'ר .(םילהת) מכנא רמא (1 אבר ייאכז) הבר יאכז 'ר ,"] ימא הבר יכז 'ר [הבר --- 'ר

 יתרמאו | תכפְד הליל ידדוש םא ,(םילהת) מנא"] [ךל 4 | ף ימוא 'ר .ָך רמא (1ך 'ר) יבר ,ם ימוא יאכז
 (םש) יד יל .פל וגו [(פש) מיתכגא הבוט --רבקת * 5 | (םילהת) יתגא"וך אובת .יכפ [אכת | ית יל ול
 ,%] הארי ,5ּכ האור אהיש ,?א האור אהיו , ןפ [האור אהי | (םש) ו אבט וביס | (םש) ו אדהו ,[ך וזיא ,[ך וז יכו [וז

 :תגיופד וגב ןבל .'א [ונב -- תא | א האור אהי אלש ,(םש) מ אהי ,[ְ יהי ,י האור -,[ךְד האור אוהו

 ,(םש) יכ םלועה ןמ [(פש) מיתגאח"ןפד םולשב * | ך יל |ול 5 6 | ז"ע | 5 ונב ןבש ,(םש) מ'ו'אח וגב ןב
 ן יל "וגו | ך 'תכש והזו ,ך בותכש אוה הזו :.(םש) + יוה .יא ד"הה :(םש) מכנח"ןפ [ינש | יל

 ך םודאה סודאה ןמ אנ .] וגו אנ .נ'א אנ [רגו | ך יניפיעלה .גל יטיעלה [יתכאופ ינטיעלה * 1
 לכ .'ר .ן יריב ..'ר ,פ'א ['רב קחצי 'ר | 5 יל ,ם יכנא ףיע יכ הזה ..אנ ,[ן!א הזה םודאה םודאה .. אנ
 ותוא ,ל עשרה אוה [ןֶד עשרה ותוא * | א רעפש דמלמ | ן רי | יתד 'ר .?א ןב ..'ר .15 רב

 | כגחפ עשרה .יתא עשו

 ושע אביו ד"הה שפנה תא גרהו הסרואמ הרענ לע אב תושק תוריבע יתש עשרה ושע רבע וניבא םהרבא לש
 יכ יל אנ יוא 'גש גרוה אלא ףיע ןיאו 'וכו אצמי הדשב םאו רמאנש השרואמ הרענ אלא הדש ןיאו ףיע אוהו הדשה ןמ
 הקפפה התואבו ,(ב"שר תורעהב ש"ייעו) הליל ידדוש םא ךל ואב םיבנג םא ינש בנג ףא רמא הבר יאכז 'ר 'וכו הפיע
 רמא יול 'ר 'וכו היח םהרבאו 'וכו היחו אב םהרבא חכמ קחצי אצומ התא ויתובא לע אפח המו םש אצת ב"מ אמוחנתב
 ךותב ףיע ןיאו 'וכו הדש ןיאו 'וכו ושע אביו ד"הה 'וכו אב תושק תוריבע יתש ושע רבע 'וכו וענמנש םינש שמח
 םש ר"יפפב רחא ןונגסבו ,םש אצת אמוחנתב 'יעו ךל ואב םיבנג םא 'נש בנג ףא רמא [הבר] יאכז !ר "וכו
 ךיראהלו ןיקזהל יואר םהרבא היהו םולשב ךיתובא לא אבת התאו ה"בקה ול רמאש וניקז םהרפא לע אטח
 ךפשו הפרואמ הרענ לע אבו הרשע שמח ןב ה של ושע אצי והבא ר"א וימי ורצקתנ עשרה ושע ינפמו םינש
 ןויכ םיגרוהל ישפנ הפייע ביתכד םימד ךפשש ףיע אוהו 'וכו אצמי הדשב םא ביתכו הדשה ןמ ושע אביו םימד
 בנג םויב וב עשרה ותוא השע תוריבע 'ג ורמא םש תודלות ב"מ אמוחנתבו ,'וכו םהרבא קלתסנ ןכ השעש
 אצמי הדשב םא 'נש הרענ אלא הדש ןיא הדשה ןמ רמאנש השרואמה הרענ לעבו "וכו םיבנג םא ביתכד
 אתיא םש בי"'בבו ,'וכו ישפנ הפוע יכ יל אנ יוא גש גרוה אלא ףיע ןיא ףיע אוהו 'נש שפנה תא גרהו 'וכו
 רפכו רקיעב רפכו שפנה תא גרהו הסרואמ הרענ לע אב םוי ותואב .עשר ותוא רבע תוריבע שמח ןנחוי ר"א
 האצמ הדשב יכ םתה ביתכו 'וכו ושע אביו אכה ביתכ הפרואמ הרענ לע אב הרוכבה תא טשו םיתמה תייחתב
 ביתכ רקיעב רפכו ?וכו הפוע יכ יל אנ יוא םתה ביתכו ףיע אכה ביתכ שפנה תא גרה ('וכו אצמי הדשב םא)
 תא טשו תומל ךלוה יכנא הנה ביתכד םיתמה תייחתב ךרפכו והונאו ילא הז םתה ביתכו יל הז המל אכה
 שמח וניגשש ומכ םש תומש אמוחנתב ונווכ רמאמה הזלו ,ס"דב !יעו הרוכבה תא ושע זביו ביתכד הרוכבה
 הוש הריזגמו ,קוספה ןמ ןלכו הרוכבה תא טשו 'ןכו הפרואמ הרענ לע אב םויה ותואב עשרה ושע רבע תוריבע
 םויה ותואב הדשה ןמ ושע אבש אתקיספבו ונינפלש רמאמה יפל סרוג ט"קלבו ,'א י"רתבו םש ר"ומשב םג "יעו
 טוקליבו ,ש"ייעו רקיעב רפכו ז"ע דבעו ףיסומו 'וכו בגג םגו 'וכו שפנה תא גרה םגו ?וכו הסרואמה הרענ לע
 תוריבע ?ה ינפמ וייחמ ה"בקה ענמש םינש 'ה ןתוא אלא "וכו אצומ התא קוידב אלש קיתעהו עטיק ןאכ
 רפסה ףוגב רסח ו"יכבו ,'וכו תוריבע שמח ןנחוי 'ר רמאמ םדקוה םשו ,'וכו יתחטבה ךכ ה"בקה רמא השעש
 בנג ףא הבר ייכז 'רו היכרב יר ןנונפלש ייגהבו ;רחא בתכב ןוילגב םלשוהו רמאמה ףופ דע ה" קה ענמש ןמ
 ךל ואב םיבנג םא א"דכ דדוש ןושל םג הדשה ןמ ושרדו ,םש י"מבו 84 דצו 98 דצ ליעל 'יעו ןירמא תלמ רדענ 'וכו
 אתקיספבו םילהת יריכמ :קליבו י"כ ראשבו ,בנג ףא ('מוא 'ר) רמא יבר שבתשנ ת"יכו 'יפופדבו ,הליל ידדוש םא
 י"הבמב 'יעו הבר ייכז 'רו היכרב ?ר ונינפלש ?יגהב קפקפל שיו ,היכרב 'ר ג"ל אצת אמוחנתבו ב"מ אמוחנתבו
 יתפסוה .םולשב רטפיש 6 :696 דצ ליעל ומכ אצומ תא ןונגפהו ,642 רצ ג"'ח  א"הגאבו ייכז יאכז 'ר 'ע
 הבוט הביש וז ןיאו הבוט הבישב רבקת םהרבאל יתרמא ינא ה"בקה רמא קתעוה םש בוט לכשבו ,נ"חעו םולשב
 ינפמ ביתכו דוע ףוסומו ,'וכו בופ יכ ד"הה םלועה ןמ רטפיש ול בטומ 'וכו הלגמו ז"ע דבוע ונב ןב אהיש
 אדהו םולשב "וכו אבת התאו םהרבאל יתחטבה ינא ה"בקה רמא ןושלה םש אתקיספבו ,קידצה ףסאנ הערה
 ש"ייעו 'ןכו בוט יכ 'נש םלשב שנכתמ היל בט [םימד ךפושו תוירע הלגמ ונב ןב תא האור] אבט הביש
 אמוחנתבו ,(םלשב שונכתמ "וכו אבט וביס אדהו ר"פדב םשו) ח"לקתת /ר אצת יכ טוקליו 'מ  תוא תורעהב
 אוהש ונב ןב תא האור אוה התעו 'וכו אובת התאו יבהוא םהרבאל יתחטבה רבכ ינא 'וכו רמא םש אצת ב"מ
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 םיסרוד אלו לטנה תא ןיסבוא ןיא ןנינתר ארהכ | ליזאו ררשמ אהת ימוס חת6 אנא היל רמא למנכ
 :ןיטיעלט לכא

 שיקל שירו ,הינורטס ןטו הינט רמא ןנחוי 'ר שיקל ןכ ןועטש 'רו ןנחוי ר םודאה םודאה ןמ
 ערופ סיטודא םהישוכל םיטורא וירובינ המורא וצרא םודא ולישכתו םודא אוה :היתוכד ןמו הינמ רמא

 ינטיעלה םורא ולישכחתו ,(הכ חכ תישארב) ינוטדא ןושארה אציו םודא אוה ,םודא שוכלכ םודא וגממ \
 וירובינ ,(ח בל פש) םורא הרש ריעש הצרא 'תכר הטורא וצרא ,'ו םודאה םודאה ןמ אנ
 ,(טש סש) םיעלותמ ליח ישנא 'נש םיטודא ןהישובל ,(ר ב סוחנ) םדאמ והירובינ ןגמ 'נש םיסודא

 וקני ,(ו"קס) ו"קט 'כ היעש  'קלי .סט שוקלי > | :'ד ייפ םודלוס לעותנמ ,6'יק 'כ עוקל |  :נ"פ דיכפ םכס |
 :כ'שו ס"עפ ןמקל ,'ד 'ג סזסנ יריכמ

 ,ץ] התא אהת .] תא אהה) תא יהת .?א [ודשמ אהת | יאמ חתפא | ן הנא | 'יָ] רמאו .ם ול יא 1

 איהכ | ן לזאו | ] חלשמ יווהו . [ףְד רדתשמ ([ן יהת תאו) יהת .יג'אזופ ררשמ (י תאו .'[ אהה האו
 ! י'אפ יל .תך . .ןיאו .ג'א[ך ןיסרוד אלו [םיסרוד אלו | | ןמת ןגינתריכ ,[ך ןגתר הדהכ .י ..ןידהכ .[ך ןנינתר
 םדאה ל םודאה [7ך םודאה םודאה * 8 | "א ותוא ןיטיעלמ .ך םיטיעלמ .יתכני'אחפ [ןיטיעלמ | תן אלא 2

 | ם 'ל : תכד שיקל שירו ..יר .א ל"בשרו ..ר .1] [שיקל--'ר | יתכאןפ הזה ('[ךא םוראה םוראה) םדאה
 ןב ןועמש 'ר .תכפְד שיקל שיר ו [שיקל שירו | א הינורטפמו | י'רתכ ג'אד הינימ ."אְו |הינמ | ל 'ל [רמא ""

 :ף ךינמ .ירתכנאפד הינימ .ו [הינס | ן יל .ל 'א [יתכגאד רמא * 4 | ג 'עמש 'ר . ליבשר .ן שיקל
 | ם וצראו | ן ולישבת | ?ך ךתווכר ,"] ךיתווכד .?א חתוכד .ו?ךתו)'אןד היתווכר .פ [היתוכד | *ך ךנמ
 ,זף וישובלו .ך וישובל .'אפ ןהה . נ) [םהישובל | ) ןימודא | מ תכאפ וירובגו ,(היעשי) יַאְוְד וירובג .  [וירוביג
 םישובלב 5 | מ (םש) 'יתכנאפ ערופו | מ (םש) י"א םודא .'א ןימודא | מ?א ושובלו .(םש) י ושובל

 ,'כ םדאה םדאה .₪3[ךא [םודאה םודאה 6 | ?א ולכאמו .יכוְד ולישבת .מתנ אם [ולישבתו | (םש) י םימודא

 :יתכאופד וירובג .נ  [וירוביג | םי'אפד 'ל .תכג'א הזה ['וגו | 5 םדאה ,יִד םודאה .ן 'אה 'דאה
 םהישובל . [םיעלותמ --ןהישובל | יח םדואמ | מי והרוכג .תנאופד והירוכג .כ [והירוביג 7 | מ וירובגו

 | תד 'ל .יַנ םיעלותמ . . וישובל ,(םש) י] םיעלותמ ישנא םיטודא םהישובל .םאָזֶד םיעלותמ . . (מ םהישובלו)

 םלשב שינכתמד אקידצ אוההל היל בפ אבט (וביס) אבס אוה ןידהו םימד ךפושו תוירע הלגמ סמוחו לזוג
 רפכו ז"ע דבוע ףיסומש ט"קלבו ,899 יומע ג"המבו ח*סתת יר םילהת 'קליבו םש תורקהב 'יעו בוט יכ י'נש
 ןונגסבו .'וכו הבוט הביש ןכיה יא םויב תוריבע 'ה רבוע וגב ןב תא האור םאו 'וכו ה*בקה רמא םייסמ רקיעב
 אהיש הבוט תירחא הזו 'וכו אבת התאו םהרבא םע יתינתה ה"בקה רמא םש תודלות ב"מ אמוחנתב רחא
 ליבשב םהרבא קלתסנ ךכיפל 'וכו ךרסח בוט יכ דוד רמא השוע המ ךנב ןב האר ול ורמאיו ץוחל אעוי קירצה
 הארי אלש ה"בקה רמא ה"עק אלא היח אל םהרבאו פ"ק יח םהרבא חכמ אבש קחצי אוה ןכש ךל עדת ושע
 יפ תא חתופ ינא .חתפ אנא 1 :םינש 'ה םהרבא לש וייחמ וערגג ךכיפל וילע רגת ארוקו תוריבע רבוע ושע
 לבא למגה תא ןיסבוא ןיא ןנינתד אדהכ והושריפו ארקמב עיר ול ןיא ינטיעלהו ,ךלוהו קרוז וכותל קרוז התא אהת
 ןנתד הנשמ ןושל אוהו ינטיעלה התאו יפ חתפא ול רמא למגכ ויפ הצפ קחצי ר"א שרפמ ט"קלבו ,ןיטיעלמ
 עשר ותוא ויפ רעפ ריעז רב קחצי יר 'מא קתעוה םש ג"המבו ,ותוא ןיטיעלמ לבא למגה תא ןיסבוא ןיא
 'וכו ןיטיעלמ לבא ןיסרוד ןיאו "וכו ןיסבוא ןיא ןנתו 'וכו ליזאו חלשמ יוה תאו ימופ חתפ אנא רמאו "וכו
 שררה אבוה ימחל ינברק תא 'פ אתקיספכו .ןיטיעלמ לבא ןיסרוד אלו 'וכו ןיסבוא ןיא םש הנשמה ןושלו ,גחעו
 קחצי ר"א ייגה םשו ,(645 ליעל י"מב 'יעו) יוכו אנ יגטיעלה בקעיל רמאש עשרה ושע הז רסחת םיעשר ןטבו
 יוה תנאו ימופל יחתפ אנא רמאו למגכ עשר ותוא ויפ רעפ (אריעז ר"ב י"רא א"יכב םש ןוכנלו) רזעילא ר"ב
 ,(רזעילא רב קחצי ר"א 'יגה םש ר"יספבו) ותוא םיטיעלמ לבא םיסרוד אלו 'וכו ןיא ןנינתר אדהכ ליזאו חלשמ
 ןגינת םתה סינכמ התאו יפ חתפא רמאו 'וכו רעפ אריעז רב קחצי ר"א םש סחנפ אמוחגתב אקספ התואבו
 רמא 'וכו ויפ רעפ ושע אריעז ירב קחצי ר"א ו"דו ריפדב םש ר"מבבו .ןיטיעלמ לבא ןיסרוד ןיאו וכו ןיא
 אגא רמאו 'וכו עשר ותוא ויפ רעפ םש ילשמ שרדמב ימתס רמאמגו ,'וכו ןיסרוד אלו 'וכו ןגינת םתה 'וכו חתפא
 ,רזא שבתשנ טוקליו ת"יכו 'יסופדבו , ןיסרוד אלו 'וכו ןיסבוא ןיא ןמת ןניגתד אדהכ ליזאו חלשמ אהתו יטופל יחתפ
 'הינימ י"כ ר"ב ייפב שוריפה םג רזו ,ושרפל םישרפמה וקחדנו השק רמֶאמה םעט .'וכו היגמ 8 :'וכו אריעז
 אוהש הממ םודאה ןמ אנ ינטיעלה רמולכ הינורטפ ןמו ךלש ןומסמ ןודא התאש הממ םודאה ןמ אנ ינטיעלה
 לכא יכ ד"הה םימעפ יתש םודאה םודאה ןמ ביתכ ךכל םימלוע תיבו הלישו בוג ןוגכ הניכש לשמ' ךינודא לש
 ךל ןימודב רטולכ המוד ןושל שרוד םודאה ותומכ םיקידצ היתווכד ןמו הינימ ומשה והונ תאו בקעי תא
 ןמו ךנמ ומשה 'וכו יכ ד"הה 'וכו ןמו ךלש ןוממ ןודא התאש הממ הינורטפ ןמו הינימ ר"פדב ר"ב  'יפבו)
 אםוחגתכו ,('וכו המוד ןושל השוע םודאה םודא תוכלמ יגורה ויריבחו לאעמשי 'ר ןוגכ ךתומכש םיקידצ ךתווכד
 התיה ילואו ,ךב אצויכ ןהש םיקידצה ןמ ךל ןימודה ןמו ךממ ןנחוי 'ר רמא ינטיעלה והמ רמאמה ןושל םש ב"מ
 ןמ הינורטפ .ןמו שרפל רעש 298 רצ אזח א"הגאבו ,ל"ר רמאמ ןכ שרפמש ר"ב ייפ לעב ינפל תרחא 'יג םש
 ליִעְל ייעו י"ל ןורטפו ,ג"עצו םודאה לישבת לש ןורטפה אוהו םודאו חצ ידוד 'גש םודא כ"ג ארקנש ה"בקה
 ט"קלבו ,'וכו הינימ רמא ל"ר אינורפפ ןמ הינימ רטא י"ר שבתשנ םש בוט לכשבו ,580 דצו 466 דצ 460 דצ
 םישדעו םודא ןיי םימודא ןונומ ינש םש ויהש הזה םודאה םודאה ןמ שוריפה אבוה םש ג"המבו .קתעוה אל
 ל"ר רמאמ ךשמה וניאו םודאה םודאה ןמ ןושלה לפכ שרפל רחא שרד אוהש 'רג .'וכו םודא אוה 4  :םימודא
 אוה רטא שיקל שיר שרפמ ייחבב ןכא  ,םודא הדש ריעש הצרא יפל .ררסנ ה"עפ ןמקלו .היתוכד ןמו הינימ
 סהישובל 'וכו םימודא םהישובל יטאנקרב ה"כו .'וכו םהישובל :כ*מב םג 'יעו 'ןכו םודא ולישבתו םודא
 ת"יכו ו"דו ר"פדבו ,'וכו לוח ישנאו םימודא םהישובל 'וכו םהישובל ייחבבו ,םיעלותמ ליח ישגא רמאגש םימודא
 ונממ ערופ םדאמ והירובג ןגמ םימוהא וירובג םש 'ג כ"חאו 'וכו ונממ (ערופו) ערופ םיטודא (וישובלו) וישובל 'יגה
 לכשבו ,םיטודא םהישובל שרדה אתיל פ"קלבו ,כ"מבו א"אב הגותו םומודא וישובל שרדה סעט םש רפהו "וכו
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 ךישובלל םודא עודמ םודא שובלב ,( ה שהש) םודאו חצ ידוד 'נש םודא ונממ ערופ
 :(ב גס היעשי) 'וגו

 גי לכ אחא 'ר רמא ,ךדיד ןמ םוי דח יל ןיכז היל רמא 'וגו םויכ הרכמ בקעי רמאיו .(אל
 :ושעלש ולצב הוילש בקעי 2 בשי דחא םוי בושחל עדויש ימ

 5 המל  ,ףדגמו ףרחמ ליהתה רמא שיקל שיר 'וגו תומל ךלוה יכנא הנה ושע רמאוו (בל
 ותימהל ושקבמ דורמג היהש הומל ךלוה יכנא הנה א'ד :הרוכב רול הז הטל אלא 'תּכ ןיא יל
 תויח לכ ןיאב ויה הרשל אצויו ושע ושבול היהש העשבש ,ןושארה םראל היהש דגבה ותוא ליבשב
 :ולצא ןיצבקתמו םלועבש תופועו

 ןנינתד ,הרוכבה לע ושפנ ןתיל וניבא בקעי האר המ 'וגו יל העבשה [בקעי] רמאוו (גל
 10 הדובעו תומבה ורסאנ ןכשפה סקוהשמ תורוכבב הדובעו תורתומ תומבה ויה ןכשמה סקוה אלש רע

 :ב/י ייפ ע"ק סילספ יכיכע 'קל" 6 :'5 זץ"; סכפנ 033 ,סש עוקל 5 |: סט תודלופ 3"מ פמוסנפ ,ל""ק 'כ עוקכי 3
 5לוסנס ;ד"מ ד"יפ סיסנ | :'ת "ם דיפ סצכ לנלמנ ,סט םודלןפ 3"מ לעוסכנמ ,סש סיל;ם יכיכמ 'קלי ,סע עוקל* 9
 :נ'" כ סט ניע

 | שש) יחו ד ןשובלל :ל ךישובלג [םיתכגאפד ךישובלל * | (םש) י ושובלב | מיכנאחמ ערופו 1
 רמא | ות'אפר * ,ל3'א יל ךתרוכב תא ,ן [וגו 8 | ו יל ,ם תגב ךרודכ ךידגבו :['וגו 2

 אוהש ,ופ [עדויש 4 | 1 רוכמ .תןד ןובז :יכאו'ד ןןיכז | יא ל"א ,םֶ ול רמא .,ן הל ימא .ןכנ [היל
 םוי | ןר* המכ בשהל ,[ן הלוגה ..בשחל ,ך תולגה ימי בשחל ,א] שחל ;בגפ [בושחל | תכנאוד עדוי

 .'א וניבא בקעי .יכ] [בקעי וניבא | י יל .ְד דחא םויש אצמי .פ דחא םוי אצומ .%א 'א םוי ,8'3] [דחא

 1'אְוְד וליצב .'יתכ'אפ [ולצב | יתאְד הוולשב .כפ הולש ,ן הוולש . 1 [הוילש | פד בקעי
 ,*א הרוכב יל הז המלו תומל :.יתכנ'אד הומל | !ךומסב ןכו) ל ךלה [ךלוה ** 5 | 11 דחא םוי ₪ 5

 ?יתכ ןיא ,"ך ןאכ בותכ ןיא .ן ן -י ..ןיא .תכפ קש 'תכ ןיא .1 ['תכ ןיא 6 | נו שוקל ןב ןועמש | ן

 | ין יל ד ילא הזב רפכש דמלמ א והונאו ילא הז (1א א"דכ וב א"דכ .לנחפ [הרוכב | יא 6

 ותוא 7 | נא ושפנ תא תימהל ,כ ושפנ תימהל ,[ְד ותוא תימהל .מי!'אפ [והימהל | מיתכאפ שקבמ

 ותוא שבול .נפ [ושע ושבול | מא 'ל העשבש | מולא םדא לש | מא 'ל היהש | מולאפ דגב | כ יל
 א אצוי היה .מ אצוי היהו | א ושבול ןושארה םדא .₪) עשרה ושע שבול ;ית"ןְד ושבול ושע יא ושע

 :א וילא | ן ןיצבקתמ 8 | ן"ןד ףוע .ת תופוע .מיאח ףועו היח .ם [תופועו תויח | 1 יל ןואב
 | מיג'אפד :ל .ן וגו תא רכמיו ול עבשיו םויכ .תיא פויכ [וגו | םיתכנ'אופדל 5 ['א גקע * 9

 יח ןגנתד | מתיאד ןתנש .יכנ!אחופ [ןתיל | מא גקשי .תגד בקעי וניבא .יכופ  [וניבא .בקעי
 | ך המבה רסאנ [תומבה ורפאנ ל | ן םקוהשמו | אופ תומב 0

 ו ,יתהגהו ךישובלב שבתשנ ל"יכב .ךישובלל 1  :'וכו ליח ישנא רמאנש םדואמ ושובל 'יגה םש בופ
 אחא 'ר רמאדכו ךלשמ דחא םוי יל רוכמ .יל ןיבז 8 | :גרובצנוג 'צוה ך"נתב ע"יעו 885 דצ ליעל י"מב 'ועו לוגס םוקמב
 ל"א ו ₪ בוט לכשבו .םותס רמאמהו .ושע לש ולצב הוולשב בקעי ונובא בשי דחא םוי בושחל עדויש ימ לכ
 .וסופדבו .ושע לצב חיח אלש הולשב 'וכו בשי דחא םוי בושחל עדויש ימ לכ אחא ר"א ךדידמ דח םוי יל בה
 - הָרכמ אתיא םש ב"מ אמוחנתבו ,.'וכו בשו דחא ויש ,אצמי תולגה ימי בשחל עדוי אוהש ימ לכ יוגה
 ינש ףלא ה"בקה לש ומויש םיגנש ףלא אלא הזה םלועב לארשי ולטנ אל יוארכ בושחל עדוי אוהש ימ אחא 'ר רמא
 6 דידמ םוי דח רוכמ) ךדיד אמוי דח יל רוב עיכוב רב לב ןאכ שרפמ ןכו ,םינש ףלא יכ רמאנש ןה
 סת שיא ל"יכב זמרח םעט הז .םג ילואו ,ךלצא חוירב היהא הנש ףלא רמולכ הנש ףלא ה"בקה לש ומוימ
 הוילש 'יגהו ,694 דצ ליעל י"מב 'יעו .תומואה ןיב .תולגב םילהוא בשווי בקעי תויהל הצור םינש ףלא 'םית
 יעו 'א ז"י ןיטיגב ושע רבד אלוטב וא ךלוטב וא ומכ ושע לש ולצב םעטו ,נ"חעו ג"יכב םג אתיא
 ,יפב שרפמ ןכו ,והונאו ילא הז א"דב םייסמ 'בו 'א א"יכב וכו הז .המל אלא 6 :רזעילא יברד :תנשמב םג
 ליחתה 'םש בוט לכשבו :,והונאו ילא הז רמאנש םושמ הניכש דגנכ ,יל הז המל ףדגמו ףרחמ ליחתה י"כ ריב
 /'וכו ילא הז היב ביתכד ה"בקהב קלח ול ןיאש רמא רקיעב רפכ יל הז המל אלא כ"כא יל המל 'וכו ףרחמ
 ב"בב שרדהכ אוהו !וכו ילא הז ארקנש ה"בקהב ק קלח ול ןיא רמולכ יל הז המל אלא רמא אל יל המל ט"קלבו
 ,ילא הזב רפכש דמלמ ףסונ ת"יכו :יסופדבו ,וכו ילא הז םתה ביתְכו יל הז המֶל אכה ביתכ רקיעב ו םש
 עמשמ  .הגבה ותוא ליבשב 7 = :ול וניוק 'ה הז רמאנש ה"בקה אלא הז ןיאו יל הז המל דוע אתיא ט"קלבו
 והמ ביי יס תודלות ב"מ אמוהנתב ושרדש ומכו ושע דיב אבו .ר"הדאל ה"בקה השעש רוע תנותכ אוהש
 םקוה אלש דע וניתובר ונש דועו םלוע לש ודובכב היהש ה"בקה ןשיבלהש הלודג הנוהכ ידגב רוע תונתכ
 אב םלוע לש ורוכב היהש הנוהכ ידגב םדאל ה"בקה שיבלה ךכל תורוכבב הדובעהו תורתומ תומבה ויה ןכשמה
 י"מב 'ועו 'וכו ורוכב היהש ושעל ןרסמ קחציו קחציל ןרסמ םהרבאו םהרבאל ןרפמ םשו םשל ןרסמו חנ
 שיו 'וכו ןה ולאו תושמשה ןיב תבש ברעב וארבנ םירבד הרשע "ב "א ד"נ םיחספ אתוירבבו ,197 רצ ליעל
 תוקוקח ויהש ר"הךא לש ודגב םש י"שריפו ('וכו לש וידגב ףא 'יגה םג ס"דבו) ר"הדא לש ודגב ףא םירמוא
 שיא היה ךכיפל ולטנו וגרה ושעו דיצ רובג דורמנכ רמאי ןכ לע דורמנל רסמנ אוהו המהבו-היח ןימ לכ וב
 ש"מו ול ןיהש רוע תונתכ ונייה ר"הדא לש וידגב יתעמש ינאו תיבב התא רשא תודומחה ןהב בותכש ןהו דיצ
 הוחו םדאל ה"בקה השעש תנותכה 'וכו וינבו חנ ךרב ד"כפ א"רדפב הדגאהכ אוה "וכו דורמנל רפמנ 'אוהו
 שבול היהש העשבו דורמגל הליחנהו ומע האיצוהו חנ ןב םח החקל הביתה ןמ ואצישכו הביתב  םמע .התיה
 ה"בקה השעש תגותכה תא האר 'וכו ושע םש דועו "וכו וינפל ןילפונו ןיאב ףועו היח המהב לכ ןוה הוא
 ידגב ז"מ יס ה"ספ ןמקל הדגאה ןכו 'וכו ונממ .התוא חקלו וגרהו ובלב התוא דמחו דורמג לע הוחלו םדאל
 רסח /וכו ךלוה יכנא הגה א"ד רמאמה לכו .ןה תוקולח תודגאו שייייעו 'וכו דורמנמ דמחש המ תודומחה 'וכו ושע
 ('א א"יכמ ץוח) י"כ ראשבו לייכבבש חמית .'וכ ו בקעי רמאיו 9  :רחא בתכב ןוילגב םלשוהו רפסה םוגב ו"יכב



 רל גל הכ גס השרפ תודלות 8

 םדו ןשעא םדל יכ ד'הה הרוככה לע ושפנ ןתנ ךכיפל גירקטו רמוע הז עשר היהי רמא ,םיגרכב
 טשב יול 'ר ,םדה תא אנוש היה ושעו ,(ו תל לאקוחי) ךפדרי םדו התאנש םד אל םא ךפדורי
 ,תונברקב הרוכנה סר הז ןמחנ רב לאומש 'ר םשב יול 'ר  ,הליטה סר הז (רמא) הנינח 'רב אמה 'ר
 ו .- 'וו הכרכב ץפח אלו והאובתו הללק כהאיו ר'הה ופטב סראלש ומד התאנש 'םא ןינבו

 אויהש תונברקה םד הז רמא אנוה 'ר ,הרוכבב ץפח אל הנינח 'רב אמח 'ר םשכ יול 'ר ,(זי טק םילחת)

 :(אכ כ תומש) 'וגו המרא חבזמ רטא תאר המכ הכרב יורק
 יושע םליעה ךכ לגלנכ היושע וז השרע המ םישדע דיזנו םחל ושעל ןתג בקעיו (דל

 לנא הב שי וז השדע המ ,רכרל רופא לכא ,הפ ול ןיא לכא ףא הפ הל ןיא וז השרע המ ,לנלנכ
 ₪ננ ,םייק 'כ עוקני + - :ת*קפס 'כ סילסס 'קל" 4 :(ניכפ) דיכפ סככ וקנס כוק 0  :ד"עש 0 לפקופי 'קלי |

 :ס*ל 'פ ל"כדפ ,'ג ''כ תוזלית כ"מ לעופנפ 5 :סס חג

 \ מיתכג'אופד האנש .'א [ההאנש ? | ן הזה עשרה | ל הז היחי [(י אחי) היהי ** | ב םולכ = |רמא |
 ו חלימה ..הז אנינח רב .. יול 'ר . ) הלימה .. הז הנינח רב , . יול 'ר [הלימה --יול 'ר* | תדך אוה .םיכגא|פ |היה
 אמח י'ר םשב יול 'ר ,מכא] הלימה . . הז ימא (מ ח"ב ,א אגינח רב .כ אנינח 'רב) הנינח 'ריב . ,יול 'ר .(לאקזחי)
 בינה ,* הלימה . . רמא יול 'ר .ןֶך הלימ . . רמא אמח 'ר ל הלימה . . הז 'מא הנינח 'ר םשב ..ר ,₪ הלימה ..הז יא

 ..'ד 9 תונברוקב .. הז 'מא ..'ר .51 [תונברקב יול 'ר 8 | [ןד חונברקב הרוכב םד הז רמא ןמחנ רב לאומש 'ר

 יומש 'ר םשבו .א תונכרקב .. הז (א לאומש ר"שב 'מא) רמא לאומש ר"שב יול 'ר ,(םש) + תונברקב . . הז . .ינמחג

 ,1 תוגברקה סד הז רמא ןמחנ רב לאומש 'ר .ץֶו תונברקב הרוכבה הז רמוא לאומש 'ר . תונברקב . .הז 'א
 ,כופר ןנכי .מינא [ןינגר 4 | ד הלימ לש םד הז רמא יול 'ר .מ תונברקו הרוכבה םד הז אמח ר"שב ל"ר
 |:(םש) + םד .5א לש םד | מ אנוש היתש .1ר'!א אנוש .יתכ'אפד תאנש .ג| [התאנש | (םש) י ןינברו

 ,2ג'א ונממ קחרהו הכריכה . .והאובתו ,31א הכרבב . .והאובתו [יוגו -- והאובתו | ' וגרוה התאו |ופוגב

 | ל יול 'רו אנוה 'ר [יול יר** 5 | מ ויתומצעב ןמשכו וברקב םימכ אבתו ביתכו והאובתו .ן
 'ר < (םילהה) וכ'א הנינח (כ 'רב) רב ..'ר ,1 הנונח רב ..'ר .] הנינח 'ריב המח 'ר [הנינח -- 'ר *

 (מגא[זח אל) אלו הכרבב ץפח אל .פ ונממ קחרתו הרוככב . . אל .י הרוכבב ןיפח אלו | ל הנינח 'ר .ת"אפך אמח
 / גז אנוח 'ר | [ך ונממ קחרתו הרוכבב ..אלו ..אלו .ך הרוכב . . אלו הכרבב . . אלו .[5 (םש) ")זך הרוכבב ןיפח

 ךילא (י'א אבא) אובא (?ַא 'וגו יל) ביתכו יל השעת .(םש) ו וגו יל השעת .מתכופד יל השעת ['וגו 6 | מ אנוה בר
 | ם יל וז | ל וגו .ן סחל [יתכנאפד"ל םישדע -- םחל * 7 | 2 ךיתכרבו דע וגו יל השעת יא ךיתכרבו
 םישדע | ע 'ל .ם המו [המ | לא לגלג 8 | ?א ולכ . . לכ .כג ולוכ םלועה לכ | *א לגלג | "א 'ל .ץ הייושע [היושע
 .2ג'או רבדל רופא לבא ךכ . *א רבדל רוסא לבא ףא .ל רבדל . .הפ הל ןיא לבא ףא [ע) רבדל -- ףא * | לא םהל ןיא
 ן- ןכ | ו החמש |לבא | 1 הל | %% המו | [ך רבדל ול רוסא תמ ול תמש לבא ךכ .ך רבדל ול רוסא לבא ךכ

 חעבשה .בקעו רמאוו ג"המבו 100 דצ בוט לכשו ט"קלב ןוכנלו .בקעו תלמ רפח יריכמ 'קליו טוקליבו *יסופדבו
 הנשמב .ןושלהו .נ+חעו "וכו .ןנתד הרוכבה לע ושפנ ןתיל בקעי האר המ קתעוה 102 דצ בוט לכשבו .'ו
 :חמבה רסאגו ןאכ שובישב. ו"דו ר"פדבו .תומבה ורסאנו 'וכו םקוהשמ "וכו תומבה ויה 'וכו אלש דע םש םיח
 אמח ר*שב יול 'ר אלא היה חצור עשר אלהו היה םדה אנוש ושע יכו שרפמ ט"קלבו .הימתב .'וכו אגוש היה

 לכשכו .,'וכו ןהב רפכש תוגברקה םד הז רמא לאומש 'ר םשב יול 'ר הב רפכש הלימה םד הז רמא אכינ
 הלימה םה הז רמא הגינח 'ר ישב יול .יר 'יגה ל"יכבו .הלימ תירב םד הז רמא אנינה רב אמה '

 םגו . ,נ"חעו הנינח 'רב -אמח 'ר םשב םימעפה יתשב יתהגהו 'וכו .ץפח אל הנינח 'ר םשב יול 'רו ךומסב ןכו
 תונברקב םד םיקרוז י"ע רשא הרוכבה תא אנשש ש"שרה 'יחב שרפמו תונברקב הרוכב םד הז 'יגה ו"דו ר"פדב
 אנוש טייכ רב ייפב שרפמ 'וכו התאנש ימא ןינברו שרדהו ,תונברקה תא לטב ושע ז"כפ שיר הבר תומש ע"יעו
 הכרבב ץפח אלו שרוד ח"בחר םשב ה"רש עמשמו ,וברקמ ומד איצומו וגרוהל דע ואנוש ופוגב םדא לש ומד
 ךילא אובא .ד"סו "וכו חבזמ א"דכ תונברקה םד הז רמא ה"רו ,כ"מעו הרוכבב ץפח אלו תויתואה ךופיהב
 ,ךיתכרבו דע יל השעת 'וכו חבזמ ג"יכבו ,ךילא (אבא) אובא בותכו ןכ ייגה טוקליבו !בו 'א א"יכבו ,ךיתכרבו
 שדוקה .חורו הרוכב יל הז המלו 'וכו ךלוה יכנא הנה ושע רמאיו 'ד 'יפ םש ב"מ אמוחנתב רמאמה ןושלו
 ןכשמה םקוה אל דע ןיבירקמ תורוכבה ויה דציכ ונממ קחרתו הכרבב ץפח אלו והאובתו הללק בהאיו תרמוא
 ךיתכרבו ךילא אבא 'וגו המדא חבזמ רמאנש ךרבתהל יואר היה בירקמ היהש ימ לכו תורוכבב הדובעה היה
 יןל יר רמא ךפדרו םדו תאנש םד אל םא איבנה ל"א ךרבתהל אלו בירקהל אל הצור שיאה ותוא ןיא ושע רמא
 ול ךשמש הלימה םד הז םירמוא וניתוברו ה"בקהל בירקהל אנשש תונברקה םד הז אמח ןב אנינח 'ר םשב
 אוהו םדב וכרבמ ויבא םדה תא אנוש ושעו תאנש םד אל םא א"ד וותירב ללח וימולשב ודו חלש רמאנש הלרע
 הנותנ איהש םדא לש ושפנ אנשש אלא תאנש םד אל םא ול רמואו היחת ךברה לעו רמאנש םדב חוטב

 רכומ אוהש ושעל בקעי רמא םנח לע אמש רובס תא םש ר"מבבו .הרוכב יל הז המל רמא ךכיפ
 רוכב היה אלש ינפמ לוכי היה אלו בירקהל שקבמ בקעי היהש אלא ואל הרוכבה תא ול (ו"דו ר"

 לאקוחי וילע אבנתנ העש התואב "וגו תומל ךלוה יכנא הנה 'נש תאזה הרוכבה ןמ שקבמ ינא המ ושע רמא
 גרה םידיסח הסכ גרה םיקידצ המכ ירה םדה תא ושע היה אנוש יכו ךפררי םדו תאנש םד \

 ךכיפל ןיבירקמ תורוכבהו רוכב היהש תאנש ןברקה םד אל םא ול רמא אלא "וכו תאנש םד אל םא רמא אוהו
 ןכו- וכו לבא ףא 8 = :םיברל ךשעא םד תאנש הלימ םד "וגו ךשעא םדל יכ םש ר"אסבו ,'וכו ךפדרי םדו
 רבדל רופא.לבא הפ ול ןיא לבא ףא הפ הל ןיא וז השדע "וכו הייושע וז השדע המ 'ה שדע 'ע ךורעב קתעוה
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 תוליבא  ףא תלגלוגמ וז השדע המ א"ד הפ ול ןיא לבא ףא הפ הל ןיא וז השדע המ םש ב"בבו ,ג"חעו
 ,עוקיב םוש הל ןיאש הפ הל ןיאש השדע םש המגר 'יפו .ס"דב 'יעו 'ןכו םלועה יאב לע ,תרזחמו תלגלגמ

 ןימכ תוונטק ינימ ראשלו ןילופל שיש ומכ הפ ןהל ןיא ןישדע םמודו- בשוי אוהש הפ ול ןיא לבא םש י"שריפו .
 הפ םישהעל ןיאש יפל םישדעב ןימחנמ ויה הלחתמו "וכו בקעי דזיו 'פ ט"קלבו ,ת"הע י"שרופב םג 'יִעָו קדס
 כ ב*מ אמוחנתב .'וכו לבא הב שי | :ללוגתמו לוגע אוהש דועו תוינטק ינימ ראשלו םילופאלו םינופאל ומכ
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 :הרוכבה תא בקעי לטנש החמש םהרכא וניבאלש לכא ךכ החמש הב שיו
 'מא שדוקה חורו הילע ךוחינו היריד לוכינ 'מא ,םיצירפלש תכ ומע סינכה תשיו לכאוו

 רב אבא 'ר רמא ,אתרנמ ררס (סש םש) תיפצה הפצ ,ארותפ רדס ,(ה אכ היעשי) ןחלשה ךורע
 ןגמ וחשמ ,לאירבגו לאכימ הז (סש פש) םירשה ומוק , אתיפצ אתרנמל ןיירקר ןירתא תיא .אנהכ
 'נש םהטע םיכסמ ה"בקהש ןינמו ,םיקחשמ ויהש יפלו ארפק רב ינת  ,בקעיל הרוכב ובתכ (םש םש)
 : (בכ ד תונש) לארשי ירוכב ינב י"י רמא הכ

 :ומע ומלוע אצי רמא יול 'ר ךליו םקיו
 אובב ד"הה המיע הזיב םיתמה תייחת יול 'ר רמא ,חמע הזיב המו הרוכבה תא ושע זביו

 לוכנ םחל וארקו ינש ושע הז עשר אוכב (ג חי ילשמ) הפרח ןולק סעו זוב םג אב עשר

 :'ל "סם ספ כ'ע םעוסנפ 0 :('6 'ג) ינכעמ לע 'פ סנכ סיליטס כיט 8  :(כ"ס) ס"פכ 'כ קיעטי 'קל* ,סט עוקלי ל
 יקל" | :((5 מ"פ) כ""פ יתנכ 5סקיקפ ,סע לכתב לכנ | :'ד 'ל יכללע יייכ יכיכע 'קלי ,ססש עוקלי 8 6: "יק 'כ עוקלי 7
 :סש נ'ע לעוקנפ ,ד"ספ ןעקל ,וילקפפ יכ ילטמ

 .יתנופד תמש .א |לש | כ םויה ותוא .פ לבא הז |לבא | א ףא [ךכ | ו תוליבא [החמש [ ָן הל 1
 [לפנש | ו החמשו ,!א החמש וב היה .1א החמש היה | יאפ םהרבא .[ך וניבא םהרבא ]| 5 וב תמש

 | (היעשי) 5 'מאו .?א ירמא . תכנ!אופד ןירמא ,' ['מא | | םיצורפ . ןיצורפ | 1 ומיע 5 ] ו יל תא | ח הנקש

 . ל דוחינו ,ן דוחיינו .גורגאחדיל [ךוחינו * | הידיד ןמ ,י הידידמ | ף לכאנ .ל לוכאנ [ירתככנאחוד לוכינ*

 .*תו [שדוקה | ך וילע .יכ היוליע .א יהולע .ח יוליע .תנופ יולע .ר |הילע | = [ך ךוחיגו :פ ךוחדנו
 רדפ * | יכ ןחלושה 8 | (םש) ינא תורכמ :תחופְ תרמוא ,5ו רמא | "קה .(םש) יפאפד שדקה

 ,ל ןיירתיא .] ןירתיא [נ?אפ ןירתא * 4 | | התרנמ | ל "ל .יִג'ִאְו הרותפ רדס [(םש) יכ'אפדיל ארותפ
 ,%] הרוכבה 5 | ,1 תיפצ .?א אתיופצ | כ אתרנמ ,ן התרנמל | 1 ןורקד .1 ןיארקד .ע :ןירקד | יעתאך ארתא

 ,וחכח םיקחשמכ .?אןפ ןיקחשמ .1 [םיקחשמ | ךא יפל | .כאפְ הרוכבהש (םש) י) הרוכבה תא

 ,גאו :[ןינמו |[ ד בקעיל הרוכבה םייקו םהמע קחשו ה"יבקה םיכסה (ן םיקחשמכ) ייקחשמכ ,1א ןיקחשמכ

 ה"בקה םיכסהש ;| םהמע ..ה"בקה ףאש :פ5נאח [םהמע -- היבקהש | ד ןיינמ :יחפ ןינמ ,5 ןיינמו

 ומלועמ , ומלועמ אצי ,כ ומע ךלה .1 ומע אצי ,!ַאְו ומלוע אצי [ומע -- אצי 7 | ד "ל ,פ ןהמע
 ,לג?אפ [הזיב | ו המ 8 | ?א ומע היתוירפ אצי ,* ומע ונויזבו אוה אצי ."ןפ ומע ונויזב אצי ,ףד אצי

 ןיתיאפד ר'הה* | יתנאפד המע .ן [המיע | 2 מא יול 'ר | ל ומע [המע * | (ךומסב ןכו) מו'אתַוְד הזב
 .ן וגו :.לנאפ [הפרח -- םעו 9 | יפ'אפ אבב ןל ד"הה יול 'ר ימא ,1א אידכ .ן אוה 21 יהדה ,5 הלה

 | ג עשרה ושע | כ'אופ אכב | תד ל
 'ר םש א"רדפבו ;םישדע התשמה תיבלו םישדע לבאה לא ןיפינכמ ויה םדקמש םישדע לישבתה היה המו םש
 םישדע לכאמ ולבא לע ןילכוא ןיתובא ויה לבה גרהנשכ ךל עדת םה לבאו הרצ לכאמ םישדעה רמוא רזעילא
 הרוכבו הררשו תוכלמ התיהש לע הרצבו לבאב םישדע לכאמ לכוא היה בקעיו 'וכו ןרה ףרשנשכו הרצבו לבאב
 תשיו לכאיו ןושלה רותי ושרדש 'רנ ,ומע סינכה ל :694 דצ ליעל 'יעו ?וכו ונקז וניבא םהרבא תמ םויה ותואבו ושע לש
 100 רצ בוט לכשבו) וילע געלנו ולשמ לכאנ 'מא םינצילו םיצירפ לש תכ :ומע סינכה חיתשו הליכא םש היהש
 הפצ ןחלשה ךרע 'מא ק"הורו ('וכו געלנו התשנו לכאנ רמ א םי נרזפ לש תכ ומע 'סינכהו שרפמו סרוג
 י"תבו) ארתפ רדס ןחלשה ךורע שרפמו ול םיניגמ ויהתו הרוכב ובתכ ןגמ וחשמ םירשה ומוק התש  לוכא תיפצה
 רמאדכו הרונמה ףוקז אתרנמ רדפ תיפצה הפצ (יטיש יניב ארותפ רדס םלשוה לי"יכבו ,ןירותפ ורד םש היעשי
 אתרנמל ןירקד ארת א 'יגה ב"י ףצ 'ע ךורעבו ,אתיפצ הרונמל ןירוקש תומוקמ שי "וכו ןירתא תיא כ"באר
 ומוק שרדהלו .'וכו אתרנמל ןי חו ו צ םש י"שרבו  ,'וכו אתרנמ איירקד ארתא תיא םש היעשי ק"דרבו ,'וכו
 הטישב םש ר"שהשבו .'וכו הלעמלש םירש ןה ןה לאירבגו לאכימ ח'עפ שיר ןמקל 'יע לאירבגו לאכומ .םירשה
 אתרנמ תמוקא תיפצה הפצ ארותפ תרדס ןחלשה ךורע ושרד 'וכו לבב לש הליל הז תולילב יבכשמ לע א"ד
 ולבק ןגמ וחשמ שוירדו שרכ הז םירשה ומוק (אתרנמ םיקא תיפצה הפצ םש היעשי 'קליבו) הניצוב .תקלדא
 סרוג .י"כ ר"ב ייפבו ,'וכו ןחלשה ךורע ןכ ק"הור 'מא םיצירפהו ושע .םיקחשמ .ויהש יפלו 5 = :'וכו , אתובלמ
 הרוכבה םייקו םהמע קחשו ה"בקה םיכסה בקעיב קוחש תושעל ןירובפ ויהש םי קח ש מ כ ויהש יפל שרפמו
 זביו םש ב"מ אמוחנתבו ,484 דצ ליעל י"מבו ג"חעו 'יסופדב ייגה וניש ןכו ,לארשי ירוכב ינב ביתכד בקעיל
 אצי 7 | "וכו ירוכב ינב י": רמא הכ רמאנש הלעמלמ םיכסמ ה"בקהו בקעי םע" קחוש אוהש רובסכ ןשע
 לע ושפנ ןתנש אבה םלועה אוה בקעי לש ומלועו הרוכבה תא רכמשכ וקלח השענש ז"הועה | .ומע ומלוע
 יעמב ושעו בקעי ויהשכ ורמא יִל ךתרוכב תא םויכ הרכמ הדגאה א"יק 'ר טוקליבו  ,בירקהלו דומעל הרוכבה
 הייתשו הליכא וב שי הזה םלועה ,אבה םלועו הזה םלועה ונינפל תומלוע ינש יחא ושעל בקעי ל"א ןמא
 םלועה התא לוט ךגוצר וללה תודמה לכ וב ןיא אבה םלועה לבא תונבו םינב דילוהלו השא אשיל ןתמ אשמו
 תייחתב ושע רפכ דימ םמא ןטבב ויהש םויה ותואכ יל ךתרוכב תא םויכ הרכמ 'נש אבה םלועה לוטא ינאו הזה
 'יעו "וכו אבה םלועה ןקלח לטנ בקעיו הזה םלועה וקלח ושע לטנ העש התוא תומל ךלוה יכנא הנה 'נש םיתמה
 ומלועמ אצי 'יגה ט"קלבו ,96 דצ ש"אמרל ז"אסל םיחפסנבו ט"יפ אטוז והילא רדסבו ר"י. יס ח"עפ ןמקל
 :הרוכבה תא הזיבש המ ומלוע ידימ אצי ךליו םקיו שרפמ 108 דצ בוט לכשבו ,'ג "יס ב"לפ ר"יובו נ"חעו
 תא ט"קלב שרפמ ןכו ;םיתמה תייחת תוברל תא ל"ר שרודו הרוכבה תא ושע זביו ביתכד .המע הזיב המו 8
 תיחתב רפכ אוהו םש ריייספב ןכו תומל ךלוה יכנא הנה ביתכד םיתמה תייחתב רפכו ףילי םש בי"'בבו ,'וכו. תוברל
 ס"טב 'רגכ ןאכ לפכג ל"יכב וכו אובב ד"הה :695 רצ ליעל י"מב 'יעו "וכו ךלוה .יכנא הנה םיתמה
 ד"ספ ןמקל ונינפל כ"ג אוהו תוחיתפה ןונגסכ אוה "וכו עשר אובב שרדה הז לכו .'ןכו ד"הה יו ל 'ר "'מא
 :'וכו הקדצ ףדור ד"הה רמאמה לע ח"נפ ףוס ליעל ש"מ ייעו "וכו עשר אובב חתפ יול 'ר תישילשה .החיתפה
 ושע הז עשר אבב אתיא םש בוט לכשבו ;'וכו םודא רמאת יכ םודאב רבדמ בותכהו | ./וכו םהל וארקו 9



 ו
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 ןיאו\ ,כערלש ונולק ול הולקנש הפרח ןולק םעו ,וטע ונויזיכו אכש זוב ג אב ,(ר ₪ יכאלט) העשר
 יהיו (שי 'ב לאוי 'יע) םיוגכ בער תפרח רוע םכתא [תא אל רשא רמא תאר הטכ בער אלא הסרח
 וו ץראנ נעו

 רס השרפ

 'ונו םיטימת ימי י"י עדוי 'תכ וגו ןושארה בערה דבלמ ןיראב בער יהיו (א וכ

 ץריאב רוג סשפש) היהת םלועל םתלחנו ,קחצי הז םימימת ימי י"י עדוי תי ול םילחת)
 (פש םש| ועבשי ןובער ימיבו ,ךלמינא לש ותער תעב וטו םש סש) הער תעב ושובי אל ,תאזה
 :'ונו ןושארה בערה רבלמ ץראב בער יהיו

 םיעשר תוהו ,ונו תאוה ץיתאב רוג ינש קחצי הז (ג י ילשפ) קידצ שפכ י'י ביערי אל
 *מיבו .ךלטיבא לש ותער תעכ] (טי ול םילחת) הער תעב ושובי אל ,ךלמיבא הז (סש םש) ףורהי
 :['ונו ץראב בער יהיו (סש םש) ועבשי ןוכער

 ,ומע ונויזיב אבש (םש םשו זוכ םנ אב ,עשרה ושע הז (ג חי םש) עשר אובב חתמפ יול 'ר

 וליפס כ םימשת 'קל 60 676:  דת 619 75 ליעל ייעו ,ם*כ "ק ["כ סילקס יכיכע 'קלי ,ס"יק 'כ טוקלי 4
 2099 75 ליעל 11 :כ"פקפמ כ ילטע 'קלי ,ל יק 'כ טוקלי 5

 ית הוולתנש | ן ומיע ]|  תוד וגויזכ .יפ וגויזנו אוה ."א ונויזיבו אוה .5 ונויזבו . 1 [וגויזיבו 1

 רשא ,!ַא םיוגב . .רשא ןעמל .ל םיוגב . ,רשא יתיאר ["פ'7 םיוגב -- רשא * 2 | ו ומע [ול | | הוולתינש

 אל .[ינ*א םיוגב . . תפרח רוע םכתא ןתא אלו . םיוגב .בער תפרח םכתא ..רשא .ן םיוגב בער 'וגו אל
 | מיתכנאחפד 'ל .ן רבלמ ץראב . . יהיו ['וגו -- יהיו | [ךד םיוגב . . תפרח דוע וחקת אל רשא ,[ך םיוגב . . ןתא

 ;1ופנפ ['תכ | יתד יל .ן "וגו :פ רבלמ ,ג1א ןושארה . .דבלמ ,5 רשא ןושארה . . דבלמ [יוגו -- דבלמ 4

  םיתכגאפד יל .ל הער תעב ושבי אל 'תכ תאזה ץראב רוג 'וגו ..עדוי [ן יגגו -- עדוי * | תוד ל .מא ?יתכ

 ימיבו ₪ [הער | ך ושבי [ושובי * | ו ₪ 'יתכ . 1 - 'תכ [אל |  ךמע היהאו - [תאזה 6 | ינפ 'ל קחצי הז 5
 .כ'אל ןושארה . . דבלמ [ן 'וגו -- דבלמ * 7 | ותערב [ותער תעב | 21 הער תעב ושובי אל ועבשי אל ןובער

 ףודהי םיעשר תוהו .ן קידצ שפנ י"י ביערי אל וגו ₪ [קידצ | כנפ = 'תכ [אל 8 | מיתנ?אד 'ל .ם "וגו
 אל [ןפ הער -- אל * | ג'אם ףדהי 9 | (ילשמ) ית'או תווהו | (א יל יוגו -- ינש) יל 'וגו | 21 קידצ ..אל
 ..ותערב .ן 'וגו . .ותערב [ן 'וגו --ותער תעב * | יתנאד 'ל .ל וגו הער ..ושובי אל ,5 הער ..ושבי

 םג אב עשר אבב . .יול 'ר .['וגו בער -- אל (ל רשא יתיאר) רשא 7 -- יול ר 11 | יתגאדל יל .'כם ץראב
 אל רשא 'תד 'כה ..הפרח ןיא ..ול הוולתינש ..ומיע (" וגויזיבו) ונויזב ..אב ושע הז עשר אבב 'וגו
 הולתנש . . ומע ונויזב . .אב עשרה ושע ..אבב זוב םג אב ץשר אבב ..יול 'ר .| 'וגו תפרח דוע םכתא ןתא
 םחל וארקו ינש עשר אבב ..יול 'ר .5 םיוגב בער תפרח דוע םכתא ןתא אל רמיתד המכ ..הפרח ןיאו . .ול

 ןתא אל א"דכ הפרח אלא בער ןואו בער יהיו הפרח ןולק םעו ומע וגויזבו אוה אבש ...אב 'וכו העשר לובג

 :'וכו אבה םלועהו םיתמה תייחתו וארוב רבד תא תוזבל אבש זוב םג אב הדשה ןמ ושע אביו רמאנש עשרה
 ומכ לעפתנ ןינבב 'הולתנו ,'וכו ץראב בער יהיו דימ .'וכו ושע זביו ולגרל בערה אבש | .'וכו ול חולתנש

 א"יכבו .ו"יכב הגוה ןכו פ"יכבו ר"פדב ה"כ ,'וגו ןתא אל רשא 2  :ול וולתנו םירחא ודריו 'ג 'יפ תלשיו אמוחנתב
 ח"יכבו ,'וכו בער תפרח דוע םכתא ןתא אלו 'יגה יכאלמ יריכמ 'קליבו ילשמ 'קליבו ןאכ טוקליבו ג*יכבו יב
 חלוש יננה ומעל רמאויו י"י ןעיו טיי 'ב לאוימ םיקוספ יבובריע ןאכ שיו ,'וכו בער תפרח רוע םכתא ןתא אל
 תאו ץעה ירפ תא יתברהו 'ל ו"ל לאקזחיו םיוגב הפרח דו ע םכתא ןתא אלו שוריתהו ןגדה תא םכל
 :ל"יבבו /189 רצו 149 דצ 85 דצ ליעל ידמב 'יעו םיוגב בער תפר דוע וחקת אל רשא ןעמל הדשה תבונת
 אל רשא ן ע מ ל א א"יכבו ,םש נ"חעו ד"ספ ןמקל םג :ל"יכב ה"כו 'ןכו ןתא אל רשא יתיי אר דוע שבתשנ

 ."וכו רוע וחקת אל רשא ןעמל םש בוט לכשבו ,'וכו דוע ו ח ק ת א ל רשא ןאכ הגוה ה"יכו ו"דבו .'וכו ןת
 םש ב"מ אמוחנתב רמאמה ןושלו ,'וכו דוע וחקת אל רמאנש "וכו הפרח ןיאו 'וכו ונויזכו אוה אבש גדכ רעש הדיקעבו
 םויס ןכו ,ץראב בער יהיו רמאנש ולגרל בערה אבש ןולק אביו ושע זביו רמאנש ושע המ זוב םג אב עשר אבב ושע זביו
 :ס"פ ףוס ליעל י"מב 'יעו הירחאלש השרפל השרפה הכטסנו 'וכו בער יהיו ו"יכו ל"יכבש 'יגה יפל ןאכ שרדה

 .'וכו ץראב רוג 5 :החותפ השרפ ןאכ ארקמבו .ג"ספ ןמסנ ר"פדבו ,ב"ספ 'א א"יכב .דס השרפ
 ימי י*י עדוי שרפמ י"כ ר"ב 'יפבו ,הכו לאה תוצראה ,לכ תא ןתא ךערזלו ךל יכ ךכרבאו ךמע היהאו ר"סו
 ןושל בברועמ ל"יכבו ,םש י"מבו 670 דצו 619 דצ ליעל 'יעו בער תפרח אלב בוטב םהימי קיפפמש םימימת
 הז םימומת ימי י"י עדוי הער תעב ושבו אל 'תכ תאזה ץראב רוג "וגו םימימת םימי י"י עדוי 'תַכ החיתפה
 ולאכ "וכו ושובי אל 'ת כ כ"ג ןאכ טוקליו ג"יכבו .'וכו ושובי אל תאזה ץראב רוג היהת םלועל םתלחנו קחצי
 ראשבו ,וצראלו ךלמיבאל םג הער תע התיהש בערה תנשב .'וכו ותער תעב 6 :ןאכ ונינפל תוחיתפ יתש
 ץראב בער יהיו 7 :'ט 'יס הטמל שרדהכ םיטסל וילע ואבש שוריפה קחודו .ךלמיבא לש ותערב 'יגה םירפסה
 רחא בכש טעמכ רמאש .ךלמיבא הז 9  :'וכו םירעש האמ איהה הנשב אצמיו איהה ץראב קחצי ערזיו 'תכו .'וכו
 ןושל תוה שרוד ילואו ,('ג 'ז הכימ) ושפנ תוה ןכו םיעשר תבאת ומכ םיעשר תוה םעפו ;'וכו ךתשא תא םעה

 ;החיתפה םויפ רסח תיכו ג"יכו 'בו 'א א"וכו 'יסופדכו ,ףוחסג יעישרד אניניקו םש ילשמ 'גרתבו .היוהו
 םיקופפ ינש ןאכ ובכרוהש המיתו ,הינפלש החיתפה םויסכ יתטלשהו "וגו הער תעב ושובי אל עטוקמ ל"יכבו
 החיתפ הטמשנ ת*יכו ?בוי 'א א"יכו 'יסופרב ?,'וכו חתפ יול 'ר 11 :142 דצ ליעל 'יעו תחא החיתפל םיגוש



 01 א וכ רס השרפ תודלות

 השא רמא תאד המכ בער אלא הפרח ןיאו ,כערלש ונולק ול הולתנש (םש םש) הפרח ןולק םעו
 :[ונו ץראב בער יהיו] (ש ב לאי ייע) 'וגו בער תפרח דוע םכתא ןתא אל

 המדאה הרורא 'נש ןושארה םדא ימיב דחא ,םלועל ואב ןובער הרשע ץיראב בער יהוו

 ימיב דחאו ,(טב ה םש) י"י הררא רשא המדאה ןמ ךסל ימיב דחאו ,(זי ג תישארב) ךוונעב

 בער יהיו 'גש קחצי ימיב דחאו ,(6י בי פש) 'וגו המירצמ םרבא דריו ץראב בער יהיו 'נש םהרבא

 ,0 המ םש) 'ונו ברקב בערה םיתנש הז יכ כקַעִי ימיב דחאו ,יוגו ןושארה בערה רבלמ ץראב
 ,[(א א תור) 'ונו ץראב בער יהיו םיטפושה טפש ימיב יהיו 'נש םיטסושה טפש ימיב דחאו]
 יהלא יתירה נש והילא ימיב דחאו ,(א אכ ביש) 'וגו דוד ימיב בער יהיו 'נש דוד ימיב רחאו

 עשילא ימיב דחאו ,(א זי אימ) רטמו לט הלאה םינשה היהי םא וינפל יתדמע רשא לארשי
 אל אובל דיתעל דחאו ,םלועב לגלגתמ אוהש רחאו .(הכ ו ב"מ) 'ונו ןורמושב לודג בער יהיו ינש
 סשב הימרי 'רו אנוה 'ר ,(אי ח סוטע) י"י ירבד תא עומשל םא יכ םימל אמצ אלו םחלל בער
 היהש ידי לע אלא לואש ימיב אלא אובל יואר היה אל ולש אייטנתווא רקיע קחצי בר רב לאומש 'ר
 רמא ,אהמתא המלתשמ הנחויו אטח הליש] דוד ימיב ואיכהו ה"בקה ולגלנ המקשלש תיסורנ לואש
 דתי איבמ היה הפוקה תולתל יקבמ היהש העשב ,ןיטורטיידו תוסוכ האילמ הפוק ודיב היהש נגול אייח'יב

 [ינכ] ימיב אלא םיפופש םדא ינב ימיב םלוכ ואב אל ךכיפל ,ותפוק הלות ךכ רחאו הב ומצע הלותו העקותו
 היכרב 'ר .(טכ מ היעשי) חכ ףעיל ןתונ ןוהילע ירק הוה היכרב 'ר ,םהב רומעל םילוכיש םירובג םדא
 אבש בער ,םהרבא ימיב 'או ךמל ימיכ 'א אחא 'ר םשב אנוה 'ר ,םהרבא ימיב ואב 'ב וכלח 'ר םשב
 דע היח המוהמלש עשילא ימיב אבש בער ,הדכע אל הנש הדבע הנש היה תרוצבלש והילא ימיב
 ושענו ויה ןיאס ב"מ אפוד 'ר םשב הגנוה 'ר םיטפושה ימיב אבש בער ,(הכ ו ביט) 'וגו רומח שאר הויה

 : 889 דלו 211 75 ליעל ,ס"יק 'כ קלי 8

 דוע ןתא אלו דע 'וכו עשרה ושע הז עשר אבב זוב םג אב עשר אובב ..יול 'ר . בער תפרח דוע םכתא
 .ת תונונע | 'א ישע | ינפל 'ל .תד בעי יהיו [כ'או ץראב -- יהוו * 3 | תאד יל .1 יוגו בער 'פרח
 . . יהיו ['וגו -- יהיו 5 | תִד דחא .כןפ [דחאו | 5 יל י"י --ןמ | תד דחא .כופ [דחאו 4 ] יו ןובער ינימ

 תכ ןושארה . .יחיו ['וגו --יהיו | פ יל .ן ץראב ..יהיו ,57 המירצמ ..דריו .[ך םש רוגל המירצמ
 .יכ ;ן וגו בערה ..יכ ,תןכ ץראה ברקב ..יכ [הגו--יכ.6 ] ₪ פד ץראב ..יהיו ,1 דבלמ ... יהיו

 ינש םיטפושה פופש . . דחאו .1 וגו . . פשה יפש . . יהיו םיטפשה . .דחאו [יוגו -- דחאו * 7 | ם. ל ,ך בערה
 תפד ל כ םינש שלש .ן [וגו | ן דיוד | ן דיח 5 | כפל ל .תד ץראב . . םיטפושה: טופש . .יהוו
 רשא ;] וינפל ..רשא [[ןכ רטמו --רשא * 9 | 5 'ל .ןִד םיהלא י"י יח , י"י יה ,1 [לארשו --יח
 תו ןורמשב . .יהיו ,5ְּד ןורמושב ..יהיו ,ן "וגו ןורמשב יהיו "וגו -- יהיו 10 | ם יל ,ך וגו .ל וגו יתדמע

 תד = ץראב בער יתחלשהו .פופ [בער אל [ ך'ל .כופ אבל .ת [אובל | ףכוד םלועל אבו .[פ/[םלועב | פ יל
 ,5 [קחצי ..יר 12 | ן וגו . םימל ..אלו ,ך 'וגו םימל אמצאלו , י"י רבד עומשל . ..אלו/[י"י . . אלו 1
 אל | ן הייטניתווא .[ןד האיטנתיוא .?ך איטנתוויא |[ |ך ןמחג רב לאומש 'ר ,ן קחצי . .הימרי 'ר הנוח 'ר

 (ך התיה) היה ,1ך היה אלו היה אל . היה אלו דוד ימיב אלא היה אל .ן היה אל דוד ימיב:היה אל [היה

 [תכוד ואיגהו * | ןד ולגליג .תכ [ולגלג | ן המקיש 18 | 5 יל ::ן אבל [אובל [ ךדד היה אלו דוד .ימוב
 הנחויו (ף איפוח .כ היטח .ן אייטח) איטח (ך םילש .כ ולש ,ן אלש) אליש [עלסב -- הליש * | ל 'ל
 לשמ) גגזל ([ף אבר אייח ,] הבר הייח ,7 הבר אייח) אייח 'ר רמא (םלִד אמלתשמ אנחויו) המלתשמ
 ,1 ןיטורטוידו) ןוטורטיידו תוסוכ (2 ודיב היהש .] האלמ . .היהש) האילמ הפוק ודיב היהש ד גגזל

 (כ הלתנו) הלתינו העקותו דתי . .היה ותפוק תא תולתל ([ךְד שקבמש) שקבמ היהש העשבו (' ןוטורוטגרדו

 ימיב אלא . .םדא (5 ימיב) ינב ימיב (ןֶד ואב אל םלוכ) ואב אל . .ותפוק תא (ןְד הלות היה) הלות ..הב
 ,ף וב דומעל) םהב דומעל (1 ןילוכי ןהש ,כ םילוכי ןהש) םילוכיש (ףכ םירובג) םירוביג םדא (5 ימיב) ינב

 ואב ([ך םינש יותש 'מא ,ך םינש רמא) םינש ובלח יר (םִד םושמ) םשב היכרב 'ר ...היכרב 'ר (ך דומעל

 ,'כ אחא 'ר םושמ 'מא אנוה יר) אחא 'ר םשב הנוה 'ר (5] םהרבא ימיב היה ןושארה םהרבא ימיב) םהרבא ימיב
 והילא ימיב ..בער (ןד ךמל) םהרבא ימיב דחאו (ך םרבא .[ך םהרבא) ךמל ימיב דחא ([ךָד רמא אחא 'ר
 ימיב ..בער (2 הרבע ;תןד אדבע) הדבע אל הנשו (5 הרבע .ןךְִד אדבע) הדבע הנש היה תרוצב לש בער

 (5 בערו) בער (כ ףפכ םונמשב /[ְד ףסכ םיגומשב) "וגו רומח ..דע (5 התיה) היה המוהמ לש בער עשילא

 ם ג ןוכנל האצמנו וז
 :םש י"מבו ג"ספ ףוס לועל

 'יעו יוגו ץראב בער יהיו החיתפה םויס יתפסוהו .נ"חעו עטיק ג"יכבו  ,כ"יכו ו"יכו פ"יכב
 0 , 9 ש ַך

 ; ; ה"בקה וללג ןאכ עטיק ל"יכבו ,םש י"מב "ועו "וכו םרבא דריו ץראב בער יהיו 'פל ויתמלשה מ"פ ליעלו
 י

1 , 
 ,"וכו .הררא .רשא המדאה ןמ 'פל ה"כפ ליעל רדסנ רמאמה לכ | .ןובער הרשע ב

 1 ימא דע 'לוכ דוד ימיב .[ואיבהו]
 ג"וכבו ,םרבא דריו ץראב בער יהיו ליעל 'כש ומכ םימל אמצ אלו םהלל בער אל 'כד אבל דותעל
 'תכדכ אנינע 8לָוכו ךרובעב המדאה הרורא 'גש ןושארה םדא ימיב דחא םלועל ואב ןובער הרשע

 םיבותכ םלכו םלועל ואב ןובעו הישע ה"יכבו ,ץראל ץוח אצי אל עלסב וליפא דע :שארב רדפב - - : . - . י - . = . . , -

 דחאו זמרו עטיק פ"יכבו ,ה"כפב ליעל ומכ יתמלשהו "וכו ןמזב יתמיא ש"ר

6 

15 
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 'ר רמא ,[עלסכ תוכלוה םיטיחלש םיתאס היה סא אלא ץראל הצוחכ םדא אצי אל יגת אהי ,א ט
 ;ץראל ץוח אצי אל עלסב האס וליפא חקיל אצומ סא לכא קיל אצומ וניאש ןמזכ יתמיא ןועמש

 = 400 רב לאוטש 'ר סשכ יתסוד 'ר : יקיררגל הררג םיתשלפ ךלמ ךלמיבא לא קחצי ךליו
 יר םשב ןנח 'ר ,ובייח ןכיא דעו ,ץר יווינ אוהש ינפמ ,יקיררגבש הז יוויגה לע ורזג המ ינפמ ןמחג

 ;םירצמ לחנ רע קחצי בר רב לאומש

 | יוה ץראלש הנוכש השע 'וגו ץראב ןוכש המירצמ דרת לא רמאיו יי וילא ארויו (ב
\ 

 | : ץראב הניכשה תא ןכש ץראב ןוכש א'ד ,בוצנ יוה עורז

 ץוח חאצי סא המימת הלוע הט ,המימת הלוע תא היעשוה 'ר .רמא תאזה ןיראב רוג (ג

 :לספנ תא ץראל ץוח תאצי םא תא ףא תלספנ איה םיעלקל
 ןחונ ינא יתטיא .ןחצקמ לאה ,תושקה לאה לאה תוצראה לכ תא ןתא ךערזלו ךל יכ

 : אובל ריתעל ,ראשה תא ךל
 :סט 'קל 10  :סק עוק* 3  :סע עוקל 6 :'נ ויל ו"פ פיעינט 'שכי 8

 םיעברא ([ןוְִך אחא) אפור 'ר (5 םושמ 'מָא) םשב (ן הנוח) אנוה 'ר םיטפושה (ן פפש) פופש ימיב אבש

 ינת-אהו ([ך עבראו רחא ,כ) תחאו םיעברא) א"מ (ך םישענו) ושענו ויה (] םיאס) ןיאס (] םיתשו 'מ) םיתשו
 םיטחלש םיתאפ ( ןכ םא) ויה ןכ םא אלא ץראל ([ך הצוחל ץראה ןמ .ןְד ץוחל) הצוח םדא אצי אל ([ף אינת
 | ל דע 'לוכ .תכוְד עלסב (כ םיטחלש םיתאס .ך םיכלוה םיטח לש םיתאס .][ך תוכלוה ויה . . םיתאס) תוכלוה
 :ן ץוחל .כ הצוח .1 [ץוח | ן אצומ היה | תכד 'ל .ן [םא | ן ייתמא | ל לאומש [תכוד ןועמש * 2 | כ ימאו 1

 אוה תמש (ןן שנענ) שנענו ץראל הצוחל ([ך אציש יפלו) אצי המלו ₪ :51'א] [ץראל | ן'א הצוחל
 ק /[ףיאפד הונה .'א] [יווינה + | ן אטסוד .תכאפד יאתסוד | תד 'ל .כא]פ [םיתשלפ ךלמ 3 | ד וינב

 :ופ [ןכיא | 5 דע | כ יווצ :תד הונ .פ ויוינ .'א] [יוויג | תיאד ל :פ הזה :כ'א] [הז | כ יווצה
 םשב ',1א קחצי רב ,.םשב .כ'או [קחצי --םשב | ןינה | ףפד יל .כ ובייוח .או [ובייח | תכאד ןכיה
 :;יתג'אפד ץראב (פ ןכש) ןוכש המירצמ [יוגו -- המירצמ | "א 'ל ררת -- רמאיו 6 | ד 'ל .ם לאומש 'ר
 לש | 1 השעי .ח השעית .ש] השעת .ל השעא [ירתכא"ןפד השע * | ן 'ל .%% ץראב ןכש ,2  המירצמ
 יוה ,1 עורז יווה .[] [עורז יוה | 7 לארשי ץראב ,ך לארשי ץרא לש .ישו'א ץראב .כג'אחופ (ץיא

 ,'א ןוכש [ א ןכש | ורָנ עפונ .כאפד כיצנ ;ַו [בוצנ | ן יווה 7 ] 7 ערוז יוה עפוג יוה .ירכ]אפ ערוז
 המ ,1 [המימת -- המ | ך*א התא | 1א איעשוא .פ1א איעשוה 8 | וייל תא ] 5 אנ ןכש ,%א ןכש יוה
 ,1א .התאצי | רתאו התא | יכגאפ יל איה | 1 ןיעלקל 9 | [ף תאצוי ,ו האצי ,1א התאצי | יתאופד הלוע
 ,'א לטפנ היהת .יח ..התא .5ןפ [לפפנ תא | 'א םיעלקל ץוח .1 ץוחל .ם ץראל ץוחל | ' אצוי תא
 .'אחְו ןלאה | ן וגו .ל לאה תוצראה תא ןתא [יתןכנאפ לאה -- ןתא * 10 | 2 לספנ ,ן'אְד הלספנ
 לאה | ד הקל ץראה יליא תאו ([ף א"דמכ) רמא תאד המכ תושק .יכנאחופ [תושקה | יתכניאפד "ל
 | ,ונפ [יתמיא | ד ךל ןתוג ינא ןתצקמ רמול לאה אלא הלאה רמאג אל המל א"ד .יכנאח]פ  [ןתצקמ

 | ייאופד אבל .תנאח [אובל | ך ל [ךלל 11 | תכאחְד יתמיאו .ן יתמא

 תכר כ 'וכו םלועל ואב ןובער רשע ץראב בער יהיו 'א י"כבבו ,תישארב תשרפב ליעל
 ןובער יגי ; .טוקליבו ,(ג"כפ 'א א"יכב אוה ונינפלש הָלכפ רפסמהו) ץראל הצוחל אצי אלש ד ע ג"כ
 יארושע ןפכ ןורמושב  עשילא ימויב יאעישת ןפכ הנמ םשו ,ולא ןובער הרשע כ*ג וונמנ 'א 'א תור 'גרתבו .'וכ ו
 אוכו ט"יכ רך"ב 'יפב | הכו ינת אהו 1 :241 רצ ליעל י"מב 'יעו 'וכו אמחל לכימל ןפכ אל יוהמל דיתע
 עלסב האס וליפא ץראל הצוחב ימענ שיא ךלמילא אצי המלו 'וכו םדא אצי אל (/ינתהו) .ינתו שרפמו סרוג
 ּו"דו ר"פדבו ,וינבו אוה תמש ךלמילא שנעג הז רבד לעו ץראל (הצוח) הצוחב םדא אצי אל הזה רקויב וליפא
 ועו "וכו אוה תמש שנענ וכו אצוש יפלו ת"יכבו 'וכו אוה תמש שנענו !וכו ךלמילא אצי. המלו ןאכ ףסונ
 לע ורזג:א ל המ יגפמ םש ימלשוריב | .יתפוד 'ר :944 דצ ליעל 'יע .יקידרגל 8 | :948 דךצ ליעל י"מב

 םשב ןינח יר ןכיה דע עה הי וי ג ש.ינפמ יול ןב עשו הי 'ר םשב ןומי פ 'ר וקידרגבש חורה התו
 רמאמ רסח םשו .,ג"יכמ ץוח) סירפסה לכב ןאכו ,איגופה לכ שיייעו וכו םירצמ לחנ דע קחצי בר ךב לאו מ ש ר
 י"פע היגהל השקו ןרזג המ ינפמ 'יגה (טוקליב קתעוה אל ןכו * ,יקידרגל 'וכו ךליו וינפלש רמאמהו הז

. 
 ו

, 
, 

: 
[ 

 | ותויה םע םימעה ץרא ריואכ האמוט וריוא לע ורזגש "ןכו ורזג המ ינפמ 'יפ א"באהו ,ורזג אל ימלשוריה

 רוי ירי וז ייררוני

 וו
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 תסריג איה תיתמאה אסריגהו בתכו ימלשוריה  תסריג לע ריעהו 'וכו ער הונ אוהש ינפמ וצריתו לארשי ץראמ
 אהיא ובייח ןכיא דעו 'יגהו ,יקיררגבש חורה התוא יקידרגבש הז יוויג םעטש עמשמו ,ע"צו הזה שרדרמה
 :ל"דרה .'יחו ו"זרהמ 'יפבו ה"פיב 'יעו תיעיבשבו תורשעמב ובייח ןכיא דעו 'יפ ילואו ,'בו 'א א"יכו ו"וכב םג
 ןכו (1עורז םשהו ;בצגו עטיו 'גרתו ,עטונ שיא היה ץרוז שיא היה ץרא לש בושיי השע  .'וכו הנוכש השע 6
 רצ ןאמלאדו לוטק 'עו בצנ 'ע ר"תמעב ייעו לוטק ר"אל לקשמב אוה ח"וכו ו"יכבו ונינפלש ייגה יפל (?בוצכ
 עטוג יוה שבתשנ 'יסופדבו  .עטונ יוה ערוז יוה 'יגהב השוריפו ,ביצנ יוה ץרוז יוה 'יגהב ןושלה בברועמו .4

 רסה ?תכ ןבש ,'וכו ןוכש א"ד 7 = :תונליא עטנו ערז ץראב הנוכש השע שרפמ ט"קלבו ,ביצנ יוז
 הניכשה .תא ןבשי שרפמ .א"יכו ט"יכ ר"ב יופבו- ,(?ןכש דוקנ ה*יכבו ,ץראב הניכשה תא ןכש ןכש היב ירקו "ו
 - ו לע תדקענש וכו הלוע תא 8  :ךתנוכשב הניכש היהת ךתוכזבש (ץראב הניכשה התא ןכש) לארשי ץראב

 | ץראל הצוהו הרזעה ומכ ולצא הבושח ץיראה לכו םישדק שדק איהש המימת הלוע שרפמ ם"ארבו ;חבזמה בג

 , יוה ערוז יוה

 ידפעא םלועל רסאנו לספג אצו םאו הרזעה ןמ ץוחל אצוי םישדק שדק ןיאו הרזעה ןמ ץוחכ ולצא הבושח

 המ קתעוה 108 רצ בוט לכשבו .ינוקזחבו ן"במרב 'יעו לארשי ץרא ללכב םיתשלפ ץראו ,'וכו ומוקמל רז
 בשויה םעה זע יכ 'יתכדכ .תושקה לאה 0 :'ןכו\ התא ףא תלספנ םיעלקל ץוח תאצוי םא המימת הלו

 ) :ץורָז. . - ?) בּוצָג )*  ןכש.
41% 



 8 ה וכ רס השרפ תודלות

 הנש ח 'מא ןוהיורת ןנתוי 'רו הנינח יר "וגו ילוקב םהרבא עמש רשא בקע (ה

 םהרבא 5% רשא בקע ןיינמ םינש 'ג ןב שיקל ןב ןועמש 'ר םשכ יול 'ר  ,וארוכ תא םהרבא ריכה
 (רמא) ןתנוי 'ר 'שמ ןמ רב לאומש 'ר ל יר ישמ אחא 'ר :ותרמשמ רומשל וארוב לוקב
 שרח םש וליפא ןומיפ 'ר 'שמ היקלח 'ר סחניפ 'ר = ,עדוי םהרבא היה תוריצח יבוריע תוכליה וליפא

 ךל ךכ נ"ע סעוסנפ ,('פ סי'ק) ס"כפ יפנכ ססקיספ ,(ויפ 'ס) וכס 'פ סנכ סיכיטס כיט ,274 75 ליעל ,סש עוקלי
 לסקס טכדמ ,פיכ ייפ ח"יפ הנכ לכבדעב ,'5 כ כסכ 'נ 'יפ ָךל ךל לעוסנפ ,'נ "כ לסכ ב3" ייפ שגיו ה "ם סכט ייס 'ד ייפ
 :כל"ת 900 75 ליעפ 8 5':  "5 סיכדנ ,ו"פ

 ..אנינה 'ר /.נןפ [ןנחוי -- ר | ןפ "וגו .1 םהרבא .יתוכאחְ ילוקב םהרבא ['וגו -- םהרבא 1
 ימא ןיירת .ןכ?אוְד ןירמא (ג ןוהיוורת) ןוהיורת [ימא ןוהיורת * | ףיִד אנינה 'רו ןנחוי "ר ,5א [ןנחוי
 .'כ הנמשו ןיעברא ,1ך הנמשו .. ,[ֶוְד הנומשו םיעברא 7" [ה"מ ] "1א רמא דח .[₪ ןירמא ןיירת
 יר םשב יול 'ר ,1] [שיקל -- יול 'ר | א ילוקב םהרבא עמש רשא בקע יאנש ₪ [וארוב ל |  ןפ םיעברא

 [םינש יג ןב | 1% רמא דחו ,ךִד רמא שיקל שיר ,%% טיל ר"שב ימא יול 'ר ,5פ מא שוקל (5 שור)
 י וארוב תא ריכה .,. שלש ןב :תאד וארוב תא םהרבא ריכה םינש וא 'ג) שלש ןב .לפפ םינש שלש ןב

 םהרבא עמש רשא בקע י'אנש ,י ןיגמ עמש רשא בקע 'נש < יא ו ןינמ בקע יאנש לפד ו ןינמ :גו [ןיינמ | גו -

 :א רמשוו .תאד"ל רומשוו .ג] רמשל .2 |רומשל 9 | יצאד ב"קע .כנ'אופיד בקע | *א ןינמ ילוקב
 יתרמשמ ,%א יתרמשמ .כ ויתוקוחו ויתוצמ ויתורותו ותרמשמ -,] ויתורותו ויתקח ויתוצמ ותרמשמ [ותרטשמ
 יתווצמ יתרמשמ | /[ן!א יתורותו (][ך יתוקח) יתוקוח ..יתרמשמ , יתרותו יתוקוה יתוצמ

 ירדנסכלא יה (2] םשב אבא 'ר) 'שמ הבא 'ר [ןתנוי -- אחא 'ר * |[ 5 יתוקחו יתוצמ יתרמשמ

 ןתנוי 'ר םשב לאומש 'רו ..םשב אחא 'ר .פגְל ןתגוי 'ר (] םשב ,5 םושמ) ישמ ..רב (5 ןועמש)

 ירדנכסילא :ר"שב (%% אנהכ -רב אבא) אבא 'ר 1 ןנחוי יר ישמ- ןמחנ רב לאומש 'ר םושמ . .'ישב אחא "ד

 (ף םושמ) םשמ ןתנוי יר 5 0 ר"שב (%א ינמחנ רב ש"רו) ןמחנ רב  לאומש ירו .(3% יארדנכסילא)

 כנאחופ [עדוי | נא .תורצ ורע [ כַאְוְד תוכלה 4.1 [תוכליה 4 | ג'או יל רמא | ד ןנחוי 'ר
 /ן םשב .  ..סהנופ .יר ב 'ר | ד הפ לעבש הלק הוצמ וליפא םייקש תורוח יתש יתורות =
 | תד יל :א ישב .."רו פחנפ 'ר 58 םושמ . "רג םחנפ "ב
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 ,םש י"מב 'יעו 'וכו תושקה לאה םישנאל 892 רצ ליעל ומכ תושקה ל א ה ושרדו 'וכו תורוצב םירעהו ץראב
 א דב .תושק לאה שרפמ י"ב ר"ב יפבו  .ןתצקמ לאה .\685 דצ ליעל ועו א"ד רוביחה ןמיס ילב| .רחא שרדו
 העבש ץראי ךערזלו ךל .ןתונ ןתצקמ. רמול - אלא הלאה רמאנ אל המל ,א"ד חקל ץראה יליא תאו
 וערזל תתל םהובאל תיטבה םוקמהש אבל דיתעל ינומדקו יזינקו יניק ראשה תא ךל ןתונ ינא יתמיאו םיממע
 רמאג אל המל א"ד "וכו יליא תאו .א"דמכ תיכו - דב ופוסוה ןכו .ד"מפ ףוס ליעל 'יעו 'וכו םיממע .הרשע
 תא ןתא אבל דיתעל .לבא ןתצקמ לאה א"ד תוקוח תומואה ויהש תושקה לאה .תוצראה .שרפמ ט"קלבו .'וכו
 הזיאבו ;274 דצ ליעל אבוה הז רמאמ .'וכו הנינח 'ר 1  :ץרא יספא' דע רהנמו םי דע םימ דריו ינש ראשה

 ק ש "ב ב
 ינא ן

 'וכו בקע 'נש וארוב תא םהרבא ריכח םינש שלש ןב שיקל ןב ןועמש 'ר םשב יול יר רמאמ םג םש תואחסונ

 'ר םשב יול ?ר "וכו היננח !ר וארוב םהרבא ריכה םינש המכ ןב ל"יכב םש "יגהו ,ה"צפ ,ןמקל שרר רמאמהו

 םיעבשו האמ ןב םהרבא היהו םינש 'ב האמ 'ק םיעבש 'ע בקע ןיינימ בקע בש םינש שלש | ןב שוקל ןב ןועמש
 המוקמב האצמנו ר"ב רקיעמ הניא וז השרפו) "וכו וארוב םהרבא ריכה םינש שלש ןבש דמל תאצמנ .םונש שמחו התורה

 םש שגיו ב"מ אמוחנתבו .(149 דצ ןנאמטטוג י"ר דובכל לבויה רפסב ירמאמב ייעו ו"יכ ר"בב .תרחא השרפ
 םונש 'ג 1 ןבו ימתפ רמאמה שמחו םיעבשו האמ ויה םהרבא לש וימי לכש בקע רמאנש וארובל םהרבא רוכה

 ג ןב שיקל ןב ןועמש 'ר רמא בקע םש רהב ב"מ אמוחנתבו .'וכו ורוכה םינש ?ג ןבש רטל הת ןאכמ

 םיעבשו האמ םהרבא היחו םיתשו שו האמ ירה "וכו םיעבש 'ע ב"קע ןינמ ה" בקהל םהרבא רוכה םונש

 אלו ל?בשר םשב יו ל 'ר ג"ל םשו) הל םהרבא 'רוכה םינש 'ג ןב ירה ןט ק היהש ג םהמ אצ שמחו

 +מוחנתבו ב"שר ו ו יוס הרש ייח יד ייפ ךל ךל .ב"מ אמוחנתב םג "יעו (י"רו חדר רמאמ םש אבוה

 שלש ןב רמא ז ןב ְָר "וכו ריכה םינש המכ ןב יג ת םש ר"שהשבו /'א "יפ רהב 'ג "וס ךל ךל

 רשאכ) אערא ןמ בקע ילי/תימ א תא דכ וול הייר בקע ןינמ וכו רשא בקע 'מ גש היה םיגש

 םהרבא הז 'א יכנא םש ר"יספבו ,(בקע ןינמ שרוד וניא ל"רו 'ג ןב רמולכ ןיראה ןמ בקעה היבגהל אב
 הגומשו םיעברא ןב ןירמא והיוורת ןנחוי 'רו אנינח 'ר וארוב ת 5 5

 םישמהחה ןבש םישמה 'ג 'וכו

 עטוקמ רמאמה םש רתסא שרדמבו .בקע לש ויתויתוא ןינמ בקע םונש שלש ןב רמא שוקל שיר "ןכו רוכה הנש

 םהרבא עמש בקע ןיגמ 'וכו רשא בקע ד"הה וארוב תא םהרבא ריכה םינש שלש ןב ןוהיורת י"רו חי"ר" מאד

 ם- ירדנבו ;וריכה םינש 'ג ןב "וכו רשא בקע ימתס רמאמ םש ר"מבבו ,'וכו ה"ְנ עק ויתונש ווהו וארוב לוקב

 האמ הינבשוח "וכו רשא בקע 'נש וארוב תא םהרבא ריכה םינש 'ג ןב אב א רב ימ א ר"או אתוא

 כה ז בש (ח"מ ןב| הנומשו םיעברא ןב רז 'ופב שרפמ א"וכו ם"ויכ ר"ב ?יפבו ,םש י"שריפב ?יעו ןירתו

 ש םהילע) תורנ ; ףפוה (ה"מ) שמחו הערר וב אצומ התאו בקע ספ לש תויתוא בושחו אצ
 תא ריכה םינש שרש ןב .רמ שוקל שיר םשב יול 'ר (ח"מ ירה) הגומשו םועברא ירה יתורותו יתוקוה יתוצמ

 ורייתשנ ערפמל םינש שלש םהמ אצ הנש ה"עק היח םהרבז ורהש (ב"קע ןוינמ) | בקע תויתוא ןינמ וארוב
 ירהש אנירחא אנשיל דוע : :יפבש ינשה 'ופבו  ,ב*עק אלו ח"מ ןב םהרבא כ הוו

 499  דצו) ל"פ ' על 2 ועו םתצעב ףתתשנש וניצמ
 םיעב "פ ם"וכע תוכלהב . ם"במרה
 הנש ןב הנש םיעברא ןב נפלו ,םש .ר"יספל .ע"מכו
 יתרמשמ רומשיו 'יגה יפלו

 ריכה הנש

 ףופ .דע ולא  םירמאמ
 וביים לק ט"מפ ליעל רבכ ורדסג ןטיסה

 יר :ןאכ "יגה | ביזיבו = ג"וכו א ןל 4 םייכש תורוח יתש
 וכו םוקמה םש ארקיו ביתכד ףסונ ןכו ,הפ לעבש הלק הוצמ

- 
1 
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 ח ה וכ רס השרפ תודלו 4

 םהרכא היה (וי ג הימרי) י'י אסכ םלשוריל וארקי אוהה םויב 'נש םלשוריל תורקל ריתע ה"כק הש
 הכלה שדחט ה"כקה ןיאש סויו םוי לכ ןיא הרוהי 'ר 'שמ ןמתד ןגכר יוכא אייח 'ר  היכרב 'ר  ,עדוי
 ירנד אלא אנה ןיאו .(ב ול בויא) אצי ויפמ אגהו ולוק זנורב עומש ועטש םעט המ הלעט לש ןיד תיבב
 רות

 ירא

 ירא

 : (ח א עשתי) הלילו םמוי וב תיגהו 'נש ה
 הטוש לכא השק האובג השק םולח ןנחוי 'ר רמא 'וגו םימיה םש ול וכרא יכ יהיו (ח

 הטוש לכא ,(בכ בי לאקוחי) ןוזח לכ דכאו םימיה וכראי השק האובנ השק םולח ,תלשבמ םיטי תוכ
 ליבשב אכ רב אייח 'ר 'שמ הימרי 'רו אנוח 'ר ,'ונו םש ול וכרא יכ יהיו ךלמיבא הז תלטכמ םיטי תוכ

 הנוגט הז ירה םויב ותטימ שמשמה ןנחוי 'ר רמא ןכ אל הזה רברה השוע היה הכורא םיטי ול ולעהש

 15 ן"" סדנ ,'3 "שק ץונותכ ,'8 "5 סנט יע 3 - :סט טוקל 8

 :[ םילשוריל . ן [םלשוריל | 7 תארקל .[" אן [תורקל | כ"א ך היבקה דיתעש .'אןפ [ריחע ה"בקהש 1
 ביתכד .ן םויב .כפ [םויב 'גש | ןך וב עדוי . . היה םילשוריל .א ד עדוי םהרבא היה םלשוריל . כ עדוי היה םלשוריל
 ! תפ םילשוריל | דד םויב ביתכו המש (][ך י"וי) י"י םוימ ריעה םשו ביתכו הארי ([ן י"וי) י"י םוקמה םש ארקיו

 ('א היכרב 'רו אייח 'ר) תד 'ל .כנופ [יוכא אייח ר 2 | תד 'ל .כופ [עדוי -- היה | ול וגו [תכפד יז אסכ

 ! תיאוד סשב .כנפ םושמ |  תד 'ל .'אפ ןמחד ('א ןינברו) ןינכרד .1 ןמתד ןינכי .] [ןמתד ןנבר
 יאמ ,ָ היטעפ יאמ .] 'עט המ .תןפ [םעט הט | גוך ןלעמלש .תוכ'אפ [הלעמלש | ך וניר 3 | ן הדוי
 ,םנ'אופ [ירבד | תא הגה | ן 'וגו . !א אצי . . הגהו [אצי -- אגהו | !א יל ולוק -- ועמש | 'א 'אנש .] 'מעט

 םהרבא היה הכלה התוא ('א 'יפאו) וליפא - [הלילו | ך רמאנש ןינעכ .כנ'אפ [ינש 4 | תרד ל
 היה הכלה התוא וליפא .פ עדוי םהרבא התוא וליפאו .?כ עדוי םהרבא וגיבא היה .. התוא 'יפאו .%א"ל עדוי
 | ם תכירא 6 | '' תולבא | [ךִד האוכנו .ירכנא|ןפ [האובנ | ן וגו .ןיתכנאפ םימיה ['וגו םימיה 5 | ב עדוי

 [םימיה וכראי * | .'ו יל השק האובנ | (א 'ל תלטבמ -- םולח) "רתד 'ל .כנופ [השק םולח | יך ןתלטבמ

 ןוזה

 ודגא םימי וכרא .'? ןויזיוח ודבא םומי וכרא ,""| םימיה וכרא .[ םימיה וכראי 'כד , םימיה וכראי

 ([ן ןירמוא) איבנל םירמוא לארשי ויה ךכש ןינמ .] ןוזח דבא םימי וכרא .] ןויזח דבא םימי וכרא ,כ

 | * יל תלטבמ ---תוכירא 7 | | קחצי הז ₪ [הטוש לבא | 2 דבא .1 לכ דבא לבא [לכ דבאו [ [ףְד םימיה וכרא
 םימיה םש .ן םש .)אפ םימיה םש [יוגו םש | ן 'ל ;.רתִד קחצימ .% קחצי הז .כנאפ [ךלמיבא הז

 ..ירו אנוה 'ר [ישמ ---רו אנוה 'ר | [ףִד קחצמ ..הנהו דימ םימיה םש ,% קהצמ קחצי הנחו אריו

 אווח ,ן הוורב הייח | תד יל ,ָךְו םשב הימרי 'ר (1 הנוח) אנוח 'ר .%א םשב ..'רו אנוה 'ר .1אפ םושמ
 רר
- 

 רר
 ו

 ולעהש .ּול ולעהש ['ך ול ולעהש * א | ל וליבשב [ליבשב ** | א ןומיס רב .אמח :.תכנפד אבא

 :ופ התיהו .ל היהו [י'ר היה * | תד םיכר .י*ךפיכורא .*רכנא'ופ [הכורא | *ר פיטיה | "רתכנאופד
 | ן אלו | ו הז | ו רכד .[ךֶָד רבדה תא .*רךכנא|פ [רבדה | *ך חתא .*רתןאְד תייה .2"ן התיה .] התייהו

 [ןכ

 תכו

 היה

 | יתכיאפד ותטמ .ג'או [והטימ [ ת ןת: כי | ירתפד ךכ .'רכנאו

 םלשורול תורקל ה"בה דיתעש שדח םש 'יפא עטיק 'ב א"יכבו .501 רצ ליעל י"מב ייעו "וכו ריעה םשו בי
 : הייח 'ר הדב םש י"מב 'יעו היכרב 'ר לש ויבא | ,יובא אייח 'ר 5 :ט"מ תשרפב 'כו עדוי םהרבא

 איבנהשכו ול השקה רבד םלוח םדאשכ השק האובנ השק םולח שרפמ א"יכו ם"יכ ר"ב 'יפב "כו םולח 5

 אבל רחאטש ינפמ םדא ינב  (םירובסש) ןירובסש ןתלטבמ םימי תוכירא םלועל (השק) השקה רבד אבנתמ

 =. .(םימוה) םימי תוכירא ינפמ םבלמ לטבנו םימי תוכיראב ןילפב (והיש) ויהיש (האובנהו םולחה) האובנ הז םולחה
 ןינמ השק האובנ ותלטבמ םימי תוכיראש אוה רובס הרהמב ותמ לבא חכושש הטוש לבא ןכו (ךכ) ןכ וניאו
 ור
 ןָכש
 ולח ורה

 "וכו ןוזח לכ. דבאו םימיה (וכראי ספדנה ר"ב 'יפבו) וכרא איבנל (?ירמוא לארשי) לארשו םירמוא ויה

 כ." 1 ג"י 'ד בויא ייעו) תונויזח םולחב ביתכד האובנב ומכ ןויזח םולחב ביתכד האובנמ ןניפלי ןנא ם

 "וכו לארשי ויה ךכש ןינמ השק האובנ ת"יכבו 'יסופדב והיגה ןכו .ןוזח תארקנ (האובנהו) האוכנו (ו"ט גיל יח

 באו
 ודה
 וב
 9 וארו

 ןויזיח ודבא םימי וכרא השק האובג השק םולח תלטבמ "וכו השק האובנ השק םולח ןנחוי 'ר 'מא "יגה ל"י

 יטיש יניב ל"יכב הגוהש ומכ יתהגהו ,ץע"צו ו"וכו ג"יכו כ"יבב "יגה י"פע םג תמייוקמ וז "יגו .ןוזח לכ ד

 " ןוזת םע ףררנ ןויזחו ,םש לאקזחיב כ"הלכ ןוזח לכ דבאו םימיה וכראי רפסה בתכל המוד בתכב היהד ו
 פ"יכב ה"כו .ךלמיבא הז 7  :ת"יכבו ו"דו ריפדב םג אתיא וכרא "יגהו ,ן"ט ז"י א"הדו ז"י 'ז ביש

 הטוש לבא שרפמ ר"ב 'יפבו ;נ"חעו קחצי הז ר"פד טוקליבו ו"יכבו ,השק שרדהו .כ"יכו ג"יכו 'בו 'א אדוכו

 ת"יכו ייסופדב ןושלה ןכו ,ויבא לבא חכשו קחצמ קחצי הנהו דימ םומיה .םש ול וכרא יכ יהיו ביתכד קחצימ

 הפוש לש לבא ןכו י"שריפמ קיתעה כ"מבו .קחצמ קחצי הכנהו דימ "וכו יהיו ביתכד קחצימ "וכו הטוש לבא

 תוכיראב לטבתהל תולבאה ךרד דועו הטוש קחציל שרדמה ארקיש יניעב *קו ת"פיב בתכ רבכו .'וכו ותמ חכו
 םיחספב םרמאמ ע"יעו 'ב ח"נ תוכרב "יע) 'וכו בלמ תמכ יתחכשנ יבג ל"ז ש"מכ שדח ב"וב וליפאו םימיה

 'וכו
 בלה ןמ חכתשיש תמה לעו "וכו ולעיש אוַה ןיד ולע אל םאו תוארביל הבשחמב ולע ולא םירבד 'ג יב
 הגש ררגב קחצי בשי רשיה 'סב רופיסה יפלו) םימיה תוכיראב ותולבא חכושה הטוש ארקי המל ןכ םאו (

 לבא ייפד רשפאו ת"פיב בתכ דועו ,(םישדח השלש ץקמ היה םימיה םש ול וכרא יכ יהיו ערואמהו המימת
 הוד אוהש ןבה לע באה תולבא ומכ וילע יוד בלה ןיאש באה לע תולבא ונייהו הטוש סדה וטכ עורג הטוש
 ייפבו ל"דרה 'יחב ע"יעו קחצי הז 'יגה יפל ןכ שרפל רשפא ןיא םגו .לודג קחוה ושוריפו ,ונחכשי אלו דאט
 בשהש הנוהכ יתב לעב בתכש ומכ שרפל שי ךלמיבא הז ונינפלש "יגהו .938 דצ א"ה א"הגאבו ו"זרהמ
 יבא
 ג רעו
 יבר

 תוליבאה הקספ םימיה וכרא יכ וישבעו ושכע דע לבא היהש םושמ ונויה םויה דע ןכ האר אלש המש ךלמ
 םימי ותמ לע ךכ לכ השקתמ תויהל ךלמיבאכ הטוש לבאל אלא ךכ בושחל יואר היה ,אלש ןנחוי ר"א הז
 ןכ .וָבו ליבשב | :גיעצו 'וכו ינוגרהו ש"מכ הארי תמחמ קר ןכ השע אל קחצי לבא יאדמ רתוי ם



 7% בי ח וכ רס השרפ תודלות

 ותריל סוי לליק בויא ,(רי ב רתסא) האב איה ברע ב הלילב אלא הטימה שימשת ןיא ןנחוי 'ר רמאד
 'רב סונירמ .ר רמא (ג ג בוא) רכג הרוה רמא הלילהו וב דלוא םוי דבאי ד'הה ורוביע לילו
 הרוח רבג גרוה ול רמאתש הל קקזיהל ויבא אבש העשב הדנ ומא התיה יוולה בויא רמא איעשוה
 רורא (רי כ הימיי) 'וגו וב יתדלי רשא םויה רורא 'תכד ורוביע םויו ותדיל פוי ללקמ הימרי ,ארכנ

 והיקלח רשפיא ,רוכיעה םוי הז (םש פש) יטא ינתרלי רשא םוי ,הדיל סוי הז וב ה רשא םויה
 ותטימ שמישו אב  םיאיבנב תגרוה לבזיא התיהש יפל אלא ,הזה רברה השוע היה קירצ" םדא
 :חרבו סויב

 השק ץראה ,איהה הנשב ,איהה ץראב ובלח 'ר רמא איהה ו ץיראב קחצי ערזוו (בי

 :המכו המכ תחא לע הפי התיה וליאו ,השק הנשהו

 :ס"יק 'כ עוקלי 5 | ןד"לפפ יכ בויס יקלי .ל"'ם 'כ סיעכי יקלי ,סש ץוקלי = :יכ ו" סדנ 1

 בויאו [ יתכנאתפד הבש איה רקבבו ₪ :] |האב | יתכאפד הטמה .גְו [הטימה | ן רמד 1
 5 רבג הרה ...הלילהו ,יתא [רבג -- הלילהו | (הימרי) וכ ורובע ? | (בויא) רתכנאופד ללקמ .י

 | םש) י רב /[ף ה"יב | 5 פחנפ ,ן[ן סוניירומ .] פנורמ [ כו 'ל .פ "וגו הלילהו .ך "וגו רמא הלולהו
 ,5 ויולה 1 [וולה | תו עשוהי .7 איעשוהי .(םש) י'א איעשוא .נןפ היד כא [איעשוה 3

 | ינו הדינ | ד אמא ,ם המא .?ףןכ אמיא .ָןְו המיא ,י'רך%א ימא .'א [ומא | ירתנאפד יאולה
 ?א גוורזהל .ןד קקדוהל .ירנ'א קקזיל ;כ קיקזהל ,(בויא) יןפ קקזהל | ירתכגאופד אבא .(םש) ו יבא
 /1 רבג הרה ,יך%א רבג הרוה .3א ארבג הרוח .ן] הרבג הדיה רבג גרוה .5פ רבג ..גרוה [ארבג --- גרוה
 | (הימרי) וכ ורוגע ] 51 א .ללקמ היה .%א ללק 1 = | תֶד רבגמ ןוירה תע וישכע ןיא רבג הרוה
 םוי הז .ש רוביעה םוי הז .ך הדיל סוי הז .ן [הדיל -- רורא | 'ל "וגו | ישי ת%אְד יתדלוי :5נ'אןפ [יתדלי
 ;פ רובעה | ?ישנאפ ךורב יהי לא ל | !א יגתדילי | ל םויו [םוי ** 5 | לינאפ 'ל ,(םש) ל רובע
 .שכג!אופ [הזה --היה 6 | ?א היקלח | 5 םויב רשפא ; ן םוי רשפא ,(םש) ו'ףתכְו רשפא | (םש) ושר הרילה

 (םש) ָּנ םיאיבנה תא | ] תייהש | ןןְד םויב ותטמ שמשמ היהו ;5א הזה רבדה תא ..היה ,! הז ..חוה

 פויב 7 | ורתכנאפד ותטמ .] [ותטימ | ושמש .(םש) ירכא שמשו .תנופ [שמישו | ו 'ל ,1א אבו [אב

 1 תייה | ?א םאו ;יתה ולאו |[ '1 חילצה ןכ פ"עא = [השק הנשהו 9 | ן "וגו .[איהה ץראב 8 | א יל
 | א ו"כאע .1ִך 'ו 'כ תחא לע

 .יוכו היה "וכו םימי ולעהש ליבשב טוקליבו הכו .היח "וכו םימי ול ולעהש ליבשב ט"יכ ר"ב !יפב םגו ,יתהגה
 הוגה ןכ) הכורא םימי ול ולעהש םימיה ול וכרא יכ שרוד (אבא רב) אב רב ח"ר /שמ (אנוה 'רּו) אנוח ירו
 ליבשב המתמו ('וכו הכרא הל הלעמ יננה 'ו ג"ל שו וכו ךל הכורא הלעא יכ ז"י 'ל הימרוב כ"הלכו הנוכנה
 רשפיא ןינעה ףוסב ןכו "וכו י"ר רמא ןכ אל םויב ותטימ שמשמ היה 'ולכ הזה רבדה השוע היה 'וכו ול ולעהש
 (ךכ) ןכ אל השוע תייה 'וכו ךְל ולעהש ליבשב ייגהב ןושלה השקו ,הימתב הזה רבדה השוע היה "וכו והיקלח
 קחצמ קחצי הנהו אריו 'וכו ךלמיבא ףקשיו ושרדו ,'וכו המתמ אק יהומתא ארקמ 'יפ ת"פיבו "וכו י"ר .רמא
 הוה ותשא הקבר תא קחצמ קחצי הנהו "וכו ארו 104 דצ בוט לכשב ןכו ,םויב ותטימ שמשמ היהש "וכו
 ךלמיבא ףקשיו קיתעהו "וכו ליבשב "וכו ה"ר "וכו םולה ןנחוי ר"א םירמאמה טימשה ח"יכבו :םויב ותטמ שמשמ
 :ם"ארבו ם"בשרב 'יעו ותטמ שמשמ והאר 'וגו ךלמיבא ףקשיו ת"הע י"שריפב ןכו ותטמ שמשמ והאַר ןולחה דעב
 דבאי רמאנש ארק יאמ אנונמה בר רמא םויב ותטמ שמשיש םדאל רוסא ןנחוי ר"א םש הדנב וכו רמאד 1
 ךורעבו םש בויא 'קליב 'יעו ןוירהל ןתינ אל םויו ןוירהל ןתינ הליל רבג הרוה רמא הלילהו וב דלוא םוי
 'י ו"פ תוכרב ישוריב ןכו ,עשוהי ר"יב ת"וכבו איעשוהי 'רב 'יגה ו"דו ר"פדב ..איעשוה 'רב 8 | :'א שמש 'ע
 ןימ ד"פ ןוטיג !שוריבו (עשוהי 'רב סונירמ ר"א אצנגמ 'דב םשו) וכו לכא ןהא עשוהי .'ר יב סונירמ רמא "ג
 ל"וכב ה"כ .ומא התיה | :498 דצו 115 דצ 76 דצ 1 דצ ליעל ג"חעו הבר היעשוה "רד הירב םונירמ 'ר יא
 כ"יכו פ"וכב .וגה י"פע םג תמויוקמ וז 'יג | .רכו רבג גרוה | :רתסנה יונכב ויבא אבש העשב ךומסב ןכו
 שרפמו סרוג י"כ ר"ב 'יפבו ,יל שרפתנ אלו הרבג הדיה רבג גרוה 'יגה .ו"יכבו ,רבג  הרוה .רבג גרוה
 רבגמ ןוירה הל ןימרוג הדנ השאל יכו רמולכ רבגמ ןוירה תֶע וישכע ןיא רמול הימתב רבג הרוה ול רמאתש
 תע וישכע ןיא ת"יכו ייסופדב ףסונ םשמו .הרבעתנ אלו הנממ שרופ היה אבאו הדנ (איהש) אהתש העשב
 רשא םויה רורא 'יגה םש הימרי 'קליבו ספדנה ר"ב 'יפבש ינשה 'יפבו ת"יכב  .הדיל םוי הז 5  :'וכו .ןוירה
 לש ויבא .והיקלח :א"אב היגה ןכו הדילה םוי הז 'וכו ינתדלי רשא םוי (רובע) רוכיעה םוי הז וב .יתדלוי
 אנת אתינתמב 'וכו איבג .ןב איבנ אוהש עודיב תואיבנב ויבא םשו ומשש (םוקמ) לכ אתיא 'א ו"ט הליגמבו ,הימרי
 פ"דב 'יעו 'וכו קידצ ןב קידצ אוהש עודיב 'וכו חבשל ןהמ דחאב בותכה ךל טרפו ןימותס ויתובא השעמו וישעמש לכ
 .'וכו םויב ותטמ שמשמ היהש הזה רבה השוע היה 'וכו רשפא שרפמ ספדנה ר"ב 'יפב | .'וכו השוע היה 6
 התיהש :'וכו שמשמ היהו ת"יכו .'יסופ ה"כו 'וכו שמשמ היהו היה קידצ הכו .רשפא ו"כ ר"ב /ופבו
 אהיש ןכתי ךיאו וכלמל הנש הרשע שלשב והישאי ימיב הומרי לא היה יי + רב ירהש השק שרדה | .לבזיא
 ה שנמ ינפמ חרוב היהש םויב ותטמ והיקלח שמשש אבוה ד"י "כ הימרו י"שריפבו .לבזיאו באחא ימוב דלוג
 רמאמו הז רמאמ | .'וכו ערזיו 9 = :ו"זרהמ 'יפב ייעו ג"עצו חרבו ותטמ שמשו םיאיבנה תא גרוה היהש
 םירמאמה רדס ןכו "וכו ךלמיבא -וציו 'פל ובייא 'ר רמאמ ינפל 'יסופדבו (ת"יכמ ץוח) י"כ לכב ורדסנ וירחאלש
 'וכו ובלח ר"א 'וכו ערזיו םש יג כ"חאו 0 וציו קופפה 0 ןאכ אבוה ת"יכבו ..ר"ב 'יפבו. טוקליב
 קתעוה אל 'ןכו רורצ וליפא ובייא 'ר רמאמו "וכו ןינח ר"א "וכו לדגיו תורשעמה ינפמ 'וכו איהה הנשב אצמיו
 קיתעמש יפל םיקופפה ךפיה שרדמהש בתכ ו"זרמה יופבו [ש-- רדסכ םירמאמה סריסו היגה א"אבו .םש
 ער יוויג אוה יקידרג לש יוויגו יקידרגב ררגב בשיל ,השק ץראה | :הכו הכמ םימדוקה םירחא ישרדממ
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 אי בי וכ רס חשרפ תורלות 7%

 תשעו התוא ורימעחש רמלט םירעש האמ ,םירוכ האמ םירעש האמ איהה הנשב אצמיו
 ודומ הט ינפמ ,ןייניטבו הריטב לקשמב רכר לע היוצמ הכרבה ןיא אלהו ,התוא ורימעוש האמב

 : תורשעמה ינפט ,התו
 חמה ונוסצי וריני ד"הה םהב םדא קורזי אל רויצ וליפא ובייא :ר רמא ךלמיבא וציו (אי

 :(ז ונ םילחת) ישפנל ווק רשאכ ורומשי ינקע

 סט יתנכ 6םקיספ ,('5 ס"*5) לסעס לטע 'פ לסק'כפ 0 | :'6 כ'מ שעילפ לכנ ,'נ  תינעס ? | :סש טוקפי |
 ,ל'פ ינטמ סכדמ ,'ס ''ס כ"יפ סנכ כבדמנ ,ר" "ק 05 לפומנס ,נ"י ''פ סלכ רה "סם קכש ייס כ'מ לפוחנס ,('3 ז כק)
 :יד ייפ "כ סילקס יכיכפ 'קל' ,סש שוקל" 4  :נילפ "דפ

 םירעש חאמ ('א ןינומ ,כ םינומ .ן םינימ .2זך ןיינמ) םינינמ האמ [םירוכ האמ | ן וגו [םירעש האמ 1

 האמ םורוכ האמ .' םירוכ האמ םירעש םינימ האמ .?א ןירוכ האמ . .ןינימ האמ .לג'או"ל םירוכ האמ

 | י ודימאה .רגאתך ורימאהש .תוכופ [ודימעהש | יו יל דמלמ | ם ןינימ האמ ,[ןְֶד םיניינ ע
 האמ .!אז] התוא ודימאהש האמב .] התוא ודימעהש ..האמכ .פ"ןמ [התוא -- האמב ל | ?ך'אזְה התשעו

 [אלחו | \ הודימאהש המכ .][ן והודימאהש ..האמ .[ך הודימאהש המב האמ ,?א התוא ורימאהש המ

 אוחש | רכנ רגוג | 'ר יל .כ אל .*רתנפְ הרוש .ן היורש ,א [היוצמ | רש הכיב | 1 אלא
 ן רקשמב ,[וכפד ןינמבו הדמבו .ן ןוינמבו הדימבו ..] ןינימבו הדמב | א הדמב אוהש ,*ף לקשמבש .?ךתוכגופְ לקשמכ

 ןינמבו ינפמו ."'אמ [המ ינפמ | 5% ןינמב אוהשו לקשמב אוהשו .'א ןינמבשו לקשמבשו .1ך הדמבו ןינמבו
 | ן ןררמ .[ךך חתוא ררמ ,ו'ף התוא ודמא .8 ודדמ .*ןכא [התוא ודדמ | ן המלו .רתכג'אד +

 טעה ..וציו ,ך םעה לכ תא ךלמיבא וצי 4 |  ן ןרשעל ליבשב ;₪  ויתורשעמ ינפמ ,3 רשעמה ינפמ 8
 םעה לכל ..וציו .ם ומע לכל ..וציו .₪ הזה שיאב עגונה ..וציו .יכ עגונה רמאל ..וציו ,1א רמאל
 | כופד לא :מינא [אל | מיכאם וביא | %% הזה שיאב עגונה .] 'וכו רמאל םעה לכל . .וציו .1 רמאל

 ..המה [ישפנל -- המה | ם ונפצי | מא םדא םהל .י םדא וב .] ןדא ןהב .5'אפְד םדא םהב | מא קרז

 | ן וגו .2!א ורומשי המה .םר'אפְ ישפנ . .רשאכ (פ ורמשי) ורומשי ..המה .1

 האמ 'וכו אצמיו רפפה ףוגב ל"יכב ה"כ .םירוכ האמ 1  :ןובערו תרוצב התיהש חשק הנשהו ,'ג 'יס ליעל 'יאדכ
 םירעש האמ תודמבש הלודג איה רוכ תדמו תודמ םירעש שרודו .'וכו דמלמ םירעש האמ םירוכ האמ םירעש
 ךשמה אוה וא 'וכו דמלמ םירעש האמ 'רנ רחא שרדו ,ןירועיש רועיש ןושל וז הארוהב םירעשו םירוכ האמ
 ם"בשרב שרפמ ןכו ,'וכו האמב תשעו התוא (ודימאהש) ודימעהש דמלמ דמואו רועיש ןושל םירעש שרפל שרדה
 ןירוכ האמ םירעש האמ 105-דצ בוט לכשבו ,ןירוכ האמ איצוה דחא רוכ איצויש והורועישש הדש םירעש האמ
 תהוד וידב רפסה בתכל המוד בתכב ףסונ יטוש יניב ל"יכבו ,האמב תאשעו ןתוא דמאש דמלמ "וכו רועיש ןושל
 האמ םירוכ האמ םירעש האמ םינגינמ האמ םירעש האמ "וכו אצמיו היגהל םירעש האמ םינינמ האמ

 מ םורעש םירוכ האמ 'ולכ (םינומי וא) םינינמ האמ םירעש האמ שרודש 'רנ 'יגה וז םעמ םגו ;ג"חעו "וכו דמלמ םירעש
 (תחא הדמ 'מולכ) תחא הדמ .דגנכ רמולכ (ןינינמ/ םינינמ האמ םירעש האמ שרפמ א"וכו ט"יכ ר"ב 'יפבו /'וכו
 ודימאהש (דמלמ םירעש האמ) דמלמ םירועיש האמ םירעש האמ ירכ םירוכ האמ תודמ האמ (אצמנ) אצמ ערזש
 'וכו התוא ודימעהש דמלמ שרדהכו .התוא ודימאהש הממ רתוי םיקלח האמ (תשעו) התשעו התוא ורעשש התוא
 האמ .ט"קלב שרפמ ןכו ,יורעשדב 'א י"רתבו .יהורעשדב האמ רח לע איהה אתשב חכשאו א"תב םג םגרותמ

 תחא לע התשעו תושעל היואר המכ הודמאש םירעש האמ ת"הע י"שריפבו .האמ אצמ ורועישב דח ל
 דמלמ םירעש 'ק אלא רמאנ אל םורוכ 'ק םיניינמ 'ק ןכ שרפמ וא ר"בה ןושל איבה ם"ארבו האו

 ופמ בבו ,1 תירקיעה 'יגה הגוכנו ,המית ןושלב םירוכ האמ םינינמ האמ שרפמ הנוהכ יתבבו ,ת"פיב 'יעו 'וכו

 ודימעהש דמלמ ן"יכבו ,ודימעהש ךומסבו ןאכ 'יגה בכ"יכו פ"יכב םגו ,ודימאהש :

 ןמקהש ג"יכבו ,והודימאהש המב "וכו ודימעהש דמלמ ת"יכבו .(התוא ודימעהש האמב תשעו ןוילגב

 : מעהש האמכ "וכו ודימאהש דמלמ התימל והודמע 'וכו םייחל והודמע 'א ז"כ ט"פ ןירדהנס 'שוריב אתיא ןכו "וכו ודימעה
 ןיא קחצי ר"או םש תינעתב .'וכו ןיא אלהו ל :94 דצ א"ח ל"המעב 'יעו והודמא 'א ח

 7 | וב תטלוש ןיעה ןיאש רבדב אלא היוצמ הכרבה ןיא לאעמשי 'ר יבד אנת 'וכו ןיעה ןמ יומסה רבד

 דודמה רבדב אלו לוקשה רבדב אל היוצמ הכרבה ןואש יפל 'וכו רמוא וגרג תא דומל (ךלוהה)

 ןיא אלהו קחעוה סש בוט לכשבו ,םש מ"בבו סידב :יעו 'וכו ןיעה ןמ יומסה רבדב אלא
 ם"ארבו ,תורשעמה ליבשב אלא והודמא המ ינפמו ןיינמבו לקש מבו הדמ

 יקש הכרב ןיא ןינמבו הדימבש רבד לכ אלהו ןושלה הנוש טוקליבו ,נ"חעו 'וכו לקשמ

1 

 ב 5
 , ש ר רוש הכרבה ןיא אלהו 'יגז ו הו וגה

| 1 

 ּושירפה םינושארה תובא אנוה ר"א םש אתקיספב .תורשעמה ינפמ 8  :'וכו התוא ודמא המ ינפמו וב היוצמ
 אוהה .ץראב  קחצי ערזיו ינש" רשעמ שירפה קחצי וכו הלודג המורת שירפה םהרבא תורשעמו תומורת
 ,םש האר ב*מ אמוחנתב ה"כו) הר ש הכרבה ןיא אלהו אנהכ רב אבא ר"א םירעש האמ "וכו אצמיו
 ליבשב ן דד מ המ לו יונמה לע אלו לוקשה לע אלו דודמה לע אל (היוצמ הכרבה ןיא םש האר אמוחנתבו

 ה"זכו ןיסטל

 פה ק וכו ןוש - אוהו  רועיש ןיא הכרב שיש םוקמ לכ יבר רמא 'וכו קחצי ערזיו הלודג המורת שירפה קהצי 'וכו ןושאר רשעמ

 שירפה םהרבא םש ר*יספבו .'וכו ןושאר רשעמ שירפה בקעי 'ה ןהכרביו ד"הה (ןאכ ו"יכב ה"כו) ןרשע ל

 ליעל 'יעו 'וכו בקעו שורפה ינש רשעמו המורת שירפהל ידכ דדומ היהש ןאכמ אלא והכרביו םירעש האמ רמוא
 תוכזב 'וכו לכב םהרבא תא ךרב 'הו םש הרש ייח ב"מ אמוחנתבו וכו םהרבאב ה"דב םש י"מבו 2

 5 רשעמ ט בש ז רמואו 'ה והכרביו "וכו קחצי ערזיו 'גש תורשעמה תוכזב ךרבתנ קחצי ףא לכמ רשעמ ול ן

 םהרבא ומש המ 'וכו ונב םש המו ומש המ םש ר"מכבו וכו תורשעמה תוכזב ךרבתנ בקעי .ףא 'וכו לכמ
 הנשב אצמיו והמ יוגו קחצי ערזיו יגש ךרבתנו רשעמ ןתנש קחצי הז ונב םש המו 'וכו הלחת רשעמ
 ערזיו בותכ םש א*רדפב רחא שרדו ,םש ילשמ שרדמב םג .'ועו 'וכו ןרשעל ןררמש דמלמ  םירעש האמ

 א"דכ םוינעל הקדצ ערזו ונוממ .רשעמ לכ תא חקל אלא םולשו סח ןגד ערז קחצי יכו '
 ןכו חכו .והכרביו במאכ ךכל .וכרבו ןוממ לש םירעש האמ ה"בקה ול איבה רשעש רבד לכ

 רורצ וליפא "וכו עגונה רמאל .םעה לכ תא ךלמיבא הוצ ךכ וכו וליפא 4 :אתקדצל קחצי ע
 ו ש פג בותכ ארקמבו ,ושפנל 'יגה ג"יכב םגו ,ישפנל ווק רשאכ 'וכו וגופצי ורוגי ד"הה םהב םדא קורזי אל



 ,ךל ויה ונממ אל תמצעש 8

 7 בנ:--חי וט י ג וכ - דס חשרפ תודלות

 .לבז 'א ויהש רע ןנח 'ר רמא [דאמ לדג יכ דע לדגו ךולה ךליו] שיאה לדגיו (גי
 : ךלמיבאלש וכהזו ופסכ אלו קחצי לש ויתודרפ

 סא 'תכ הרבעו רמא הטייח לאינד הבר הדובעו רקב הנקמו ןאצ הנקמ ול יהוו (די
 - הוק וניא דבע השענ םדא [יא

 תומצע לכ ול רמא דאמ ונממ תמצע יכ ונמעמ ךל ו למיבא רמאוו (זט
 :ןיגס הייקווק ךל תיא ןודכ ,הי קויק - ,/ הוה 1

 ראבב קחצי וניבא רפח תוראב המכ 'וגו םימה תוראב תא רפחיו קחצי םשיו (בכ--חי
 דגנכ 'ה מא ןינברו ,רברמב םילגד תעברא וינב ושענ ןכ דגנכ ,העברא רמא ןומיס 'הב הדוהי 'ר ,עבש

 :סש עוקל 7  :סש עוקפי 5 3':  ם'כ ןיכדסנס י'יעו ,סט עוקל 3  :םע םוקלי 1

 יכ דע /תתפ לודגו ךלה ךליו .יכד 2 ךולה ךליו .1 דאמ ..דע 'דגו ילה ליו ['א דאמ --ךלוו * 1
 ת ןיד :םאָד םירמוא ,2 יירמוא ,1 ימוא .ן "וא | נ'אח ןנחוי .תכאופה ןינח | ול ל ,?א דאמ לדג

 ₪ הדבעו .1 הבר הדבעו | ?א 'ל רקב -- יהיו 8 | *א ופסכו ובהז אלו ,) ובהז אלו ופסכ אלו | 5 ויתורפ ל
 השוע /ינ1אחופ [השענ + | ן 3 :יאד ביתכ .תכנפ [תכ | ₪5 אטיח :תאחפד אטייח .ן [הטייח

 ינש ןינעכ = :יכנאחופ |ותוא | גיא"? דבענכ .תכד דבע ומכ :י'אח רגעכ :"פ [דנע | תכד ומצע
 ןןד ותיבב םיבשוי םהו ותיב .תואיצי" שקבלו חורפל ךירצ םדא םלועבש גהונב ול .דבעו .הלקנ בוט
 .ַפ 'א :כנו מא | פ 'ל .ן וגו .ם?אד ונטמ ..יכ .יתנ'א [דאמ -- יכ |[ ולא 'ל קחצי -- רמאיו 5
 אל .ת ךל היה ...אל ל 6 | י תומוצע | תכנאופד ןתוא - .יעח [לכ | עת ורמא .'אך רמא
 34 יבעדל [יתאח"ל רבעשל * | ע ונממ אלא ויה אל .ן היה ונממ ,+ היה ונממ אל ,"ל ויה ונממ

 זך היקווק . אייקווק ,ן | י יל .תכאחפד אדח :עו [דח | יגאפ היה | 1 דבע .בל רבע

 כ"א ןידכו :פ ןידכ .גח ודכו :תיא"וד ןודכו .ועָו [ןודכ | ו דח היקווק ,ףא איה .ם אייקוק .2נֶד אוד

 קחצי בשיו ז [יא'ד ןיאיגס 1 ןיגיס | תא איה .פ אייקוק .כגְד איה .וח היקווק . אייקווק ,1 [הייקווק
 ,ן "וגו 'יאב תא :5נאפ םימה כא ו תראב תא ['וגו -- תא | תכאד רופחיו .גןפ [רפחיו | א יל
 ,וכנא [ןומוס ירב | 2 ,] הדוי 8 | נפ קחצי .יתא] וניבא קחצי | 1] תראב | 'ל ,ך יוגו
 = כ 1 0 - פ 'א .תד ימוא [יא] רמא * | ד 'ל  .פ ןומיפ רב .1 ןומיס ריב
 השמח :א ['ה | תכוד ןנברו :יגאפ [ןינברו [ א 'ד | "א ושע [וינב ושעג | א ןדגנכ | תלאופְד עברא
 | תכנפד שמח

 , עו תונוש םימעפ ליעל ומכ ו"יכב ןד א תביתכו ,גרובצניג 'צוה ך"נתבו ג"חעו ,695 דצו 585 דצ ליעל י"מב ייע

 'וכו ונופצי ורוגי רמאמ פוסלו ;ןהב םדא קורזי לא רורצ ?יפא עגונה לכ וה ב א ר"א קתעוה םש בוט לכשבו

 םדאכ אילצב תופלק רמא ןומיס 'ר רמאמה רחא י"כ ותואב בותכ אוהו רחא שוריפ ט"יכ ר"ב ?יפב ליחתמ

 פ ס רפפסה תו דע ןאכ רפחנ םשרנ םשו ,ב"ו יס ב"פפב ןמקל ותוא יתילג ךכ הציבו לצב ףלקמה
 1[ דצ לארשו תראפת רפסב הבר תישארב שוריפ לע ירמאמב 'יעו רח א ןוש למ אוה ך ליאו ןאכמו

 אוהו) רחאה שוריפ םג ליכמ ןושארה שוריפ קר ידעב קתעומ היה ונממש 'א א"יכ שרדמהש הארא האר תעכו
 ןורפח שו ,קחצי "'ודלות הלא א"ל םשרנ וינפלו ןאכ ומו קמב ליחתמו (ןושארה שוריפ לומ ימינפה ןוילגב בותכ
 המה ונופצי ורוגו שרפמ א"יכו ט"יכב רחא ןושלמ הז שוריפבו ,יגש 'יפ כ"ע םש ןמסנ ג"פפ ףוסבו .ותועצמאב
 ידוהי ןאכ רובעי יתמ וניבקע לע םיברואו םירמוש וניאנוש ורומשי יבקע יביוא המה ונופצי לארשי ורוגי וכו
 לכשב = .ןנח 'ר רמא 1 | :(ישפנל) ישפנ םא וכ םיוקמ םניא יכ ישפנ ווק רשאכ םינבאו תולקמב וירחא אצנו
 ויהש ת"הע י"שריפב ןכו ,'וכו ובהזו ופסכ אלו ויתודרפ לבז םירמוא לכה ויהש דע קחצי ר" א םש בוט
 ,'וכו בהזו ףסכ אלו "וכו ויתודרפ לבז םירמוא ויהש ט"קלבו . ,'וכו ובהזו ופסכ אלו וכו ' ויתודרפ לבז םירמוא
 רסח ./תכ הדבעו 8 :'וכו ובהזו ופסכ אלו "וכו ויתומהב לבז אבוה "וכו הוה ה"דב 'א הפ מ"ב תופסותבו
 ו דבע השענ םדא ןיא םא  הדבועו היב ירקו 'תכ הדבעו 'שרודו תוחפשו םידבע .הבר הדובעו ?יפו ,ו*יו
 המדאל דבעכ ומ צע םדא השוע םא םחל עבשי ותמדא דבוע םש ןירדהנסב שרדה הז ןיעכו :ותוא הנוק וניא
 בומ .טבשבו ,'וכו םלועבש גהונב ול דבעו הלקנ בוט .רמאנש .ןינעכ שוריפה פסונ ת"יכו 'יסופדבו .'וכו םחל עבשי
 "וכו (דבענכ) דבע ומכ א" למ א"יכו ט"וכ ר"ב 'יפבו ,'וכו ודבעל | רבעב השענ םדא ןיִא םא רמא אייטיח לאינד ?יגה םש
 לכ וכו תומצע לכ 5  :'וכו ינא י בשו 'פ תלהק 'מבו ב"לפ ףוס ר"יוב שרדה לעב דוע אטייח לאינדו ,ג"חעו
 םישבכ ךל שי וישכע דחא שבכ ךל היה רבעשל הימתב ךל ויה ונלשמ אל 8 - תמצעש םצועהו רשועה
 ךורעבו ,יוכו רבעשל ויה ונממ אֶל יטיש יניב הגוהו "וכו דח ךלי הוה רבע ךל ויה ונממ אל יוגה ל"יכבו ,הברה
 דועו ,נ"חעו /וכו אייקווק דח ךל הוה רבעדו ונממ אלא ויה אל 'וכו תומצ געה 5 ול רמא 'יגה 'ב קווק 'ע
 ןיא םש ל"יכבו) - ביסנ הוה אבט אייקווק דח ימח הוה יא יד ייפ ד"עפ ןמקל ר"במ םש ךורעב אבוה
 גב ו"ד קב ףסונ ןכו .ךייקווק לע - 0 (ג"ב ז"כ ילשמ) םירדעל ךבל תיש 'גרתו ('וכו אבט הייקוק ימח
 ןאצ איקוק שרפ א" למ ויית יריה יפב קווק יע ל" תמעב 'יעו םירדעל ךבל תיש לש ומוגרת ה מל

 תיא ןודב איקוק .אדח ךָל הוה רבעדל ויה ומ אל 'וכו .תומצע לכ ול ורמא 407 'ומע ג"המבו .יברע ןושלב
 תיא ןודכו ןיקווק אדח ךל תּוה רבעשל אוה ונלשמ תמצעש תומיצעה לכ ל"א םש בוט לכשבו .ןוגס איקוק ךל
 ררג לחנב ןחיו קחצי םשמ ךליו השרפב םיקוספה רדפו ,היתוביבסבו .עבש ראבב 7 :>  שיויעו :ןוגס ןיקווק ךל
 ארק רשא תומשכ .תומש ןהל ארקיו 'וכו ויבא םהרבא ימיב ורפח רשא םימה תראב תא רפחיו .קחצי בשיו 'וכו
 אר קיו םימה ונל "וכו ררג יער ובירו םיי ח םימ ראב םש ואצמיו לחנב קחצי ידבע ורפחיו ויבא ן ןהל
 רפחיו םשמ קתעוו הנטש המש ארקיו הילע םג וביריו תרחא ראב ורפחיו וכו קשע ראבה םש
 'וכו עבש ראב םשמ לעיו 'וכו ביחרה התע יכ רמאיו תובחר המ ש אר קיו הילע ובר אלו תרחא ראב
 קחצי ידבע ואביו אוהה םויב יהיו 'וכו ררגמ וילא ךלה ךלמיבאו ראב קחצי !דבע םש .ורכיו "וכו חבזמ םש ןבוו
 'רב י"רו .'נכו עבש ראב ראבה םש ןכ לע הע ב ש התא ארקיג וכו ורפח רשא ראבה תודא לע ול ודיגיו
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 ,וטלוע תא ארכו הייכקה קסעתנ ובש תישארב רפס רגנכ קסע ראבה םש ארקיו ,הוות ירסיס ה
 סש ואצמיו ,השק הרוכעב םהייח תא וררטש םש לע תומש הלא רפס דגנכ הנטש המש ארקיי
 רכריו רפס רננכ העבש התא ארקיו ,תוכר תוכלה אלמ אוהש ארקיו רפס דגנכ םייח םימ ראב
 רעו רבריו רפסד הישאר ןט דכע ארפק רב אלא ,סה השמח אלהו ,הרות ירפיס העבש םילשמ אוהש
 הירתכדו ןוראה עסנב יהיו ,וטצע ינפב רפס (הכ + רגרטנ) השט רמאיו ןראה עסנב יהיו יבנ
 יכ םש לע תונוחו הטש ארקיו ,ומצע ינפב יפס ארפסד היסוס דעו ןמת ןמ .וטצע ינפב רפס
 :ץראב וניופו ונל י"י ביחרה החע

 : ד"פפ 6'רכ כ'כדל ,ו'פ סיכפוס כמ ,'ג ו'טק סנט ,ד"פ '"'פ ךסלעסנ יכפס ,ל"יפ סנכ לכק" 1:20 72 ליעכ 1

 הא | יתנפד קשע :.כאו [קש | יא ישמוח . תכנופד ירפס | כופד תשמה .יתג השמח .א ['ה 1
 רפס | 5 'ל .2] התוא . . .1ָל התא איקיו [יתאְד המש ארקיו * 2 | תאד סלועה .יכנופ [ומלוע | ם 'י
 ,'כ חשק הרבעב [השק הדוכעב | א ורטמ וכבש .יתכנ*א]פד וררמיו פש לע | יתגפד הלאו .כו |הלא | 'א יל

 :ם ישמוח ירפס ,י ישמוח . כ21א7]1 ירפס .*א [ירפיס | ו העבשל | ,] דגנכ ₪ [םילשמ אוהש 4 | התוא 3 | יאוש 'ל

 ריבע .ו'א דיכע .כנ'אחופ |רגע | י יל אלא | יתגאופר ןה .כ'א [סה | *א'ה | ן אלו | ןף 'ל הרות | ןך םירפס
 ,'ןאז שיר ןט . ₪ הישר ןמ .2 הישיר ןמ) הישאר ןמ [ארפסד -- ןמ | [ןִד םירפס אתלת ([ך היתי דיבע) רבדיו

 .1 דע 5 יבגרע .[חפ [יבג דעו | ו רבדיוד | ד 'ל .י) ארפיסד (ו אשיר) הישאר ןמ . 2אזך)ם ארפסר ("א הישירמ

 ,5נפ [השמ רמאיו | [ן עוסנב .כנאחד ןוראה עוסנב .?יפ ןוראה עסנב ,ן [ןראה עסנב 5 | יתאוד דע

 /ם ומצע . . ןמת ןמ . . הירתבדו עופנב יהיו .ן [ומצע --ןמת ןמ -- והיו | ' ארפיס .ן ומצע ינפל רפס | יתאחוד 'ל
 בד קוספו | רפס היפוס דע ןוראה עוסנב יהיו ןמו ,* ומצע . .ארפסד היפיס דע ןמת ןמ . . הירתבד קוספו ןוראה עסנב יחיו

 ינפב רפס היפוס דעו הירתבדו ומצע ינפב רפס עוסנב יהיו .'א ומצע . .ארפיפד היפופ דעו ןמת ןמ ומצע ינפב
 ,[ןד ומצע . .ארפסד היפוס דעו אקספד היפוס ןמו ומצע ינפב רפס הירתבכדו עוסנב (ך יהיו ןמו) יהיו .[ך ומצע
 לע * | ן תבחר . תובחר | יי יל ץראב --ארקיו 6 | 1 'ל ,2 ומצע ינפב רפס ארקד היפוס רע ןמת ןמו

 בוחרי יכ םש לע הרות הנש מ רפס דגנכ .ך ביחרו יכ םש לע הרות הנשמ דגנכ .ל המ לע [כנאופ םש
 ביחוי יכ [ץראב -- יכ | ח ךלובג ..בוחרי יכ וב בותכש הרות הגשמ רפפ דגנכ ,[ן ךלובג תא ךיהלא י"י
 היח םוש הקיזה אלש ץראב ..התע יכ .[ָך ץראב ונורפו . .התע יכ לע תובוחר המש ארקיו .%א ךיהלא י"י
 | ןך המהב הלכש אלו הער

 הרות ירפס השמח דגגכ 'ה 'מא ןינברו העבשו תובוחר הנטש קשע ארק רשא תוראבה םהו העברא רמא ןומיס

 ראבה אוהו "וכו ארקיו רפס דגנכ םייח םימ ראב םש ואצמיו שרדה השקו ,םירפסה רדס יפל םיקוספה ושרדו

 לכש לעב ינפל החיה תרחא ייגש 'רנו ,ש"שרה 'יחב 'יעו תישארב רפס דגנכ רבכ שרדנשו קשע ומש ארקש
 וניתובר שרדמבו "וכו תובוחתר המשט אר קיו הילע ובר אלו תרחא ראב רופחיו 106 דצ םש בתכש בוט

 ,כ"ג ע"צו 'וכו רבדיו 'ס דגנכ עבש ראב םשמ לעיו .תורותו תוכלה הבורמו אלוממ אוהש ארקיו 'ס דגנב
 "כו 'מא ןינבר רמאמהו ,ונינפל 'יגהש ומכ ןומיס 'רב י"ר אוהו "וכו עברא רמוא הדוהי יר 'יגה ת"יכו 'יסופדבו
 דגנכ רוא יהי םיהלא רמאיו ותרות ירפס דגנכ רוא 'תכ םימעפ 'ה ג"פ ליעל ןומיס 'ר רמאמל ונוגגפב המוד

 ארוו (תומש הלאו) תומש הלא רפס דגנכ רוא יהיו (ומלוע תא) ומלוע ארבו ה"בקה קפעתנ ובש תישארב רפס
 ע"ועו םש י"מב יעו 'וכו רבדיו רפס דגנכ םיהלא לדביו תוכר תוכלה אלמ אוהש ארקיו רפס דגנכ "וכו םיהלא
 שרפמ בוט לכשבו .(םיאנתה תדגאמ .אוה ונינפלש שרדהש םש ש"מ ןוקית ךירצו) 48 דצ גנוטיילנייא רוצ יולכ
 כ"וכו 'בו 'א א"יכו ו"וכב םג ךזמסב קס ע תביתכו :ומלוע תא ארבו ה"בקה קסעש דוגמ ובש "וכו קסעתנ ובש
 םילשמ אוהש רכדיו רפס דגנכ העבש ישרה ןונברו .דבע ארפק רב 4 :  הרעפה ןמ ה"דב 28 רצ ליעל י"מב 'יעו
 העבש ארפק רב אתיא םש ר"יוב 'וכו התגב תומכח החיתפבו .'וכו רבדיו רפסד תישאר ןמ ק"ב דבעדכ "וכו העבש
 הושירמ דיבע ארפק רב ןה השמח אלו. הרות ירפפ העבש ולא העבש הידומע הבצה 'וכו הרותב אירק רתפ
 עושנ עוסנב יהיו םש תבשב אתיירבו ,'ז ירה ךח היפיס דעו רח החנבו דע יהיו ןמ דח ןוראה עוסנב יהיו דע רבדיוד

 הטוקמ הז ןיאש רטול (הטמלמו) הטמלו הלעמלמ תוינמיפ ה"בקה הל השע וז השרפ השמ רַמאיו ןוראה
 ןמחנ רב לאומש ר"אד אה אלזא ןאמכ ומצע ינפב אוה כושח רפסש ינפמ אלא הז אוה םשה ןמ אל רמוא 'ר
 ג"בשר ירד הילע גילפד אנת ןאמ 'רכ ןאסכ הרות ירפס העבש ולא העבש הידומע הבצה ןתכוי ר"א (ינמחנ)
 :ןוב קיספהל ידכ ןאכ הכתכ המלו המוקמב בתכתו ןאכמ רקעיתש וז השרפ הדיתע רמוא ג"בשר אינתד אוה
 םילגדב המוקמ ןכיהו "וכו םוננואתמכ םעה יהיו איה יאמ היינש תונערופ היינש תונערופל הנושאר תונערופ

 !בר המוקמ הז היה אלש ינפמ הטמלמו הלעמלמ וילע דוק ןוראה עוסנב יהיו םש ירפסבו .ס"דב 'יעו "וכו
 הז חיח אלש ינפמ ןילע דוקנ רמוא ש"ר "וכו קחמנש רפס ורמא ןאכמ ומצע ינפב רפס אוהש ינפמ רמוא
 (רופיש) רועיש תושעל ךירצ בתוכה םש םירפוס תכסמבו ,'וכו םיננואתמכ םעה יהיו בותכל יואר היה המו ומוקמ
 ש"ויעו 'וכו םילגד תעיסנב ומוקמש א"יו ומצע ינפב רפס אוהש ןטמלמו ןלעמלמ ןוראה עוסנב יהיו לש החיתפב
 במש ק 1 והיו הנטק השרפ איה וזיאו הנטק השרפב הרותב תורומא תוינמס ינש םש נ"רדאבו  ,רעללימ יזר  תורעהב

 יקודקדבו ;רחא םוקמב בתכתו המוקממ רקעתש וז השרפ הדיתע רמוא לאילמג ןב ןונ
 ן ןוראה עוסנב ןב ןוע ש ןבר "וכו ןוראה עוסנב
 1 1 ! רוקנ ןראה עפנב יהיו 'וכו הגטק השרפב הרותב תורומאה תוינמיס ינש 60 'יס (קארטשו רעב 'צוה) םימעטה

 ע"יעו םילגרב ומוקמ ןכוהו ומצע ינפב רפס אוהש ינפמ הטוקמ הז היה אלש יפל הטמלמ ןיב הלעמלמ ןיב י
 ןקעי- -- וניתובר שרדמב עבש ראב םשמ לעיו שרפמו סרוג םש בוט לכשבו ,40 דצ ןעגנוכוזרעטגוא עשיטעראסאמ יולב

 יהיו דע רבדווד ארפסד הישיר ןמ דיבעד ארפק רב ירבדכ הרות ירפס העבש םילשמ אוהש רבדיו 'ס
 רפס םיננואתמכ םעה יהיו ןמ ומצע ינפב רפס לארשי יפלא תובבר דע עוסנב יהיו ןמ ומצע ינפב רפס ע

 יוגהבו ,שרהה שרפמ וניא יתנויצש י"כ הששו ל"יכבו ;נ"חעו יתהגה ןכ וכו יכ םש לע 6  :ומצע ינפב
 םעטכו ביחרי יכ וב בותכש 'וכו םש לע םעט בי חרי יכ םש לע הרו ת הג ש מ דגנכ תובוחר ומש ארקיו
 ב ;וכו וררמיו וב -בותכש יוכו וררמש םש לע ןכו םלועה תאירבב ה"בקה קסעתנש וב בותכש 'וכו קסעתנ ובש

 לע תובוחר המש ארקיו דוע 'ג-םש ןכא ,'וכו ביחרי-יכ וב בו תכ ש הרות הנשמ רפס דגנכ ןכ ."יגה ח"וכבו
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 וב םיעקרקמ ויהו ותיב ךוחל םיטפיל וסנכנש רמלמ ררוגמ ררגמ וילא ךלה ךלמיבאו (וכ
 : םיחמצ וב ולעש דמלמ ררוגמ ,הלילה לכ

 רמא הימחנ 'ר ,ומש היה והערמ תזוחא רמא הדוהי 'ר הימחנ 'רו הדוהי 'ר והערמ תזוחאו

 : יומחר ןמ העיס
 הפ רמא הימחנ 'ר ,ומש היה לכיפ רמא הדוהי 'ר .הימחנ "רו הרוהי 'ר ואבצ רש לכיפו

 :ויפ לע ןיקשונ ויתואבצ לכש

 1077 75 ליפל .סש עוקת 5  :סט עוקי 3  :םם עוקלי 1

 כ גגאופ ךותב | תכנופ םיטפל .ך ייטפיל .ו ןיטסיל .ףא [םיטסיל | ך*א יל .!א ררוגימ [ררוגמ 1
 .חופ [ררוגמ | 31 הליל 5 || ך יירד .ולךכא ןיד .ןך םירקרקמ ,ן םיעוקרקמ ,2 ןיעקרקמ לם [םיעקרק

 ול חקיו ימא תאד ימכ ₪ .יעכנאחופ [('י'א ןיחמצ) םיחמצ | ופ 'ל דמלמ | ד ₪ ררגמ א"ד .ש'א = ררגמ
 ר :כנ'א [הימחנ -- 'ר ] 8 תוחאו % | ְך וב ררוגתהל א"דמכ .ןך וב דרוגתהל א"דמכ ,"ל וב דרגתהל שרח
 תד 'רו .ירכנ'אחופ [יר | ו ל היה | שם תזחא | יתפ 'מוא | ן הדוי | תפד 'ל ,ן הימחנ 'רו הדוי

 ןמ .תעיסו ,א יומחר ןמ תעיפו ,5 יהומחר ןמ העיפ .חָופ יומחר ןמ (ן 'עיפ) העיסו + |  ?חפ רמוא

 יכנ'אחופ [לכיפו 5 | יתד יהומחרמ (י תעיסו) תעיס ."| יהומחר ןמ (*ך תעיס) תעיפו 3 ייומחיר

 יתפ ?מוא | ן הדוי | פ 'ל ,%% אימחנ 'רו הדוהי 'ר  ,ן הימחנ 'רו הדוי 'ר :[הימחנ -- 'ר | א לוכיפו

 |תכגיאד רמא * | י"א אמחנ | ת רו | יתד ל .כנאחופ [היה | י'אד לוכיפ .יכנ'אופ [לכיפ
 1 ויפ לע ול ןיקשונ ויפ לע ןיקפופ .[ךֶד- ול םיקשונ .יכא] ול ןיקשונ .פ [ןיקשונ 6 | ןל יל ,י!אפ ימוא

 יכ םש לע ,הנשמ דגנכ 'וכו ארקיו ת"יכב םירמאמ ינש ןכו ,םה םירמאמ ינשש עמשמו וכו ביחרה התע יכ
 ראשב אתיל הז שרדו) המהב הלכש אלו היח םוש הקיזה אלש ץראב .ונירפו 'וכו ביחרה התע יב 'וכו ביחרו
 ביחרה ּהתע יכ ךומסל ול היהש ת"פיב השקה 'וכו ביחרה חתע יכ ביחרי יכ םש .לע :יסופדה 'וג לעו ,(םירפסה
 לכשבו ;ל"דרה 'יחב ש"ייעו רמאמה שוריפב םש ךיראהו 'וכו םיקבדה ןיב קיפפהל אלו תובוחר ומש ארקיו לע
 הלא דגנכ וניתובר שרדמב ראב קחצי ידבע םש ורכיו 'וכו חבזמ םש ןביו רז שוריפב שרפמו סרוג 'םש בוט
 תוררגמ .מ"לבו ;עוצפו הכומ .ררוגמ 1  :ץראה תאיבל ףכית הז רופיס ךכ חבזמל ףכית ראבהש םשכ 'םירבדה
 ג"יכבו םיעקוקמ פ"יכב ה"כו :,הלילה לכ וב םיעקרקמ יהו וכו וסנכנש- דמלמ= שרודו (יט 'ז א"מ) הרגמב
 ת"יכו .כ"יכו בו יא א"יכבו 'יסופדבו .(הרקרק 'עו עקרק 'ע ל"תמעב םג ייעו) רקרק םע ףדרנ עקרקז ,ןיעקרקמ
 ל"יכב םג 'יגה ומוקמל ןבל בשיו 'וכו םכשיו 'פל ז"ט 'יס ד"עפ ןמקל שרדה ותואבו ,יירקרקמ ןכ ייגה טוקליבו
 אתיא ןכו ('ה ב"כ היעשי) ריק רקרקמ 'יפו  ?וכו ןירקרקמ ויהו  .רקרק 'עב ךורעה 'יג םש ןכו "וכו םירקרקמ
 ייפבו ,רקרק 'ע ל"תמעב 'יעו 'ובו- וב ןירקרקמ ויה ינימשב וכותל וסנכנ .יעיבשב 'ב ט"ס דפ תוינעת ישוריב
 הלילה לכ וב 'ירקרקמ ויהו ותיב ךותל םיטסל ופנכנש דמלמ ררגמ וילא ךלה ךלמיבאו ישרפמו סרוג םפדנה רב
 טייכ רב ?יפבו .,ררוגמ ררגמ אלא "ןכו ךלה אלש אייכ ר"ב ייפבו ,ררוגמ רגכ אלא ךלמ  ךרדכ ךלה .אלש
 ט"וכ ר"ב 'יפבו ,ררוגמ ךרדכ אלא ךלה אלש הלילה לכ וב ןי ד קר מ ,ויהו "וכו דמלמ ררגמ "וכו ךלמיבאו
 םיאבש רובס היהש ןומע םילשהלו תירב ומע תורכל קחצי וילא ךלה ךכיפלו ררוגמ ךרגמ שרפמ א"למ א"וכו
 םיטסיל ורקרקו רהה לא עושו ריק רקרקמ ומכ םירקרקמ קחצי םע םילשה ,ייפלו) ךכיפל קחצי ליבשב תורצ וילע
 תוכלמ (סיסכט) יטישכת אלב ררוגמ ךלה (קחציל) קחצי ךלהשכו תוכלמ ידגב ולטנו (ולתוכ) וילתכ הלילב
 " רג 'ע ךורעב ה"כו ;םיחמצ וב ולעש דמלמ ררוגמ ררגמ (685 דצ ליעלו ג"חעו א"ד ןמיפ ילב) רחא שרדו
 אבו םיעצפו תורובח וב ולעש ררוגמ ררגמ יאמ 'וכו ךלה ךלמיבאו 409 יומע ג"המבו ,תורובחו םיעצפ שרפמו
 ורשבב ררגמ ררגמ וילא ךלה ךלמיבאו שרפמ ט"קלבו ,ויבא השעש ומכ םימחר וילע שקבל קחצי לצא ול
 חקיו ימא תאד 'מכ רחא בתכב יטיש יניב ףסונ ל"יכבו ,םיחמצ וב ולעש תערצה ןמ ומצע ררגמ היהש רמולכ
 ררוגתהל א"דמכ ו"דו ר"פדב רתוי שבושמו ,וב ךדרוגתהל א"דמכ ת"יכבו ,(יח 'ב בויא) וב דרגתהל שרח ול
 רמא תאד אמכ םיחמצ וב וחרפש םיחמצ וב ולעש דמלמ ררוגמ ררגמ א"ד שרפמש ר"ב 'ופמ 'עבונ וז הפסוהו ,וב
 וב ולעש א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו (דרגתהל י"שרבו םינפב והיגה אנליוו 'דו ןיטטעטש 'דבו ,ר"פדב ה"כ) וב ררגתהל
 לש ומש היה תזוחא .ומש היה 3 :בויאד וב ררגתהל (א"דמכ) רמאד המכ אה ןיחש וב (חרפש) הרפש םיחמצ
 תטישכו ,('ח 'ג ב"ש) והערמ לאו ('ו ו"ט םיטפוש) והערמל הנתיו ומכו הרותב ןאכ קר אצמגנ והערמו ,והערמ
 םוקמב תזחא םדא םש אצמנ אלש ל"ר שנ רב םוש תיל תזחאו לע רסמנ ןכו ינויה 'גרתב םג םגרותמ י"ר
 תרזע ומכ דרפג תזוחאו ,דחי ןיזחאנש הדוגאו הצובק ןושל תזוחא שרודו יומחר ןמ העיפ רמא נ"רו ,רחא
 ס"מ והערמבש ם"מהו ,וירובג ןגמ ומכ ('ד 'ב םוחנ) והירבג ןגמ ןכו םיבר ןושל והערמו (ג"י 'ם םילהת) רצמ
 ןמ (תעיס) תעיסו ייגהו וז 'וגו ,יתנייצש י"כב םג .אתיא (יהומחר) יומחר ןמ (העיפו) העיס 'יגהו ,שומשה
 תעיס ?יגהמ אפידע (ויבהוא ןמ ספדנה ר"ב 'יפבו) ויבוהא ןמ י"כ ר"ב 'יפב שרפמש (יהומחר ,ייומחיר) יומחר
 א"תבו ,(אמחר 'עו אמחרמ 'ע ר"תמעב 'יעו) ויבהאמ תעיפ םגו ויבהואמ תעיס השרפל שיש יהומחרמ (תעיסו)
 סולקנוא ירואבבו םש ר"תמעבו 10 דצ בח םש 'יעו רענילרב א"ר 'צוה א"תב ה"כ) יהו מ חר תעיסו םגרותמ
 שרפמש ת"הע י"שריפב םג אבוהש ומכ יהו מ חר מ תעיפו 'יגה םש םירפסה בורבו ,ט"קלב אבוה ןכו (46 דצ
 אהתש ידכ .'וכו הביתה דופימ 'מ והערמ ןירתופ שיו ויבהואמ תעיפ יהומחרמ תעיסו ומוגרתכ והערמ תזחאו
 ךילוה ויבהוא תעיפ לכ ןכ םאש ויבהוא תעיס ןכ תוכלמה לע רבדל ץרא ךרד ןיא לבא הקובד תזחאו  תבית
 .ויבהואמ הרובח 'וכו ומוגרתכ והערמ תזוחאו םינקז תעדב ןכו ,'וכו םיבהוא לש תחא העיפ אלא ול היה אלו ומע
 ויבהאמ תעיס יהומחרמ תעיסו ומוגרת והערמ תזחאו םיקייודמה םינשיה םירפסב י"שר 'יגש דיעה ןורכזה רפסבו
 יאדו אלא 'וכו ןילע גישה ל"ז ברהו 'וכו תישרש והערמבש ם"מ שרפמ םוגרתהש ל"רו 'וכו ץרא ךרד ןיאו
 שוריפהו ,םהרבאל רוכזבו ק"דרבו ם"בשרב םג 'יעו "ןכו ומוגרת אלא ומוגרתכ בתכ אל ןכלו 'וכו תישומש ם"מה
 איהה תעב יהיו 'פל ד"נפ ליעל רבכ רדסנ רמאמה | .'וכו הדוהי 'ר 6 | :פומינוריה םג ריכזה ויבהוא תרובח
 ןייז ילכ ןיקשונ ויתואבצ לכש הפ לוכיפ שרפמ 107 רצ בוט לכשבו ,י"מב ש"יועו "וכו לכיפו ךלמיבא רמאיו
 'יפבו .,לוכיפ לש ויפ לע ןיקסופ ויה (ךלמיבא לש ויתואבצ לכ) ויתואבצ לכ !סופדבו א"יכב ר"ב 'ופבו ;ויפ לע
 טגו ,לוכיפ לש ויפ לע קפופ חיה ךלמיכא ךלמיבא לש ויפ לע ןיקסופ ויה ךלמיבא לש וותואבצ לכ ט"וכ ר"ב
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 אנ יהת רומאנו ךיתונא השעטו ךישעמ וניאו ךמע יי היה יכ וניאר ואר ורמאיו (חכ
 .הרו וויתיוי ו

 :'וגו וניתוניב הלא

 'וגו פוט קר מע ונישע רשאכו ךונעגנ אל רשיאכ הער ונמיע השעת םא (טכ

 תיב הנביש תוכלט הרזנ היננח ןב עשוהי 'ר ימיכ : המילש הכוט ומיע ושע אלש רמלמ טועימ קר
 ןילוא ,הלוג ילועל םיקיפסמ ויהו ,איכוטנא רעו וכעמ ןיזיפרמ סונאילולו סופפ ובישוה ,שדקמה

 :סט סוקי 8  :סט פוקלי 1

 ! 8 ךישעמב .כ ךישעמ תא | ית"אפד ל .כנ'או |ךטע --יכ | י"רתכנאופד האי .'ר |ואי |
 ,ל החומא תא [תוכנ'אפ"ד רמאנו * | | ךיתבא | ₪ השעמב .. .'5 השעמ תא .. .א] השעמ וניארו [השעמו

 [הער -- םא 8 | ך 'ל .ם רגו .ן וניתנב .][ך וניתוניב .'א ךיגיכו וגיניב וניתוניב ,1 [יוגו וניתוניב 2[ וו יל

 ;וזך בוט . .רשאכו .[ בוט קר יוגו [יוגו -- רשאכ * | א יל .ך וגו ונמע ..םא .יתכנ'א|פ הער וגמע ..םא

 | ל ושיע ןושע ** | רתד ל .יכנאופ [דמלמ 4 | כד 'ל .א בופ קר .ינ] 'וגו .ל "וגו ךונעגנ אל רשאפכ
 | ןך חוכלמה . כ'א פד העשרה תוכלמה .ינ'א [תוכלמ | גד הגינה .יכאופ [היכנח | ןרב | ןפ המלש | ומע
 ,"ך סוגאילולו סיפפ ..'2] סונילולו סופפ .8 סונאילולו סופאפ .יא |[סונאילולו סופפ | ל בישוה [ובישוה ** 5
 ;"רנא\פ ןיקופסמ | 2 ןווהו | ו איכוטנאל .ן היכוטנא דעו | עג סופפו (ך) סונאילול) סונילול . [ך סוניילולו סויפפ
 | ייתנפ ןולוא | יד סכרצ לכו כהזו ףפכ = י"עכנאןפ [הלוג | רג ינגל [ילועל | עד ןיד .[ף םיקפפמ

 ה"כו ו א ר ל"יכב ה"כ .וגיאר ןאר 1  :ויפ לע ול ןיקשונ ויפ לע ןי קסו 5 ויתואבצ לכש הפ ףסונ ג"יכב
 וניאר וניאר האר ןושלה לפכ שרודו ןא"י יא א"ש יז 'ג תומש 'יעו) וניאר ה א ר םירפסה בורבו .ארקמב
 ימימ וניתוניב רשא הלאה 'וכו וניתוניב הלא אנ יהת רמאנו םג שרורש 'רנו .ךיתובא השעמ וגיארו ךישעמ
 םיקחת א*תב םגרותמ ןכו ,בוט לכשו ט"קלב םג 'יעו ת"הע י"שריפב שרפמש ומכ ךניבו וניגיב םג יהת ךיבא
 :ג"חעו יתהגהו 'וכו אג יהת התרמא תא בותכ ל"יכבו ."וכו ךניבו אנניב אנתהבא ןיב תוהד אתמומ ןעכ
 ךלמיבא ול רמאש המילש הבוט ומע ושע אלש שרפמ א"יכו ט"יכ ר"ב יופבו ,1% דצ ליעל ייע | .טועומ קר 4
 ושע אלש ד מ למ טועימ קר בוט קר ותשאבו הזה שיאב עגונה ביתכד ךונעגנ אל רשאכ ט"קלבו .ונמעמ ךל
 : 'ןכו דמלמ טועימ ןושל קר םש בוט לכשבו ,דאמ ונממ תמצע יכ ונמעמ ךל ול רמאש המלש הכוט ומע
 'פל רדסגו םולשב ונאציו םולשב וז המואב ונסנכנש ונייד ךכ םויסמש אלפגה הז רופיס | .'וכו עשוהי 'ר ימיב
 איח חימב ף"זרהמ ריעהש ומכ ר"בב ןאכ קר אצמנ םולשב ךחלשנו 'וכו ךונעגג אל רשאכ 'וכו השעת םא
 אוהו סוניירדא תכלממ תישארב ערואמה היהש הטונ תעָדהו ,ונמזו ערואמה הז ןינעב ,תונוש תועדו ,408 דצ
 ינפמ ותדוקפ תא בישה כ"חאו םידוהיה םע הבוט תושעל שדחמ שדקמה תיב תונבל ןוישרה הלחתב ןתנ
 וא ןושארה ומוקממ ק"מהיב תא ונשיש םהל בותכיש ותוא וצעו המיזמבו םיניטהו םיתוכה םהיררוצ תונישלמ
 'וכו בתכב לכה ש"מכו) םב ורזחי םה םמצעמו תומא שמח ונממ ורצבי וא ויתודמ לע תומא שמח וילע .ופיסוי
 םיצמאתמה ישאר ונינפלש רופיסה יפל ויה (?פונאילולו (! סופפו ,('א ב"ס םיחבז 'יעו תינבתה תוכאלמ לכ
 לש םנואג םהש םיאיגה וליא םכזוע ןואג תא יתרבשו שרדה 'ה קרפ יתוקוהב ארפסבו .ק"מהיב ןינבב
 ל"צו) סוגיירמ ספתשכו רפוסמ 'ט קרפ רומא םשו ,ויריבחו ירדגסכלא סוניילולו הדוהי ןב סופפ ןוגכ לאר שי
 םכיהלא אובי הירזעו לאשימ היננח לש ןמעמ םתא ןיא םהל רמא איקדלב ויחא סוניילול תאו סופפ תא (סוניירט

 ואיצוהו ימורמ ילפויד וילע ואבש דע םשמ עסנ אל ורמא ךדימ ונימד עובתל דיתע םוקמהש ףוס אלא 'וכו התא
 טופשי עשרה .תאו קידצה תא יבלב ינא יתרמא 'פ תלהק שרדמב םינוש םייונישב ןכו ,תויעקבב וחומ תא

 "וכו ול ורמא 'וכו םתא םא םהל רמא איקדולב ויחא סונאילול תאו סופפ םונאיגרט גרהשכו ח"פ תוחמש 'סמבו

 ,"וכו התא עשר ךלמ התא לבא 'וכו ול ורמא 'וכו ומעמ םא רמא איקידולב ויחא סופפ תאו סוניילול תא ושפתש

 ורמא 'וכו ומעמ םא םהל רמא איקדולב ןיהא סופפו סוגיילול תא גורהל םוניירופ שקבשכ ורמא סוניירוט יאָמ

 ףשא לכ 'פ תלהק שרדמב אתיא דועו .סופפו סוניילול גרהנש םוי ןויריט םוי לטב 'ג 'ע א"פ הליגמו 'א ו"ס

 סונאילול לש ותפרח וריבעהש רודב םתציחממ םינפל ןיא דול יגורה (ןילימ 'ג םש ר"פדבו) ןילימ 'ב .והארה
 ירשאו (ןילימ 'ג היגה דועו סופפו םונאולול לש ןתפרח ריבעהש ךורב י"כ י"פע היגה כ"מבו .ו"דו ר"פדב ה"כ

 ודומלתו ןאכל אבש ימ 5

 םהל ונתנש ויחא (סוניילולו סופפ) סופו סוניליל ןוגכ ול עמשי (לא) אל הלק (הוצמ) הווצמ וליפא םיברב לבא ומצע
 175 רצ פ"דג ץנוצ סוניירדא 'ע ןילמ ךרע ז"טפ םיניע רואמב 'יעו 'וכו ןהמ ולביק אלו העובצ תיכוכז ילכב םימ

 275 רצ הנשמה אובמ ללירב 414 רצו 408 ךצ 1929 דצ 195 ךצ 'ד ארודהמ ד"ח םידוהיה תורוק ץער
 יתפרצה ע"מב םיורק 15 דצ א"ח עטכישעגסנאיגילער איד ןיא עקקילב לאוי 127 דצ ג"ח ןיצאגאמ ע"מב רעצלאז
 :071 דצ א"ח רעריש ע"יעו 95 דצו 66 דצ סנאירדאה דנוא סנאיארט עגאט איד רעטטאלש 210 רצ יל קלח
 ינשב 'יגה םשו זיפרט 'ע ךורעב קתעוה "וכו ובישוה רמאמהו ,91 דצ ליעל ייעו (5י"לב תונחלוש  .ןוזיפרט 9
 ט"וכ ר"ב יופבו ,222 רצ ליעל י"מב "יע אי כוט נ א תביתכלו ,לגר ילועל י"כ השלשבו ה לו ג ילועל י"כ
 תונוזמו ףולחל תועבטמ (םכרצ) ןכרצ לכו בהזו ףסכ הלוג ינבל (ייקפסמ ר"פדבו) ןיקיפסמ ויהו שרפמו סרוג א"יכו
 ךלמל ול ורמאו םיתוכה ולא וכלה | .'וכו ןילוא :םכרצ לכו בהזו ףסכ ת"יכו 'יסופדב פסונ ןכו  ,רוכמל

 1) קגסמפ. ?) 1ט|18מומ8. *) ד007549.

.. 



 דוג טכ וכ רס השרפ תודלות

 הדנמ ןוללכתשי אירושו אנבתת ךד אתירק ןהיד אכלמל יוהיל עידי היל ןירמאו יאתוכ ןיליא
 רמא ,הניטורדנאל ךלהו ,ןורגיבורפ וז ולב ,ץראה תרימ וז הדנמ (גי ד ארע) ןונתני אל ךלהו ולב
 ןורצבי וא ןימא שמח יולע ןופסוי וא הירתא ןמ הינינשי וא ןוהל רמא חלש היל ןירמא ,תירזגו דיבענ המ ןוהל
 ןותאד ןויכ ,ןומר תיבד אתעקב ארהב ןיתמצמ איילהק ןווה ,ןוהב ןירזח ןוניא ןומרג ןמו ןימא שמח הינימ

 :ס"פ כתקפ םכימ ,'5 'מ 6מתנ (בנכ ,'כ נ"ס סיכדנ 'ע ל

 כד 'ל .ו הל .יגאפ [היל |  'א ןירמא .נל ןורסאו |יכ'אופד ןירמאו * | ג וילה .תלאו ןילא 1
 .רא ןה יד .ל והיד [כופ ןהיד * | תד אכלמ .ירכנאופ [אכלמל | 1רַו אוהל .י?ךכנְד יוהל .תאפ [יוהיל

 = | דד אתדרמ אתרק .ירכ'אל אתרק .ן אתיירק [ג'אפ אתירק * | ו ךהד .תןד ןידהד .1 ןה ןיד
 אדנמ ןוללכתשי ..ינבתת .'ל 'וגו הדנמו ןוללכתשי ..אנבתת |ןונתני -- אנכתת** | יתד 'ל :ראפ אד .נןד .ל רד
 ..וללכתשא . . ינבתיא ,?ך ןונתני . .ולב הדנמ וללכתשא . .ינבתת , ןונתי . . ולב אדנמ ... ינבתת ,[ך ןונתני ..ולב
 ..אנבתת .?ֶא 'וגו ןיללכתשמ ...אנבתת .%ו ךלהו אלב אדנמ ןוללכתשי . .ינבתתד .!ףך ןונתי . .ולב-אדנמ
 .ןפ .[תדימ " | 1רת אדנמ ל | ן "וגו 1 הנבתת |, אנבתת 5;  ןוללכתשי . .יינבתת ",18 ןוללכתשו

 יכ!א הז | "על אלכ ['יעתכגאופד ולכ * | יא ךלמה [ץראה | יתלא תנמ .רעכנ!אד תרמ
 *ף ןורוג יכורפ ,?ך ןורגבירפ .ךחְד .ןורוגבורפ .%) ןורגב ורפ- ,"% .ןורגבוהפ ,22 ןירגובורפ ,122 [ןורגובורפ
 ₪ הניטורגנאל ,ן הקיטורגנאל -, ] אגיטורגנאל | + הז /א-וז ₪ [ךלהו | י ןורוגירפ ,ן  ןוהיגובורפ ;37 ןודגיבורפ
 יו ןול 3* | ך רמאו [רמא 5 | [ף היטרגוגא .א פניטורגנא ,'ך הנד - ,7 הגיטורגנא :ע אניטורוגנאל , אנ=

 תא ורמא | ת'אד תיריזגו .יכנלאופ [תירזגו | = 2 דבעא .תא דיבעא .ןפ דבענ | יתכא המו |.%א והָל

 ווד מאו ;7 רמאו-,5 אמיא ל 'מיא לא רומא .ג'אָוְל 'מא [2 רמא * | ג 'ל :'א ול .ן הל [היל
 תד היתי ןונשי .ָב היתונישי "7 היתנושי 7 התנוטי .1 הינוינשי  .ו .הנונשי |1ך הינונשי * | ן 'ל וא
 י ןופיסוי. | [ךְִד הירתאמ .1א ארתא ןמ .,יְ] הרתא ןמ :"ןכנ'אפ [הירתא ןמ | : *ך הינתשי ,א] הנתשי

 הינמ 4 | 'ך אשמח | ירא הילע .תכו [יולע | %% ןופסותי .ך ןיפסוי ,ף/ ןופסיו

 ו הימרג :ןא ןימרג .רתפד ןוהימרג .כ] [ןומרג | *ך אשמח

 : ה כ 4 | ייונמ % הי

 ןןוהב | 'ן ןוניה .תֶד ןונא :ירכנאפ [ןוכיא
 ן הלהק .'א אלהק .ירתכג"אפד אילהק | נפל הוה .1רתןןד ןווהו .י?רא רוה [ןווה * | *ך ןוהנומ

 גל ןימד ['י"רתכאופד ןומר * |  ן יל תיבד | ן תעקב ||  כנ'אפ .אדחב .*ך'א] הדהב :| "ך ןיהמוצמ
 | ?ךיא ותאד | 'א ןויכו | ?ך ןומיד

 ךלמל אהי עודי (648 דצ ליעל ייעו 'וכו לועי ןירמא "וכו חלש היל ןירמא ךומסב ומכ ןירמאו כ"ג יתהגהו)
 ט"וכ ר"ב 'יפבו ,'ובו וז הדנמ שרפמו ונתי אל ךלהו ולב הדנמ תודפוימ ויהי תומוחהו תאזה ריעה הנבת םאש
 ןושל .ובתכ הז רפס ורפפו ובתכש םימכח לבא הזה ןושלב ונישלה אל יאתוכ תעדו םעט בוטב בתכ א"למ א"וכו
 2 (הז .ארקמ לע) ארק ןידה לע רמאנ הז השעמו ארוע רפפב ןמה ינב ונישלהש (ןושלב) ןושלכ הז  תונישלמ

 (םיחינמ םהש) ןיחינמ ןהש המ ונל םישוע הלודג הבוט רמולכ ךונעגנ אל רשאכ הער .ונמע השעת םא ביתכד
 שרדהכ ןמח ינב ונישלהש שימו) םולשל ויפמ אציש הארצמ ארוקל (אירא) הירא השעש ומכ םלצא ונתוא
 ארקמבו ,'וכו ןמה לש וגב .הז ארפס ישמשו םעט ליעב םוחר 'וכו פוני רשאכ ם"ביר תחיתפב רתסא שרדמב
 ילג .אוהו ה"דב 8 דצ ליעל י"מב 'יעו הביתה תאירקכ יוהל ינהיל ןאכ םירפסה בורבו ,או ה ל. עודו בותכ
 יוכו ךד אתירק ןהיד יתמלשהו יתהגהו "וגו הדנמו ןוללכתשי אירושו אנבתת רד אתרק והיד .שבתשנ  ל"יכבו
 הביתככ תחא הביתב ןהיד כ"יכו ו"יכו פ"יכבו ,'וכו אתירק ןה יד םש ארקמבו .ןונתני אל ךלהו ולב  הדגמ
 אכלמ ךל יוהי ל עידי אל ןהו 'ט קרפ רומא ארפסב ןכו ,289 דצ ןאמלאד 'יעו ימלשוריה ןונגסב תלגרומה
 :ב"י 'ד ארזע כ"הלכ אתדרמ אתרק חיייכו 'יסופדבו ;חייי 'ג לאיגד 'יעו וכו תמקהד בהרד םלצלו 'וכו ךלהאלד
 רכע תדמ 'ח '\ םש ןכו ,ךלהו ולב הד מר 'כ 'ד םשו ,ךלהו ולב הדנמ כ"ג בותכ ד"כ 'ז ארזעב | .הדנמ 5
 יב הדמ 'ע להוב -סוינעזעג 'יעו ךלמה תדמל ףסכ וניול 'ד 'ה הימחנב ומכ סמ הדמ הדנמ תארוהו ,הרהג
 םש רתסא שרדמבו ;םיתב לש סמ ץראה תדמ וז שרפמ ר"ב 'יפבו ,'וכו ולב ץראה תדימ וז הדנמ ושרד ןאכו
 הדוהי בר רמאו 'וכו ולב הדנמ םש ב"בבו םירדנבו ('אירגנא וז ךלהו ןוניגורפ וז ולב ץראה תדמ וז הָדנמ
 שרפל השקו (?אנונרא וז ךלהו אתלגלוג ףסכ וז ולב (טוקליו 'ב א"יכב ןאכ 'יגה ןכו) ךלמה תגמ וז הדנמ
 יפב םשו ,תלוגלג ףסכ כ"ג (ןורגבירפ) ןוריגבורפ שרפמ א"יכו ט"יכ ר"ב *יפבו ,ונינפלש תורזה תולמה היגהלו
 (3 אייאב (םיטישפ 'ד) םיטישפ העברא (םשארמ ןינתונש) םשאר ןמ םינתונש סמ (ןוריבגורפ) ןורגיבורפ א"למ
 (ןורגבורפ) ןורגיבורפ וז (אלב) ולב 'וכו הדנמ קתעוה ןורגברפ 'ע ךורעבו ,רבעמ (אגיטורגנַא) אגיטורגוא זעלב
 וז ולב רתסא שרדמבו ןאכ היגהל יתנייצש תואסריגה לכ יפל ענמנה ןמו ,םש שרפתנ אלו אניטורוגנאל ךלהו
 175 דצ א"ח רעכיברהאי ללירב 141 דצ ב"ח עגערטייב שקז 198 רצ ןילמ ךרעב 'יעו (*ןוריגגרפ וא (3ןוריגרסירכ
 ןוהל רמא | :998 דצו 68 דצ סיורק 211 דצ ד"ל קלח יתפרצה ע"מב דימשדלאג 198 דצו 56 דצ טסרופ
 .הינונשי 8 | :'וכו םהל רומא חלש ול ורמא ק"מהיב תא ונביש יתרזג רבכו השעג המ ךלמה םהל רמא  .'וכו
 םיצבוקמ םעה תולהק ויה .'וכו .איילהק ןווה 4 | :נ"חעו היתנושי הגוהו התנושי בותכ ל"יכבו ,ותוא ונשי
 ןוגותמצמ הימוהד דעו 211 דצ ליעלו 'א ה"נ ה"פ הכוס 'שוריב אלהק 'תמצמ ומכ ןיתמצמו ,ןומר תיב תעקבב
 הדהב 195 דצ ליעל ומכ אתעקב אדהבו .(ןיתצמ שבתשנ 'יפופד תצקמבו ,ןיתמצמ כ"ג ?יגה "דו ר"פדבו)
 ייגהלו .'וכו סיינפ אדהב "וכו אירביט אדהב 688 דצו (םיפלאב םש י"מב ל"צו) סיסלא הדהב 897 יוצו וכע
 ר"כיאב םג הרכזוה ןומְר תיב תעקבו ,אדה 'ע ע"ומבו 492 דצ א"ח ל"תמעב ע"יעו 50 דצ ליעל םג 'יע אדחב
 ל"יכבו ,ןומר תעקב הדהב ןאכ ו"יכב ה"כו ןומיר תעקב יד ח"ע ג"פ הגיגח ישוריבו ,(ז"ט 'א) הלא לע 'פ
 תא ונבי אלש םיבתכה ואבש ןויכ .'וכו ןותאד ןויכ | :426 דצ םש ץערג 'יעו ןימד תיבד אתעקב ייגה ג"יכו
 נ"חב ומכ .ינוניבה תוכימסבו ו"יוב ןורושו ,תוכלמב דורמל וצרו תוכבל וליחתה ותינבתבו ותגוכמ לע ק"מהיב
 ,89 רצ ןאמְלאד 'יעו 'וכו רעטצמ 'וכו ירושו 'ד ז"ע ב"פ הגיגח 'שוריבו 'וכו רקע ירוש 'ו יס ז"ספ ןמקל
 ז"פפ שיר ןמקלו 'וכו ןוכבו ןכייב ןוניאד אוג ןמ 'ב ה"ס ביפ תוינעת ישוריב ומכ ו"ע ילעפ לקשמב ןיכייבו
 3) 0ךץ0066. | ?) םטעשלש. | 5) 0810000, 20108 (?). | ) 2000 0ץט קמע. | 5) ה
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 לועי ןירטא ,ארוכיצ ךרשיו םיכח שנ רב רח לועי ןירמא ,אתוכלט לע ררמס ןייעב ןיכייב ןורוש איכתכ
 רטא ,ןגורגב פצע רטעו ףרט ףרט הירא שררו לע ,אתירואר הקיטסולונסא אוהד הינ:ח ןכ עשוהי 'ר
 ,היקפאו הרוקס ביהיו ךירא הירוקטד היירצמ הרוק ןירה אתא ,הירגא היל ביהי אנא היל קפמ יתאד לכ
 ךכ ,סלשב תקפנו סלשב איראר הימופל תלער רטאו גלנט יוהת ליזא היל רמא ,ירגא יל כה היל רמא
 :םולשב ונאציו םולשב וז המואב ונסנכינש ונייר

 ונאצמ ול ורמאיו ורפח רשא ראבה תודוא לע ול ודיגוו קחצי ידבע ואביו (בל
 (פי וכ תישארב) םייח םימ ראב סש ואצמיו ביתכד הממ ,ואצמ אל םא ואצמ םא ןיעדוי ונא ןיא םימ
 : םימ ואצמש יוד

 :סט טוקל

 .5 ןכייב .נ [ןיכויב | וחנ ןייוש :ם ןייש .א ןוייש .ירתד ןווש .כו [ןורוש | ן הייד .*ְך אייבתכ 1

 :ינ'א ריטימ .*רכ'אופ |דיממ | 'ר ןועב .י'א ןיעב .ן ייעב | או ןככ .יפ ןיכב :.רת'אד ןייככ
 :יירתכג [שנ רב | י'ר'א יל דח | ל לוענ [('ר'א לועיי) לוע ** | !רתד ררממל | ."ך"ן רורממ
 :רתנאו |ארוביצ |  לדשי .ילרב'אפ לרשיו | ד אמיכה .ן סכח .ירכנאפ [םיכח | ?ראופְד שגיב
 [(ע אוהש) אוהד ** | רך אנד .תףנד הנינת .5 איז .יראופ [היננח ל | 'רעג לועיי | י*רכפ ארוכצ
 ,+ אקיתסולקסא  .ָע אכיטסלוקסא | .ן הקיטסילוכסיא | .'ך אקיטסולוכסיא | .ַם אקיטסולוכסא | הוהד
 /%% אקיטסילובא .1א אקיטילובסיא .'כ אקיטולוכסא .ןְ איטקס לוכסא .ָך איקטסולוכסא .* 'קיטסולוקסיא
 | + ול בשיו ;ך%א ול -. [דטעו | ירא | *רתאד לאע .י'רכגופ [לע | ,רַעַג אתיירואד | ?ך אקיטפולטסיא

 .*רגו בהי | ן הנא | י 5 .ן הל [היל | יפ קיפמו .רתכגאוד קיפמ | תכג'א ןאמ -. [לכ 3 | ךפ רמאו
 ?[ איירצמ .ן [היירצמ | ("א הארוק) ארוק | ן ןדה | "ך ארגא ,ן הרגא | ?ך יל ,ן הל [היל | *ך?א אנביהי

 .פפ הרוקמד .1'אל .ארוקמר [!רער'ל הירוקמד * | 1 הארצימ .י*ךעןכ'א הארצמ .] אירצמ
 :1"ןע הירוקמ יא אווקמ :פופ [הרוקמ | תֶד גיהי .יכנן בהיו .'!רעאפ |ביהיו | | הדקומד .ו*ךך*א הירקומר

 .ן לזא :ג'אס [ליזא [ ן הל | ?ך יארגא | ן הל 4 | י יעוק .ך הידקומ .*ךתא'ד הירקומ .1 הרקומ
 | י"רתְד גלגלמ .גיאל לגלגמ ,?ף גילגמ [ן גלגמ* | ךת'אד אהת .] יווהת .י'אפ [יוהת | ייל .רת'אד ליז
 .ירת'או הילעד .י?רנפ |הלעד | *ר ל :תאד רמואו .*ך מיאו .ג רמיאו .וֶל מאו ['אןפ רמאו *
 | + אמופב :ך%אְד אמופל .ל הימפל |"רתנ'אופ*ל הימופל * |  ך תליעד | ;*ך תילאער | .'א .תלאער
 | *ך םלשל | *רת'אוד תיקפגו .ירנ'אש [תקפנו | *ך םלשל | "יראה .] הייה ,"ךן'א היראד
 [יתאפד וז * | ית'אופד המואל .!'א [המואב | (ן 'ל םולשב ונאציו -- ךכ) יתכא]פד ונסנכנש 5
 ול 'גיו [כ'א םימ -- ודיגיו * | ן ואביו אוהה םויב יהיו .יתחד ואוביו .כנ'אפ [ואביו 6 | הז .] וזה

 ..ורמאיו "וגו .ל 'וגו "מאיו ורפח 'שא 'בה 'ודוא לע ול ודיגיו ,1 םימ 'צמ ול 'מאיו 'פח 'שא אבה 'דוא לע

 | או םאו | ןך םימ . [ואצמ .ן םיעדוי 7 | ך 'ל .ן "וגו .' ול ודיגיו .[ן ורפח . . תודוא . .ודיגיו .₪ םימ
 כ רמוא יוה .) יווה 7 | 5 יותכש .3 בתכד .1 'תכד .ןפ 'כד | ן המ ןמו .תתפד המ ןמ .יכנַא [הממ

 | וד םייח = .תכגאחופ [םימ 8 | כ ונאצמש ,'א ונאצמ .?א ואצמ

 ,ץבוקמה ןומהה תא טיקשיו םכח םדא אבי .'וכו לועי 1 | :ךוב 'ע ל"תמעב ייעו "וכו ,איה הכייב .ל*
 ,ףכו עשוהי 'ר .לועו ךומסב ל"יכב . ןכו לועי םירפסה ראש 'יגכ יתהגהו "וכו דח ,לוענ בותכ ל"וכבו
 ערמב ראופמ םכח אוהש וכו הקיטסולוכסא אוהד 2 :לדש עו 'א ךרש 'ע ךורעבו כ"חעו לדש םע ףדרנ ךרשו
 עשוהי יר תמשמ ורמא ו"טפ הטוס אתפסותבו ,םעה תא טיקשהל עדי ותרותבו ותמכחבו ומעל בוט שרודו הרותה
 שקז 'יעו םכחו דמולמ (!הקיטסולוכסא תארוהו .(156 ךצ א"ח ת"הגאב 'יעו) הבשחמו הציע ישנא ולטב
 םש שרפמו אתיירואד ןיטולקספא שבתשנ אבר םירבדה הלאמ ד"צר 'יפ ו"חמב אבוהש רמאמבו ,181 דצ םש
 ןיוו ינשב 'קיטסולוכסא תביתכו .איקסולוכסיא רב םוחנת 'ר 'ד 'ז ד"פ תוכרב ישוריב יטרפ םשו ,הרותה דומע
 ו"דו ר"פדבו .אתיירואד אכיטסלוקסא אוהש ח"ביר לועוי 'יגה אכיטסלוקסא 'ע ךורעבו ,יתנויצש י"כב םג
 רט .הירא לשמה םהילע אשנ שרדו סנכנ .שרדו לע | :איקטפולוכרא 'יסופד תצקמבו ,איקטסולוכסא שבתשנ
 ירצמ ארוק ותוא אב ורכש ול ןתא ינא ינורג ךותמ םצעה איצויו אביש ימ לכ רמא ונורגב םצע דמעו ףרט
 ירא לש ויפל תילעש רמאתו חבתשתו ךל ול רמא ירכש ילןת ול רמא םצעה איצוהו םטוחה סיגכהו ךורא ומטוחש
 ה רק 'ע ךורעב ה"כו הירוקמד הגוהו ךירא ארוקמד בותכ ל"יכבו .'וכו וז המואב ונסנכנש ונייד ָךכ םולשב תאציו םולשב
 רכש ךל ןואו םולשב תקפנו לשמה ףוסב טוקלוב ףסונ ר"ב 'יפמו ,גלג 'ע ל"תמעבו 885 רצ ליעל 'יעו גלגמ יתהגהו
 ,(ר"פד טוקליב אתילו ,וראוצ יעוק דע 'וכו תונחלש ןיזיפרט 'יפ ןמ רמאמה שוריפ ףסונ ו"ד טוקליבו) הזמ לודג
 ורעבו ,(א"י ז"י הימריו 'כ ו"כ א"ש) מ"לב ארוקכ ותארוה ןיא ךירא הירוקמד (הארצמ) היירצמ (ארוק) הרוקו
 (?זעלב האורג הארצמ ארוק שרפמ א"למ א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו  ,רתויב ךורא וב רקנמש ויפו אוה ףוע 'יפ םש
 ורמאמב 'ועו אלרוק ס"למ ןאכ'ארוק ףעל ח"אר ידידי תעדלו .האורג רוגע איכורכ יכ ה"דב י"שריפ 'א ד"מ ןישודיקבו

 המוד לשמה ןונגסו ,884 דצ ץראווש הירא 'ר ידידי דובכל לבויה רפסב םינומדקה ר"ב ישוריפב םי
 ףועהז היראה םש לע תונוש תואחסונב לשמה ןיודנה םירופיסבו ,סופוסיא ילשמב רוגעהו באזה םש לע

 קלח ח"מבו 80 דצ רעגרעבסדנאל 'צוה סופופד אילתמל אובמבו םש םיניע רואמב 'יעו טכעפש א"לב ארקנה
 ירל םילעוש ילשמבו ,160 דצ א"ח ת"הגאבו 778 רצ ח"נ קלחו 660 רצ ז"נ קלח ג"מד ע"מבו 197 רצ ה"כ
 יטשוק 'וכו השמ לש םימיה ירבד םע וספדנש יטיפוזיא תודיחבו רוגעו באז לשמ יעיבשה לשמ ןדקנה היכרב

 דגוא עשינאמאר ריפ רעכיברהאי ע"מב ש"שמר רמאטב ע"יעו יאירוג ארקנה רוגעהו באזהמ הדיחה
 םימ ונאצמ אל ורמאיו ף"לאב אל ול שורדל שיד וכו ואצמ םא 7+ :869 דצ ג"י קלח רוטארעמיל ץעשילגנע
 ינויה םוגרתבו .אוה םייח םימ ראבש ןיעדוי ונא םימ ראב םש ואצמיו ליעל ביתכד הממו ,'א א"ל הטוס 'יִעו
 ענמה לע םעט תניתנב םימ ונאצמ אל ורמאיו ורפח רשא ראבה ןוליפ בתכ ןכו ,(?םימ ונאצמ אל ורמאיו וקיתעה
 :169 דצ 'ד קלח ג"אר לש ע"מבו (111 רצ אנליוו 'ד) ה"פ םיניע רואמב ייעו יעיברה אוהה ןמ הת רארה ות כ הומ

 3) עפ\0שא64. 2) שתטפ) אצ8תו6מ. 5) אש) ₪7חשע 00 500005 007.
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 הספ השרפ

 א תאו יתחה יראב תב תידוהי תא השא חקיו הנש םיעברא ןב ושע יחיו (רל וכ

 היקלח יר סחניפ 'ר (רי 5 םילהת) הנערי ידש זיזו רעימ ריזח הנמסרכי 'תכ "וגו ןליא תב תמשב

 ,רעימ ריזח הנמסרכי ףסא ,השמו ףסא ,םינש אלא הומסריפ אל םיאיכנה לכמ ןומיס 'ר םשב
 הזה ריזח המ אלא ,ריזחב הלשומ אוה המל ,(ז אי ארקיו) הפרפ םירפמ יכ ריזחה תא רמא השמו
 8 תסמוחו תלזונ ווה העשרה תוכלמ ךכ ,רוהט ינאש רמולכ ויפלט תא טשפימ אוה ץבור אוהש העשב

 םיעבראל עיגהש ןויכו ,ןתוא הנעמ םישנא ישנ ךצ הנש םיעברא לכ ושע ךכ המטיב תעצמ ןליאכ תאהנ 4

 הנש םיעברא ןב השא אשונ ינא ףא םיעברא ןב השא אשנ אבא המ רמא \ יבאל ומצע המיד הנש

 :'וגו השא חקיו חנש םיעברא ןב ושע יהיו ד"הה

 יחס 'פ סילסס טכדמ ,'ס ייפ גייפ סבכ 6כקיו ,ה"> "שק 'פ םונסמ יכיכע 'קני ,ל"פס 'כ סיכקס 'קלי ,כ""ק 'כ טוקלי |
 : דיפפ "כ כ"כדל ,דיי ייק ינימט 3"פ לעוסנס ,ר

 , 'וגו תא .. חקיו ,!א תידוהי ..חקיו ;ם "וגו תידוהי ..חקיו [יוגו ל ילא) ןליא* תב -- חקיו 1

 :ןפ וגו ל ישרי . .זווו [כנאח הנערי -- זיזו * | כ 'ל .תד ד"הה .יאח ייתכ .נפ [יתכ ל | יתכ'אוד יל

 מ יב [םינש | מולכ 5 | תד ל .מ (םש) יכאפ . . 'רו /2] [היקלח 'ר | מ (םילהת) יתכנאפד סחנפ | יתד יל

 .פופ [רעימ -- ףסא | (םש) יג 'ל :מתחד ףסאו השמ .יכאופ [השמו ףסא | ילאח 'ל .א ןה ולאו םינש
 ,..השמ [הסרפ --השמו 4 | ךִד אוה הסרפ סירפמ יכ ריזחה תאו ימא השמ ,ינא רעימ . . הנמסרכי רמא פפא
 .,תא השמ ,(םש)ו אוה ..תאו ..השמו ,5ןנאַפ אוה הפרפ .. (5נ1א תאו) תא ..השמ ,ו הסרפ ..תאו

 מלאפ הלושמ | יָנ יל .מ"א איה [אוה | ך המלו | ךד רעימ ריזח הנמסרכי .רמא ףפא ,] סורפמ

 אוהש .מ ץבורש 5 | %  ריזח .מ (םש) יתכנ'אפ הז ריזה .י] הזה רוזחה ]| וכ יל אלא ] מפ ריזחכ
 | מיאח ואר = [רמולכ | יח יל תא | ית'אפ טשופ .מד טישפמ .כנ"אחְו טשפמ | מוכא ל אוה | זך ץובר
 ,תכגיאוד תאוה .ח וז .2 [וזה | ך 'ל .זך העשר [העשרה | (םש) ד המוא ,[ך תוכלמה | ל וניאש [ינאש **

 ,(םש) יתכא ולאכ | מ?א הארמו .(םש) יתכחפ תיארנו ,1 תארנו .1י'א תיארנ 6 |  מיאפ יל
 | ח ₪ היה [דצ | וא ימ לכ | מח עשרה = [ושע |[ ףד המיבה תא .מ'ינאחופ [המיב | מפ איה ולאב

 | יִכַנ המד 7 | א הנש ימל | יא ןויכ .נ] ןוויכו | מ*א ןננעמו :יתני'אפד .. הגעמו .ן [ןתוא הנע

 [הנש -- אשוג | (םש) ו הנש םיעבראל .מ!יתנאופד הגש (מ?א 'מ) םיעברא ןב ,2 םיעבראל | (םש) ו יל המ

 ,י"ָד תידוהי תא השא חקיו ['וגו -- חקיו | א ימ ןב 8 | ?א ןכ ,(םש) ו הנש םיעבראל אשונ .) הנשימ ..אשא
 ]מ (םש) יג יל .ןפ 'וגו .תכ השא חקיו .א יתחה יראב תב תודוהי . ..חקוו

 התעשר .הומסריפ אל 8 :המותס השיפ ןאכ ארקמבו ,ד"ספ ןמפנ ר"פדבו ,ג"ספ יא א"יכב ,הס השרפ
 רומזמב םש םילהתב .ףסא | :טפשמו הקדצ השועכ המצע תיארמו תסמוחו תלזוג איהש םודא תוכלמ לש
 "יעו ריזחה .תאו בותכ ארקמבו ,ו"יכו פ"יכב ה"כו .ריזחה תא 4 | :יוכו ףסאל תודע 'וכו חצנמל ליחתמה
 רעצטיוואטפאו 35 דצ תוינומדקמ ןייטשפע 'יעו םודא וז שרדה יפל ריזחהו ,'וכו יתיאר ה"דב 199 דצ ליעל יימב
 ,114 דצ ליעל י"מב :יעו אוש םוקמב ד"ויהו טשפמ .טשפימ 5 :5 דצו 5 דצ 'וכו ןעגנוריזילאבמיז עשידאגא
 וידי תא טשופ ליחתה תיעיבש /אבש ןויכ 'וכו לטבו בשוי 'א א"כ ג"פ ןירדהנפ 'שוריב ומכ טשופו טשפמ "חו
 תדמעמ ,המיב תעצמ וליאכ 6  :יוכו וידו תא טשפמ ליחתה תיעיבש תאבש ןויכ 'וכו קוסע היה םא לבא "ןכו
 לכ הדגאהב םש ר"יוב רדסנ 'וכו םיאובנה לכמ רמאמהו ,845 דצ ליעל 'יעו תמא ןיד ןידל טפשמ לש אסכ
 תא האר השמ (199 דצ ליעל י"מב יעו) "וכו ןקוסיעב תויכלמה האר םהרבא 'וכו ןקוסיעב תויכלמה ואר םיאיבנה

 ר"פדב ה"כ) םודא וז ריזחה תאו יוכו ןוי וז תבנראה תאו /וכו ידמ וז ןפשה תא "וכו לבב וז למגה תא ןקוסיעב תויכלמה
 רמא ףסא השמו ףסא םינש אלא הומסרפ אל םיאיכנה לכמ ןומיס 'ר םשב היקלח 'רו פ"ר םש ייגהו ,יוכו (ו"דו
 ץבור אוהש העשב ריזח המ ךל רמול ריזחל הלשמג המל אוה הסרפ סירפמ יכ ריזחה תאו רמא השמ "וכו הנמסרכי
 ,המיב תעצמ ולאכ תלזוגו תסמוחו האגתמ םודא תוכלמ ךכ רוהט ינאש ואר .רמואו וןיפלמ איצומ
 םודא וז ריזחה תא 'וכו לבב וז למגה תא א"ד תוטישה םש דועו "וכו ןוטלשב השעמ םש פרוג כ"חאו
 אל הרג אוהו םודא וז ריזחה תאו 'וכו לבב וז למגה תא א"ד 'וכו ה"בקהל תסלקמ הניאש גי אל הרג אוהו
 הניאש רגי אל הרג אוהו םודא וז ריזחה תאו וכו לבב וז למגה תאו א"ד 'וכו םיקירצה תלדגמ : הניאש רגי
 ירו פ"ר םש ב"מ םילהת שרדמבו ,'וכו הילעבל הרטע תרזחמש ריזח המש ירקנ המלו הירחא תוכלמ תררוג
 ריזחה תאו רמא השמ ףסאו השמ אלא תיעיברה תוכלמ ליבשב איבגה שריפ אל ורמא ןומיס 'ר םשב היקלח
 ינאש ואר רמולכ ויפלט סרופ 'יגה רבכמ ספדנה םילהת 'מבו) רוהט ינא רמואו ויפלט שרופ הזה ריזחה המ "וכו
 ושע ךכ) ןיניד ןה ולאכ ןיארגו לזוגו בנוגו סמוה אוהש המ איסהרפב המיב היל עייסמ עשרה ושע ךכ (רוהט
 היקלח 'רו סחנפ ר"א רעימ ריזח הנמסרכי רמא ףפא תמא לש (םיניד םה וליאכ הארמו סמוחו לזוג עשרה
 השעמ ףסונו ןאכ ר"במ רמאמה קתעוה ל"תת 'ר םילהת 'קליבו) 'וכו דחא ןוטלשב היה השעמ ןומיס 'ר םשב
 םודא תוכלמ וז ריזחה תאו םש ב"מ אמוחנתבו ,('וכו ושע ךכ ונינפלש החיתפה םויס םש ןכו 'וכו ןוטלשב
 ג"רראבו .'וכו ןידה תדמ תא הילע ךיזחהל ה"בקה דיתעש ריזחל הלשמנ המל רעימ ריזח הנמסרכי רמאנש
 עספמ ריזח המ אלא ריזחל םודא תוכלמ הלשמנ המלו שרפמ ט"קלבו ,'וכו ימור .תוכלמ וז 'וכו הנמסרכי םש
 אמט רגו אל הרג אוהו םירמוא לכהו אוה הסרפ םירפמ יכ רוהט אוהש ואְר רמולכ ץבור אוהש העשב ויפלט
 ושע םהיבא השעמ אוה 'ןכו םידסח השוע אוהש רמולכ היתועמ תרזפמו תסמוחו תלזוג העשרה םודא תוכלמ ךכ אוה
 ויבא קחציל ומצע תומדל הצו הנש םיעבראל עיגהש ןויכו ןתוא הנעמו םישנא ישנ דייצמ היה םימיה לכש עשרה
 אלא ריזחה תא ומסריפ אל  ודמעש םיאיבנה לכמ ןומיס 'ר םשב היקלח /ר ינתד 108 דצ בוט לכשבו ,'וכו
 ךל רמול ריזחל הלשמנ המלו 'וכו הפרפ סירפמ יכ ריזחה תאו רמא השמ 'וכו הנמסרכו רמא ףסא ףסאו חשמ
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 'רד היתער איה (ו חס סילחת) 'ונו התיב םיריחי בישומ םיהלא חתפ ןומיס 'רב ןדוי 'ר ב
 ןגוווטו ןאינט ה"בקה םלועה ףוסב תחא תרזממו סלועה ףוסכ דחא רזממ וליפא רמאד ןומיס 'רב הדוהי
 410 'ונו יתחה םמירחת םרחה יכ 'תכש יפל ךכ ,'וו םיריחי בישומ םיהלא םעט המ ,הזל הז
 :'וו הנש םיעברא ןב ושע יהיו אמש תקיחמ אדל כסיו אמש קיחמ ןיד יתיי .(וי כ םירבר)
 ותא ,לארשי ץראל דחא ריזרז הלע אבר אייח 'ר ימיב  (ופ אי איקיו) ונימל ברוע לכ תאו ג

 אוה הילע ןכשד ףוע לכו הרניא לע היתובהי ןולזיא רמא  ,הינילכמ והמ היל ורמא היבגל היל ןיניעט
 הינימ ןטד אוה כאסמ רמא ,היבג לע ןכשו אירצמ אברוע ןידה אתאו ,ארגיא לע היתוכהי ןולזא ,וניט
 .  'תכש יפל ךכ ,ונימ אוהש אלא ריזרזה לצא ברועה ךלה אל ורמא ,ונימל ברוע לכ תאו 'תכד אוה

 :ינ ד*ק ג*פ ןיטודיק 'םוכי ,3'1:ם 'כ סילקח 'קנלי 2  :ס"קפ ןמקל ייעו ,ו"ע 'יפ ס"פ סט יכיכפ 'קני ,גייק 'כ טוקלי |
 ויס ס*ק ןילוס ,'כ כ"5 ספק בכ ה | :'6 כ"ק ןילוס ,יניטש 695 7 | :ספ סילק יקל ,גי"ק 'כ פוק* ₪

 .םיתכגאפ התיג [חוד יוגו התינ* | תד 'ל .מ'אפ ..רג .יכג'או [ןומיס 'רב | ן הדוי ,] הדוהי 1

 [גפ ןומיס ירב * | ן הדוי ל | ן יעד .ל 'תעד [םתככגאפד היתעה * | בל אוה [זמתנאופד איה * | ל וגו
 .אפ רב) 'רב (ן הדוי 'ר רמד) הדוהי 'ר רמאד .מ?א [רמאד | תן 'ל .ן . .'ריב .מאל , רב 5/9 .יב

 /ם ןגוזמו ןאיבמ [מיכנ?אחוד ןגווזמו ןאיבמ * | א 'ל תחא | דד הדוהי 'ר רמאד :כנ'אופ ןומיס (ן יריב

 .ך הימעפ יאמ .ן 'עט חמו .(םילהת) יתא |סעט המ | מ"אפ 'ל הזל הז % | 'א ןאיבמו ןגווזמ . ןגווזמו ןברקמ
 | ן ל מ (םש) יתכנאפ'ך החיב םידיחי ['וגו םידיחי | ם 'נש ,מ ט"מ .2 'מעט יאמ ,1 אמעמ יאמ

 ,*א "וגו יזירפהו ינענכה ירמאהו יתחה .[ 'וכו ירמאהו יתחה ;[ךְד ירומאהו יתחה ,י יתחה [ן 'וגו יתחה *

 ,ל 'וגו .[מ ינענכהו יסוביהו יוחה יזירפהו ירומאהו יתחה .3א יסוביהו יוחה יזירפהו ..ירומאה יתחה

 :3א] המש | ן ןרה .מיתאחפד ןירה .(םש) וכ [ןיד | י יתיי ה"בקח רמא .ן יתי 4 |[ (םש) וכנ יל

 .ג'אחו הדהל :יתכפד אדהל | יבח ושע תיבל דירש היהי (י אלו) אל 'יתכד (יִב אמש) המש ,(םש) ו הימש

 חקיו .ך יוגו חקיו [יוגו | כלא יל .(םש) ו הנש ..יהיו רמאנש ['וגו -- יהיו | יאו המש | (םש) ולא אדה

 ,יכנאפְד הבר אייח . [אבר אייח | תאפד תא .יכנוא] [תאו 5 | נ'או] 'ל .(םש) יתכ תידוהי תא השא

 | 'א ןונועט .3י ןונעט ,כ ןיגועט 6 | ןותא | (םש) יַנ ץראב | ו'א 'ל רחא [ י ךלה [דחא | ן] הבר הייח
, 4 1 

 /ן אוהמ | (םש) ינוא יל .ן הל [היל | 'א 'ל .כופ ןירמא [ורמא | א יל .כ היבג .ן הבגל [היבגל | | הל

 לוכיגד .[ךך הינילכינד .ן ןד לוכינ .ן?א הילכינ .פ הילכנ ,(םש) וא הינילכיג ,י הינולכנ | ןך אוה :המ
 | כ יל .יתגאופד ןולזא [ןולזיא | ו ל"א .*א והל .. .תד ןול .. .'אפ ןוהל רמא ,(םש) וָנְו [רמא | כ ,היל
 | "א ןיבהי .ןך היתי ןובהי .ך היתי ובהי .ן הנובהיו ,1א הנובהו ,(םש) וכ הינובהי ;' ןותיבהי ,ם [היתובהי

 ןמ היבג לע ןכשד ..לכו ,י אוה הינימ הילע ןוכשד ..לכו | 2 הירגא ,[ך ארגא :יאפ ארגיא | א יבג לע

 ןולזא [ארגיא -- ןולזא 7 | כג 'ל .(םש)ו אוה הינימ היבגל ןוכשיד ..לכו :.תאופד אוה (פ וגימ ןמ) הינימ
 ןידבע .ן הרגיא . . הינובהיו ןולזא .[ך ארגא . .היתי ןובהי ןולזא .'אפך ארגיא לע (1א הגובהי) היתי ובהי

 :יתכא הארצמ ,ן היי- .5 איירצמ ,] [אורצמ | 2 אברע ,] הברוע | ] ןדה | ן התאו | (םש) וכ יל .י ןכ

 | (םש) ינ -. ןידה [באסמ | ו ןול רמא | ו יל לע | ן הרשו ,[ן ןיכש ,ך ןכש ,יכנ'אפ [ןכשו | 7ך הארצימ

 | .ף ורמא הז לעו ,פ ורמא ןכיט ,2 ירמא ,וול ימא [(םש) ינאְד ורמא * ןל ברע [ברוע ** | .5 תא 8

 ל רוורזה . .ברעה [םזְד ריזרוה -- ברועה * | 1 לזא ,5א ךלוה [ךלה | (םש) יח םנח לע .יאפ םנחל ₪ [אל

 אברוע לצא ברוע לצא ברוע ,ְנ ברוע רחא ריזרז ,יאָו ברוע לצא ריורז .ך ריזרז .. ברוע , ריזרזה . , ברוע

 ,(םש) ו בותכש .?א יותכש .ן [תכש | !א הינימ .ןפ וגיממ | ינא אוהש ינפמ ,[ךפ היהש |[ 1 ריזרז

 | י ביתכד .תכגד וב (תףכ 'תכש) בותכש ,1א 'יתכש

 : תיארמו תסמוחו תלזוג העשרה תוכלמ ךכ רוהט ינאש ואר רמואו ויפלט תא טישפמ ץבור אוהשכ ריזח המ
 ושנ רצ היה םימיה לכש ויבא ומכ דיפה ומצע תוארהל ידכ ויבא השעמ השע ושעו 'וכו דסח תלמוגכ המצע
 .ותונגב 568 דצ ליעל םג ושרד 'וכו םישנא ישג דצ ןושלה הזבו ,'וכו עיגהש ןויכו רתסב וכו הנעמו םישנאה לכ
 "רומא אתרזממ בוסנימ והמ ל"א אסוי 'ר יבגל אתא רויג דח םש 'שוריב וכו רמאד 2  :ש"ייעו לאעמשי לש
 רצ ליעל י"מב 'יעו) יזפ רב הדוי ר"אד אוהה לע גילפו 'וכו ירש היל רמא הדוי 'ר יבגל אתאו רזח ירש היל
 ןאיבמ ה"בקה םלועה ףוסב תרזממו םלועה ףוסב רזממ וליפא התיב םידיחי בישומ םיהלא (826 דצו 6
 תחיתפבו) הזב הז ןגווזמש התיב ןאיבמ ה"בקה תוחאו חא םהל ןיאש םורזממ םידיחי שרודו ;הזב הז ןגווזמו
 שיאל השאו השאל שיא םיגוויז גיווזמ ה"בקהש "וכו םידיחי בישומ .םיהלא שרדנ 'ד יס ח"ספ ןמקל :ס"ביר
 תקוחמ השאה וז אשיו ומש קוחמ ושע הז אבי 'וכו יתחה םמירחת םרחה יכ בותכש יפל ןאכ םייִסמו ,(ש"ייעו
 לכשבו ,ןאוב מ יתהגהו 'וכו ןברקמ ה"בקה בותכ ל"יכבו ,'וכו ושע יהיו ד"חהה יתחה יראב תב תידוהי םש
 תאו ה"כו .ברוע לכ תאו 5 :'וכו םיהלא 'אנש ןגווזמו ןאיבמ ה"בקה 'וכו וליפא ןומיס 'ר רמאד 'יגה םש בוט
 יקליב םג ייעו) .ד"צשת 'ר םילהת 'קליבו ת"יכו 'יסופדב םג ךומסבו טוקלובו כ*יכו ג"יכו 'א א'יכו ן"יכב םג
 לכבו .,'וכו ברע לכ תאו ד"י ד"י םירבדבו 'וכו ברע לכ תא םש ארקיוב בותכ ארקמבו .(ז"לקת 'ר ינימש
 ולצא והואיבהו ואב .'וכו ותא = :גרובצנוג 'צוה ך"נתב 'יעו "וכו לכ תאו םש ארקיוב םג םגרותמ םימוגרתה
 ותוא אבו גגה לע והונתנו וכלה וגימ אוה וילע ןכושה ףוע לכו גגה לע והונתו וכל רמא ולכאל והמ ול ורמאו
 .אוה באסמ 7 :451 דצו 195 דצ ליעל י"מב 'יעו הית יוגיכה םע ל"יכב היתובהיו ,'וכו וילע ןכשו ירצמ ברוע
 ,הכו םיריזרזה תא איבהל ונימל "וכו ברוע וז ברוע 'ה קרפ םש ארפסבו ,ונימל ברוע לכ תאו ביתכד אוה אממ
 רפכ ישנא אלהו רזעולא 'רל ול ורמא ריזרזה תא איבהל רמוא רזעילא 'ר ונימל ברוע הז ברוע אינתהו םש ןילוחבו
 אָוה ריזרזה י"שריפ םשו ,'וכו ןידה תא ןתיל ןידיתע ןה ףא םהל רמא 'וכו ןתוא םילכוא ויה הדוהיבש אתרמת
 ןילוחבו .יוכו אוהש אלא ברוע רחא רוזרז ךלה אל 'יגה 'א אל 'ע ךורעב וכו ךלה אל 8 :(' לינרוטשיא

 1) 68070מ61, ₪%8.



 15 א וכ הל רל וכ הס חשרפ תודלות

 :"וגו הגש םיעברא ןב-ושע יהיו אמש תקיחמ אדהל בפיו אמש קיחמ ןידה יתיי םמירחת םרחה יכ
 ד התיה הקברש ירי לע אלא ,הליחת קחציל המל הקברלו קחציל חור תרמ ןייהתו (הל

 קחציל ךכיפל ריפקמ היהו םישורק ןב היה הזו  ,הרז הרובע תפונט לע תרפקמ התיה אל םירמוכ חב
 הל י"י רמאיו ינש הב יולת רברהש (ןכל םרוקמ תערוי התיהש) הליחת קחציל המל א"ד ,הליחת
 5 השאלש הכררש הליחת קחציל המל א"ד ,הליחת קחציל ךכיפל (גכ הכ תישאיב) 'וגו ךנטבב םיונ ינש
 כשויו ויניע והכש לע הזו םדא ינבמ הניב דמלו קושב אצוי תויהל שיאה ךרדו התיב ךותב תבשווי .תויהל
 . :שדקה חור ונממ קלסל ורוה יול ןב עשוהי 'ר רמא ,הליחת קחציל .ךכיפל תיכב

 ה (גכ ההיעשי) וגו דחש בקע עשר יקירצמ חתפ קחצי 'ר .'וגו קחצי ןקז יכ יהיו (א זכ

 תקרצ (םש פש) ונממ ורוסי םיקידצ תקדצו כקעב עשרה תא קידצמו דחש לטונה לכ קחצי 'ר רמא

 : נייכ יס קיעש יכיכע 'קלי ,(ד"ס) 6*עכ 'כ סיעש 'קלי ,סש עוקלי 8 :160 75 ליעל 5- :נ"יק יכ טוקי ל

 ,וכ [אדהל | ן'א הימש .ן המש | ן ןרה | ן יתי | וב ושע תיבל דירש היהי אל ביתכו = [םמירחת 1

 | תגוד 'ל .5 תידוהי תא השא הקיו ['וגו | "1א] המש | " תקחמ | 1א אד ,תן*אד אדה ,1ו הדהל

 לע | כוד ל .יתנאפ [הקברלו קחציל | תכ'אפד תרומ .ינלאו [תרמ | תכד הנייהתו .יגאָופ [ןייהתו 2
 /ם ןיד ,1ד יורמוכ 8 | ו התיהש ידי לע הקבר /ןכנ] התיהש ידי לע ;אפְד הקבר התיהש (%א ינפמ) :ידו

 ידי לע ;י הוהש | י קחצי [הזו | יתכנאפ ז"ע | 1 תפונטב | א אלו | 3א ז"על "ירמוכ ,1]) םירמכ
 (%א תפוניט) תפונט לע ;ןְד הרז הדובע תפונט לע ₪ :פ [דיפקמ | תנאפד היה .יִו [היהו | תנאופד היהש

 יפל [רבדהש | 'ל ןכל -- התיהש | ןח קחציב | (5/ל הליחת --המל) יח המ ינפמ [המל 4 | יךכל [ךכיפל | 'יתנא ז"ע
 ידי לע אלא .ןִד רבדהש יפל אלא ,1 רבידהש אלא ,' רבדה היהש יפל .?א רבדהש י"ע ,'אפ רבדהש
 המל [הליחת --המל | יפךכל | יתנלאפד יל .'א [וגו | ך םייג .1אפ םייוג :ניאח [םיוג 5 | "] רבדהש
 | 1 התיב חתפב .'פ תיבב 6 | יתַנאְוְד הכרד אלא .ם הכרדש יפל [הכרדש | [ם 'ל 37 הלחת קחציב
 | כ 5 :יתנ'אופד ירי לע [לע | ם והזו | י ץוחל :תףד ךרדל :נאחופ קושל .כ [קושב | שוא לש וכד
 | י ךכל | יכנאופ ותיב ךותב .[ןְד תיבה ךותב 7 | %אפ בשוי היה ,תן] בשוי אוה .יכ1א]ד בשוי אוהו

 ונממ | א קלפיל ,1 קילפל | יול םרגש יפל ,[ןְר ורוהל םהג .פ ורמה /1 ודוה .א[ח) [ורוה | 1 קחציב
 (5 הגיהכתו) ןיהכתו .ינ?א ויניע (י ןהכתו) ןיהכתו ,פ ןיהכתו ,ן [וגו 8 | * ונממ שדקה חור ,1] שדוקה חור

 בקע :תפד דהוש בקע .(היעשי) יח דחש בקע [וגו -- בקע | יו קידצמ | אד יל .מתכה תוארמ וונוע

 | תפד יל .(םש)ינ'או [קחצי --רמא 9 [ מונֶא ונממ (מ"א וריפי) ורופי םיקידצ תקדצו (מ1] דחש) .דחוש

 | ו קידצהל ליבשב | ינאְוִד רחוש .תפ [דחש | י'אח] לטונ  אוהש ימ .יִתפְד לטונש ימ  |לטונה
 | 5 וריפי ]| (םש) ו סמרג ₪ [בקעב

 אתלימ אה אנמ םש ק"בבו ,ונימ אוהש יגפמ אלא ברוע לצא ריזרז ךלה םנתל אל רמוא א"ר אינתד 'א ה"פ
 םיבותכב  שלושמו- םש ק"בב רמאמה ותואבו ,'וכו ריזרז ךלה םגחל אל רמוא רזעילא 'ר אתיירכב אנינתו "וכו
 ריזרזה ךלה םנחל אל "וכו םדא ןבו ז"ס יר םיטפוש 'קליבו) ול המודל םהא ינבו ןוכשי ונימל ףוע לכ ביתכד
 /'וכו םדא ןבו ןוכשי ונימל ףוע לכ םימכח ורמאו אתיא ב"ופ ר"אסבו ,(ם"דב םג 'ועו "וכו .ברועה * לצא
 רפסב אמשו הרותה לכב ארקמ הז ןָיא ןוכשי והנימל ףנכ ףוע לכ וכתכ 'וכו שלושמ ה"דב םש ק"ב תופסותבו
 ןימ (15 דצ קארטש יצוה) ז"ט גיי "ירבעה ם"ב רפסב רחא .ןונגסב ונוגפל אצמנ לשמהו וכו אוה ארוס ןב
 ונימ בהאי רשבה לכ ו"ט גיי םש דועו ,ינויה םוגרתב קתעוה הז ןונגסכו ,םדא רבוחי ונימ לאו ולצא רשב .לכ
 יכנאו 'פל 648 דצ ליעל ושרדש ומכ ז"ע תפונט םתיבב התיחש .םירמוכ תב 8 :ול המודה תא םדא לכו
 ,(684 דצ ליעל םג 'יעו) "וכו הל י"י רמאיו ינש עשר דחא ןב הדימעהש .הב יולת רבדהש 4  :תיבה יתינפ

 : רבכ הל הלג םוקמה רמולכ הב יולג (רבדהש) רובידהש אלא שרפמו סרוג .א"למ  א"יכו ט"וכ .ר*ב "ופבו
 ;הזל הז המוד וגיאש עשר דחאו קידצ דחא םישנא ינש רמולכ ךנטבב םיוג ינש הל י"י רמאיו (ביתכד).רמאנש
 תעדוי התיהש ג"ל םירפסה ראשבו .,'וכו 'תכ אהו ה"דב םש י"מבו 661 דצ לועל 'יעו רבידהש "יגה ג"וכב םגו
 םשבזהימרי 'ר רמאמב ח"יפ שיר ליעל ה"כו .השא-לש הכררש 5 :ל"יכב ףסונ שוריפ אוהש 'רנו ,ןכל .םהוק
 םדא ינבמ הניב .םדוקמ ? .קחציו "וכו הזו ןאכ ושרדו וכו השא לש הכרד ןיפלחמד תיא .קחצי בר רב שיר
 ג"יכבו ,י"כ השמחב דוע ה"כו .ורוה 7  :ושע .ישנ ריכהל התי :הניב ול היה תיבב אולכ התע בשוי היהו
 ייחבבו ,ק"הור קלפל ןרוה שדקה חור חורו תורומ תרומ שרוד ל"בירו תדדוב הלמ ארקמב תרומו ;ודוה שבתשנ
 ,ת"הע י"שריפב 'יעו קלפל ורמה פ"יכבו ,הקברמו .קחצימ .ק"הוה תוקלסמ חור תומירמ חור תרומ  שרדמבו שרפמ
 יכ יהיו 8 :'וכו ונממ קלפל ויבאל ושע םרג 'ולכ ורוהל .םרג 'יסופדה ייגב ונוש "וכו קלסל ורוה השקה ?יגהו
 ;תירקיעה ותקולחב השרפ תלחתה שרדמב םג ןאכ םג התיהש 'רנו רדס שארו המותפ השרפ ארקמב = וכו ןקז
 ייעו "וכו ןב ושע יהיו השרפה ךשמהב תוישרפה יבובריעב 'התע ונינפלש תוחיתפה ורדסנ השרפה וז .שארבו
 פ"בחר 'וכו י"ר רמא 'וכו דחשו חתפ ייר "וכו י?ר רמא 'וכו יקירצמ חתפ י"ִר תוחיתפה ןונגסו. ,ט"כפ .שור לועל .י"מב
 :יוכו אחא יר ה"דב םש י"טבו 682 רצ ליעל 'יעו תובר םימעפ ליעל ומכ 'וכו פ"בהר רמא "וכו תובר . חתפ
 'וכו בקע .עשר יקידצמ שרדה םעטו ךשמנ .בקעבו ,תקדצורבקעב בותכ .ל"יבב = וכו .תקדצו בקעפ 9
 ורוסי .ותונקזב :וניע התהכ אלש השמ לש ותוכז יוכו םיקידצ תקדצ וימי תירחאב בקעב 'וכו .דחש .לטוגה לכ
 -ןי> ןקז יכ יהיו ינש תוהכ ווניע ויפב דיצ יכ דחש בקע ושע תא בהאש עשרה תא קיחצהש ידי לע קחצי הז ונממ

 ןהיתוריפמ ('א "יס ג"פ) בקע רדס ר"בדב שרדב .ןכ בקע ןושל לע .לפוג ןושל בקעבו ,'וכו ויניע ןיהכתו קחצי

 ומ לכ שרפמ וא סרוג םש הועשי 'קליבו .ןועמשת בקע היהו "וכוןיינמ םכל ןתונ ינא בקעב ורכש לבא וישכע ?ילכוא םתא

 ,(יא אקארק 'ד שרדמב ה"כ) סרדג בקעב הוגה כ"מבו "וכו תקדצו סמרג בקעב עשרה תא קידצמו דחוש לטונש

 בותב ארקמבו ;תומוקמז ונשב טוקליבו 'יסופדבו ת?וכו כיכו  ג"יכו 'א .א"וכו ןו"וכב םג אתיא ונממ ורוסי ?יגהו

 קדצ יםיריפמו "וכו עשרה תא םיקידצמ סה ארקמ לש וטושפו וריסי
0 

 רחש לטונה לכ שרדה יפלו ,םיקידצה ת
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 ןקז יכ יחיו 'נש תוהכ ויניע עשרה תא קירצהש ירי לע קחצי הז ונטס ורוסי ,השמ הו סיקירצ
 :'וגו ןיחכתו קחצי

 יול ןכ עשוהי 'ר רמא ,(ופ וי ילשמ) םהינש םג יי תבעות קידצ עישרמו עשר קידצמ ו
 יעשיו לועי אל הרמא אלא הזה רברה תא תשע ושעמ רתוי כקעי תא תכהוא הקבר התיהש הממ אל

 ןקז כ יהיו 'גש ויניע והכ עשרה תא קירצהש ירי לעו ,םהינש םג י"י תכעות םש לע אכס אוההב 5
 :'וגו תוארמ ויניע ןיהכתו קחצי

 היהש יממ רחוש לטנש סא המ קחצי 'ר רמא (ה גכ תמש) חקת אל רחשו חתפ קחצי 'ר ז
 :ןיהכתו קחצי ןקז יכ יהיו הטכו המכ תהא לע ול בייח וניאש יממ חקולה ויניע והכ ול בייח

 ונילא ךיתובשחמו ךיתואלפנ יהלא י"י התא תישע תובר חתפ אפפ רב אננח 'ר ח
 יגיע והכ המל ,וניליבשב וגילא תלעפש תובשחמו תולועפ לכ אפפ רב אננח 'ר רמא (ו מ םילהת) 'ןגו 0

 :'וו קחצי ןקז יכ יהיו תוכרבה תא לוטיו כקעי אוכיש ידכ קחצי

 : 'ח "ם סט לעופנמ ,'ח יס םודלוס נ"מ לעוקנס ,סמ יכיכמ 'קלי .דייק 'כ טוקלי 7 = :סש יכיכמ 'קלי ,נ"יק 'כ טוקלי 8
 . ! ע"פ תיפלכנ םדנל ,סע סמוסנפ ,זימטק 'כ סילקפ 'קני ,סש ץוקלי 9

 .(םש) ינַא ויגיע ןיחכתו ['וגו ןיהכתו 2 | ויניע והכ | (םש) ו עשרה ושע תא | מ?אזחפ וריסי | (םש) י קידצ 1

 [רמא | ל 'מוגו [מיתכגאפר'ל יו תכעות 8 | ן יל ,י וגו .שתכ'אד תוארמ ויגיע (2 הניהכתו) ןיהכתו
 ,םנופ רתי .יתא [רתוי | 'יפ 'ל תא | גל תבחא [םיתכאופד תבהוא * + | כנו ₪ םהינש םג סהינש

 ל יל .[תא ** | ם אוהה .ית אוההל 5 | מיכנ'א לועיי | ן יל תא | "תא התשע .םג] [תשע | ך ריתי
 :מתכנאופ [דחשו 7 | ג'או 'ל .פ "וגו .ך ויניע הניחכתו .[ך'א תוארמ . .ןיהכתו ['וגו -- ןיהכתו 6

 רועי דחושה יכ .1א םיחקפ רועי רחשה יכ .פ דחשה יכ 2 'וגו = .מכ?א [חקת | י 'וגו דחוש חקת אלו ,"ָך דחושו
 | ית ימ המו ,ך המ ..המו ,5נפ ימ ..המו ,א ימ םא המ ,מ ימ םא ,ן [םא המ | ייל ,ןך םימכח יגיע

 :[ו'אופ ד רחוש חקולה [חקולה 8 | 1 ייחתנש .1] בייחש ,ןר'א בייח אוהש | ייל .מכנַא דחש [דחוש | ןך לטונש
 | יל ןיהכתו | "ל ויניע והכש 'מכו ..לע ,ל ויניע והכ [המכו -- לע** | * דחוש לטוגה .שנ*א דחש ..
 ו" התא תישע) 'וגו תישע תובר חתפ [אפפ -- התפ * | [ף הנה ;ו'א הנינח ,5ד אגניח .ג'אוןפ [אננה 9

 רמא (!א ךילא ךורע ןיא ונילא .. יהלא . . תישע , ונילא . . ךיתואלפנ י"י התא תישע ,?א ונילא ..יהלא
 ;.חתפ ;פ אננח רזא ךיתובשחמו ךיתואלפנ יהלא ..חתפ ,א] אפפ רב ('א אנינה ,5 אנגיה) אננח 'ר

 והלא י"י ..חתפ .[ך אגינח ר"א ונילא ךיתואלפנו ךיתובשחמ י"י ..חתפ ,] אנגיה 'ר רמא וגו ךיתואלפנ
 | ן התלעפש | וא 'ל תובשחמו | ל תולעפ [תולועפ ** 10 | ל יל, ונילא ךיתובשחמו ךיתואלפנ
 | יכנ'אופד אביש .ןך*א [אוביש | %א קידצ [קחצי 11 | לש יניע | ונליבשב | תל ל (יכגאופד"ל ונילא *
 . .ןיהכהו ,(םש) י ויניע ןיהכתו [ן 'וגו * | (םילהת) י ₪ דהה [יהיו | [ך הכרבה | ?א קידצ , וגיבא בקעי

 | תכג'אדל 'ל .!א תוארמ

 הקבר לש הימתרו .'וכו הממ אל 4 :ע"צו עשרה תא קידצמה ןט ונממ רוסת םיקידצ תקדצ "וכו תקדצו 'וכו
 ןחיש ןקזה ותואב העטיו ושע אבי אל יוכו לועי אל הרמא אלא ויבא ותוא םג והכרביש הנב ושע לע םג ויה
 החיתפה םויפו ,'וכו י"י תבעות קידצ עישרמו עשר קירצמ קחציב רמאנ אהיו בקעימ הכרבה לטונו ול קר ותכרב
 :חקת אל רחשו 7  :'וכו ויגיע ןהכ ושע תא בהאש עשרה תא קידצהש ידי לעו הינפלש החיתפהב ומכ
 הטת אל ט"ו ז"ט םירכדב כ"השלו .םיהקפ רועי דחשה יכ 'א א"יכב ןוכנל םלשוהש ומכ םש תומשב כ"השל
 ,'וכו היהש יממ | :םיקוספה ינש ובכרוה .ת"וכבו ,םימכח יגיע רועי דחשה יכ דחש חקת אלו 'וכו טפשמ
 הגוהו ויניע והכ ול בייח וניאש יממ חקולה בותכ ל"יכבו ./וכו חקולה ויגיע והכ ודבכל ול בייח היהש ונכמ
 ןבא ה"שז החותפה םש ב"מ אמוחנתבו ,םירפסה ראש ייגכ יתהגהו ,'וכו והכש 'מכו המכ תחא לע רחא בתכב יטיש יניב
 1 ושפנ ןתונ אוהש םדא ויניעב ההכיש יואר היה אל ה"בקה לש ותלוע רמא המ הארו אב "וכו דחושה ןח
 אל רחושו יתרותב יתבחכה ה"בקה רמא אלא ויניע והכיש ךירצ היה חבזמ יבג לע דקענו ה"בקה לש ומש
 קידצה קחצי םא המו ויניע תא יתיהכהו ושעמ דחוש לטנו םימכח יגיע רועי דחושה יכ המל חקת
 ןח ןבא רמאנ ךכיפל המכו המכ תחא לע םירחא ןמ דחוש לטונ אוהש ימ ויגיע והכ ונבמ דחוש לטנש לע

 בהאיו רמאנש קחציב רבדמ "וכו דחושה ןח ןבא כ"השז םש אמוחנתבו ,ןיהכתו קחצי ןקז יכ יהיו ךכיפל דחושנ
 (698 רצ לועל י"מב 'יעו) .'וכו ויפב קורצה קחצי תא רצ היה ויפב דיצ יכ והמ ויפב ךיצ יכ ושע תא קחצי
 וכ .ביתכו וליכאמו דיצ איבמ היהש לע דועו עשרה ושע תומדב לכתסנש ינפמ קחצי לש ויניע והכ המלו
 לש ויניע ןהכיש אוה ןידבו 'וכו קחצי ןקז יכ יהיו א"ד ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו וכו םיחקפ רועי ,דחושה
 ל"יכב .אפפ רב אננח 'ר 9  :'זכו דיצ וליכאמ היהש ינפמ אלא ותוא בהא אלו עשרה ןמ הנהנש יפל קחצי
 יקליבו = ,וניליבשב ונילא םש הגוה רפסה בתכבו ,ג"חעו יתמלשהו אפפ ח"ר רמא דע אפפ רב ח"ר ןמ .גלד
 'ר רמא ,ףכו תישע תובר ה"שז קתעוה 416 'ומע גיהמבו ,ונליבשב רמולכ ונילא שרפמ םש םילהת

 ,תוכרבה לוטיו בקעי אביש ידכ קחצילש ויניע והכ וניליבשב ונילא תישעש תובשחמו תולועפ לכ אפפ רב הניג
 לכ המל וגו תישע תובר לארשי ול ורמא 'וכו תושע תובר ה"שז וכו ןקז יכ יהיו א"ד רמאמה םש בדגאבו
 ונליבשב ונולא ךיתובשחמו ךיתואלפנ רמאנש ונליבשב בייחמ התאש תובשחמ לכ ונליבשב השוע התאש תואלפנ
 רמא וכרבל היה דיתעו ושע תא בבחמ קחציש ה"בקה ערוי ךיאה םיקידצה תא רסימו םיעשרה תא רסימ התא
 יהיו ךכיפל תוכרבה תא כקעי לוטיש ידכ ךרבמ אוהש ימל האור אהי אלש ידכ ויגיע תא ההכמ ינורה ה"בקה
 ושעל ךרבי קחציש ה"בקה ינפל יופצ היהש יפל ויניע והכ המל ויניע ןיהכתו םש אמוחנתבו ,קחצי ןקז יכ
 תובה חוצ דודו ךרבמ אוה ימל קחצי עדוי אהי אלו תוכרבה תא לוטיו בקעי אביו ויניע והכו ה"בקה רמא
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 ט םימלועה לכ ןוכר וינפל רמא  ,הנקז עבת םהרכא ןומיס 'רב הדוי 'ר רמא קחצי ןקז יכ יחוו
 רמא ,דככי ימל עדוי םדא הנקוב ןרטעמ תאש ךותמ ,רבכי ימל עדוי םדא 0 םוקמל םיסנכנ ונבו םדא
 ןויכו | ,הנקז בותכ ןיא הנה דעו רפסה תלחתמ ,ליחתמ אוה ךממו התעכח בוט רבד ךייח ה'בקה ול
 רמא  ,ןירוסיי עבת  קחצי  ,(א דכ תישארכ) 'וגו ןקז םהרבאו ינש הנקז ול ןתנ וניבא םהרבא רמעש
 5: ןירוסיי.וילע איכמ תאש ךותמ] ,ודננכ החותמ ןידה תרימ ןירוסיי אלכ תמ םדא םלוע לש ונובר וינפל
 רפסה תליחתמ ,ליחתמ אוה ךממו התעכת בוט רבד ךייח ה"בקה ול רמא ,[ודננכ החותמ ןירה תרמ ןיא
 ,ילוחה תא עבח בקע .,ויניע ןיהכתו ןירוסיי ול ןתנ קחצי דמעש ןויכו  ,ןירוסיי 'תכ ןיא ןאכ דעו

 סלט ויס [עוסנפ ,'ז יס תודיות 'ד "ק קכפ ייס 3'מ 6עוסנס ,'כ ז"ק ןילדסנק ,'ס זיפ 5עימע (בכ ,ס*ק 'כ פוקלי 1
 : ב"כפ "כדפ ,ע"פו ל"לפ םיטלכב םדנ0 ,ר "ם םודלומ '5 "כ

 ,לג?אפ [ןומיס 'רב | תכגאחפד הדוהי ה ) תכנאדל יל :ם ןקז יִכ יהיו א"ד [ן קחצי -- יהיו * 1

 ,כגְ םימלועה ןובד | ל יל יי | 'א הנקזה .ן הנקוז | 'ך יל ,1א פ"ב ,ך יומיפ רב: ,ֶו ןומופ יריב
 נ ]| לא ,באה -;ך בא 5 וא 2 | לא ע"שר ת'א ע"שבר | ;יפ םלוע לש וגובר  ,ן 'ועה יבר
 ,פנחופ [דבכ [ 1 ימ | - יל ,י ןיעדוי םלועה ןיא [עדוי --ןיאו [ יאפ דחא םוקמל | יתכנאפד ןוד
 הנקזב .זֶד הבישב [הנקוב | ו התאש ,!י'א [תאש | יכג"אפ ךותמו | א ןידבכמ ;ין'אְד דבכמ
 ;יתכ!אפד תעבת . .רבד ;) [התעבת בוט רבד [ כל /) םוקמה [ה"בקה 8 | יתכנאד דבכמ ,חפ [דככי | ו הבושו

 | גד תליחתמ :יתכאפ [תלחתמ | ך ינא [אוה | ד ךמט | *א אוה בוט תעבתש רבד .[] תלאש . .רכד <
 | ת'אפד םהרבא ,2 םהרבא וניבא .י?א [וניבא םהרבא 4 | י וב ;אד 'יתכ .תכגפ 'תכ | ןאכ [הנה | 5 רפס
 ,ו |םלוע לש ונובר 8 | יה ןירוסי ,תכנאפ [ןורוסיי יתנ'אפ 'ל :.כ'אד םימיב אב [וגו [ נא ןתינ

 .נפ [תדימ | יפ ןירוסי | ל 'ל [אלב ** ז ןובר ,ך םימלוע לכ ןובר .?א ע"שר .ןך1אפ עזשבר
 וילע איבמ (ןך"א ד התאש) תאש ו ךותמו) ךותמ [והגנכ -- ךותמ * | *אזָד תדמו /יתכ'א ד תדמ
 ..תדמ ..ןירופי .. תא םאו תמו נאפְד והגנכ החותמ (תכאד תדמ) תדימ ןיא (ם7ד ןירוסי) ןירוסיי

 .ינ?אחפ [אוה | זח ךטמ | %א אוה בוט תעבתש בד .יתנ'אחפד תעבת בוטרבד | פ ל ךיח | ל יל, ודג

 וניבא | נןויכ | יכפ ןירופי | דב ביתכ .ש 'ותכ ,נפ [תכ 7 | א תלחתמו .יתכפ תלחתמ | 'א יל .תד ינא
 ,?א תוארמ . .ןיהכתו .:פ 4% ןיהכתו 1 ד םירופיי .יכנפ ןירופי .תא [ןירוסיי [  :גא ןתינ ]| + קחצי

 | ם ילוה ע

 /ן .[םיסנכ

 ןכ => םימלוע ה תוב

 ;בת | ית'א תוארמ וניע ןיהכתו .. יהיו .ך ה הניהכתו ..יהיו ,51 קחצי ןקז יכ יהיו

 ר"פדב .ןומיפ "רב הדוי 'ר 1 = :444 דצ ליעל י"מב ע"ועו ונליבשב ונולא ךיתובשהמו ךיתואלפנ לכ "וכו תושע
 וניבא םהרבא (אנינח רב) ןומיס ירב" יפוו ר"א שרפמו סרוג ט"קלכו ,יומיפ רב י*ר וזדבו ,הדוהי "ד קה "גה
 כ ו-2 ידכ הנקזב והירטע דבכמ ימל 'ערוי םדא ןיאו םוקמב ןיפנכנ ויהי ונבו -בא ע"שבה ןינפל המא הנקז עבה

 בוט לכשב ןוכנלו .,םימיב אב ןקז םהרבאו בותכד ליחתמ ינא: ךממ ?וכו ךייח ה"בקה ל"א ןבל בָא :ןיב ןובה
 םדאמ הארו אב םש הרש ייח ב"מ אמוהנתבו ,יוכו הנקזה תא עבת םהרבא ןומיס רב הדוהי .ר"א 0 דצ
 ןבה הזיא םירכונ ויה אלו םינב ינבו םינב םידילומ ויה וב ,אלא הכקז ןהב ביתכ ןיאו תורוד םירשע םהרבא דעו
 'וכו ןיקזמ אוהשכ םדאל רוטיע אוהש וזה הרטעה תא ה"בקה ול ןתנו םהרבא אבש דע ןיוש לכה ויהש הכו באה הזיאו
 ,מ"פו ר"לפ ב"גאבו 'ז ?יפ "תודלות םש ע"יעו וכו ןקז םהרבאו רמאנ ךכל הנקול יואר התאש ךייה ה"בקז ל"א
 נפמ ןבל באה ןיב ןיריכמ םדא ינב ןיאו ריעל ןיפנכנ ינבו ינא ילש יופיה הז יא ל"א םש הרש ייח אמוחנתבו
 ןיבו .ןבל באה ןיב שירפהל התא ךירצ ע"שבר םהרבא רמא ןיקזמ היה אלו הנש םיתאמו האמ יה םדא .היהש
 לוחתמ ונא ךממ ךויה ה"בקה לא רענב ןקזה ךבכתיש ןקזל רענ
 דע ןבל באה ןיב תוירבה ןיריכמ ו אלו (961 דצ ליעל - קחציל
 ן בד העבש םש א"ְרדפבו ,'וכו ןקז םהרבאו רמאנ ךכל הנקזה םהיניב שירפה באה
 דא ינבב הבוש הקרז אל ץראו םימש ארבנש םוימש ישילש תפומ "וכו ןתומכ ויה אלש
 לוח םדא ,היה אל ץראו םימש וארבנש םוימ יעיבר תפומ ?וכו ןקז םהרבאו 'אנש "וכו וניבא
 מחר תאז לע שקבו וניבא בקעי אבש דע ויריהנמ 'צוי ותמשנ היהו שטוע היה קושב וא ךרדב
 וז א יהיו ינש ול רתענו יתיב ינבו ינב תא הוצאש דע ינממ ישפנ תא חקת לא םימלועה לכ
 היו הלוח םדא .היה אל "וכו וארבנש םוימ יעיבש תפומ "וכו הלוח ךיבא הנה ל רמאיו

 זק הלח םהה םימיב יגש 'היחו הלחו הדוה + ךלמ היקזח
 ידהב קחצו ידהב יעתשמ םהרבא ידהב יעתשמל יעב הוהד ןאמ הנקז

 אל בקעי דע 'וכז ןקז םהרבאו 'גש הנקז .הוהו ימחר אעב ו
 י

 םהרבא "ו ייפ תורלות

 ע"שבר רמאו םהרבא ש

 ו תא "רה רו ללפתמ הוהו
 ע =ש מיבבו "כו ל היהו

 םהרבא אתא םהרבא ידהב יעתשמ

 1 אשלוח הוהו ימחר אָעב בקעי את

 שילהד הוה אל עשילא -אתאד דע יוכו ףסויל רמאיַו ינש (ותיבל הוציו והומ ינפל םדא הלחיש םש י"שריפו) םוי
 ללכמ וב תומי רשא וילח תא הלח עשילאו 'נש חפתאו ימהר אעב עשילא אתא הפתאו
 םדא ןואו ופוס דע רמאמה ןאכ עטיק ו"יכב וכו םדא ןיאו 2 :ם" לב םש ןירדהנסב 'יעו
 ולוח ילוחל ילוח "ןיב היהש .ןכימ ןמחנ רב לאומש 'ר "מא 'וגו פפויל רמאיו הלאה 'בדה ירחא יהיו 'תכ השרג
 "צפ ו"יכב ותומילשב אצמנש רמאמה הז לא זמרו ,םהינשמ דבכ
 פ ב ב וספדויש ו"יכ תחסונב הינפלש תוישרפ יתשו וז השרפו
 זמרה ןונגס לעו .'וכו הנקיז עבת םהרבא הדוי 'ר 'מא רמאמַה 168 דצ םשו ,ןנאמטטוג י"ר ברה
 זייצפ ו"יכב ןכו ;ג"חעו יתמלשה ןכ | וכו תאש ךותמ 5 :696 רצ ליעל רימבו 197 רצ םש ייע יתכ השרג
 מ ט"קלבו | "וכו ןידה תדימ ןיא ןירוסו וילע איבמ תאש ךותמו

 יתירחא ילח הכח

 דךררו ימכ יידוי
 וש ערו

 ,'ןכו םירבדה ירחא יהיו 'פל םש תלחתמה

 . דובכל לבויה רפסב רואל רבכ יתאצוה
6 

 ךותמ "וכו תמ םדא ע"שבר וינ ל רמא ַפ

 ייגהו ,'וכו תאש ךותמ גיל 7 ב ה"בקז ל"א ויתונ ;וע ןיקרמתמ ןירוסי וילע איבמ התאש

 ךממו תעבת בוט רבד ה"בקה ול י'מ כ החותמ ןודה תדמ .ןירופי אלב תמ םדא ימלוע ;ה ןובר 'מא םש

 דגנכ החותמ ןידה תדמ ןירופי אלב תַמ םדא םא ע"שבר רמא 10 דצ בוט לכשבו ,'וכו 'מאנ ךכו ליחתמ ינא
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 םינש הלוח אוהש ךוחמ]  ,וינב תא בשיימ ןיאו ילוח אלב תמ םדא םיטלועה לכ ןיבר  וינפל .רמא
 ף"הה ליחתמ אוה ךטמו תתעכת בוט רכר ךייח ה"כקה ול רמא = ,|וינב תא בשיימ אוה םימי השלשו
 ;ןירוסיי שרח קחצי  ,הנקז שרח םהרבא יול .ר רטא ,(א חמ סש) הלח ךיבא הגה ףסויל רמאיו
 םדאש ךוחמ אלא ,ותומ םוי רע ותוא תרטעה ול רטא  ,יגיש ילוח שרח והיקזח ,ילוח שרח כקעי
 ליחתמ אוה ךטטו התעבת בוט רכר ךייח ה"כקה ול רטא ,המילש הבושת השוע אוה רמיעו הלוח רמועו הלוח
 רב לאומש 'ר רמא ,(5 חל היעשי) וילחמ יחיו ותולחב הרוהי ךלמ והיקזחל ָבְתכמ ד'הה
 +0 :סהינשמ רככ ילוח ילוחל ילוח ןיב היהש ןכימ ןמחנ

 יחי היכקה רטא ,עשרלש ותערב תוארמ רמא הירזע ןכ רזעלא 'ר תוארמ ויגיע ןיהכתו
 אצוי וניא אוהו ויגיע תא אהכמ ינירה אלא אעישר אוההר יובא ןיד ןירמא אתיייב ןוהיו קושל אצוי קחצי

 :יפ ם'כ סלינפ ,'< טיכ ילטמ יכיכפ '[לי ,רייק כ טוקל 8

 | ל יל [אלב ** | א עישי .ת'א ע"שבי .ם םלוע לש ונובר :יכנד םימלועה ןוכר | ל יל וינפל ** 1
 [וינב --ךותמ ** | תת ךותב :ירנ'אפד ןיב .'א [תא | ך בשיתמ .'א גשימ | ירכנ'א וגיא :ת'אפד וניאו
 ןיב (כ!א בשימ) בשיימ ..םימי (י'א השלש וא ,1 השלש) השלשו םינש הלוח אוהש ('?אפ ךותמו) ךותמ

 :יתכ'אפד חעבת . .רבד . [התעבת בוטרבד | ם יל ךייח | ו 'ל היכקה ל | ל יל :יתכנאפד וינב ('א תא)
 וניבא אבש דע ילוח 'תכ ןיא ןאכ דעו רפסה תלחתמ ₪ |ליחתמ | ך ינא [אוה | %א אוה בוט תעבתש רבד
 :יתכג ןירוסי :פ [ןירוסיי | א הנקוה תא | (ךומסב ןכו) נְד שדיח .יכאם [שדח | הלוח 8 | [ך הלחו בקעי
 | ןף הלוח | ו הדוהי ךלמ והיקזח .ףכפ היקזח | יכאז] ילוחה תא .) ילוחה 4 | א ןירוסייה תא ,ך םי-
 ןובר וינפל רמא /ןא ע"שבר וינפל רמא [ול -- רמא | א אפרתנש ינש .תןִד אפרתיש .יכח ינש ,גפ [יניש
 ,[ף הבושת השעי ךיא ותומ םוי דע ותוא תדמעה םא ,'א ותומ םוי דע םולש ותוא תדמעה | ' םימלועה
 ,פ הלוחו . .הלוח .₪ דמועו הלוחו . . הלוח [דמועו -- הלוח 5 | + ותומ םוי דע ותוא תדמעהש םדאל בוט אל
 | יא 'ל ה"כקה | תלאד "ל .יפ המלש .כג'אח [המילש | כל אוהו [יתגאחפְ אוה * | ו'א רמועו הלוח
 ..ּותולחבנ [תכ'אפ וילחמ -- ותולחב * | 'א םתכמ 6 | תד ינא .יכנאחפ [אוה | [₪ ךממ |  תעבת
 כ 'ל ילוחל | כ וילח | וןב | יתכאד ןאכמ .פ ןאכימ .נחו |ןכימ 7 | 'א עשוהי | ל וגו :ינאח וילוחמ
 | תל יל ,ן תארמ [םיכנאפד חוארמ * | תיל .כ .. הניהכתו .יָ] ויניע ןהכתו [ויניע ןיהכתו 8 | - יל .[ילוח **

 ,!א מא חרקה .. רזעלא יר ,"ל ימא חריקה הירזע ןב רזעלא 'ר .מ?א 'מוא .. רזעלא 'ר ,ם יא . . א"ר [רמא --רזעלא 'ר
 | ןך תוארמ ויניע ןיהכתו והמ הירזע . . רזעלא 'ר רמא ,) 'מא היריקה . ,רזעלא 'ר ,ן 'וא חרקה ... רזעל 'ר
 | תל ותעדב [מוכנאחופד ותערב * | ך -, ערב תוארמ ,1ך -, ערב תוארמ ויניע םצוע .יתףכנאחופ [תוארמ

 /נחו ןווהיו | כ ץוחל ..1 קושב | 1 רבוע [אצוי 9 | מיא אהי .פ היהי | ך עשרה ושע לש ,ו עשר ותוא לש
 /מנא יהובא .יחפ [יובא | ח אוה ןיד .1ןד | ם םירמוא | ₪ התאירב ,ן התה ,זְ אתייריב | כ ןייוהיו ,* ןוהייו

 | טםיתכגיאפְ ההכמ .יאְו [אהכמ | יכ] ינא ירה | י עשר ותוא לש ,[ך אעישר ןידהד | ןִכְוְד הובא

 | ותיב ךותב בשוי [אצוי וניא | ! אהיו [אוהו | םינא 'ל תא

 יתמלשהו .וינב תא יב א"יכב 'יגה ןכו | .יוכו בשיימ ןיאו 1  :'וכו ליחתמ ינא ךממו 'וכו ךייח ה"בקה ל"
 ראשבו ,וינב ןוב בשיימ אוה םימי השלש םינש הלוח אוהש ךותמ םש ו"יכב ןכו ,ג"חעו 'וכו הלוח אוהש ךו

 ןבשיימו ויפכנ םהל קלחמ וניאש וינב ןיב בשיימ ןניא שרפמ ר"ב 'יפבו  ,וינב ןיב 'וגה (ת"יכמ ץוח) םיר
 עבת בקעי שרפמו פרוג ט"קלבו ,םתשורי ןינע בשיילו רדסלו םתוא תווצל לוכי וניא בשיומ וניאו כי

 בשוימ אוה םימי השלשו םינש הלוח אוהש- ךותמ וינב תא בשחמ וניאו 'וכו תמ םדא ע"שבר וינפל רמא ילוח
 םימי 'ג וא יב הלוח אוהש ךותטו כ"ג ןאכ סרוג בוט לכשבו ,'וכו ה"בקה ול רמא וינב תא בשחמו ותעדב
 הבושת השועו דמועו הלוח אהיש ידכ ןושארה ילוחמ םדאה אפרתיש .יניש ילוח 4 :"וכו וינב ןיב בשיימ
 אוה הז םויסו ,'וכו ךייח ה"בקה ול רמא 'וכו ךותמ אלא הימתב ותומ םוי דע ותוא תדמעה ול רמא קיסמדכו
 ינש ילוח [שדיח] והיקזח םש ו"יכבו ,'וכו הָנְקְז שדח םהרבא רצקה ל"ר רמאמ שרפמש ס"ביר .רמאמ .ןונגסב
 הלוח וילחמ דמועו הלוח םדאש ךותמ אלא אהמתא ותומ םוי דע ותוא תדמעה םימלועה ןובר וינפל 'מא
 כְתכמ איה הדה הליחת ליחתמ אוה ךממ התעבת בוט רבד ךי!ח ה"כקה ול 'םא המילש הבושת השועו דמועו
 ןוביר רמא א"נ ג"יר רועה וקינולאש 'ד שרדמבו .אפרתיש (הלוח) ילוח 'שדיח והיגה ת"יכו 'יסופדבו ,'וכו

 י ה 4

 ותולחב שרוד | .'וכו היה כימ 1 :נ"חעו הבושת ישעי ךאיה ותומ םוי דע ותוא תדמעה אל םא יימלועה

 ילוחמ םהינשמ דבכ ילוח היהש דמל יחיו. ינשה ילוחב ביתכדמו םיאלח השלש הלח והיקזחש וילחמ יחיו
 עשילאו רמאנש 'וכו עשילא הלח ןיאלה השלש םש ןירדהנסו מ"בב אתיירבו .וב תמש ישילשה ילוחו ןושארה
 :'א ז"מ הטוס ע"יעו תלת וב תומי רשא ירת וילח חח הלח ןירדהנסב י"שריפו וב תומי רשא וילה תא הלח
 ן"יכב ייגה ןכו ,ע"בארל ראות אוהו חריקה ההיד וידב רפסה בתכב ןוילגב בותכ ל"יכב ,הירזע ןב רזעלא יר 8
 וניברו אבוה 'וכו חרקה ןמ ץוח ה?רב 'א ח"ג תורוכב תופסותכו ,חרקה הירזע ןב (רזעלא) רזעל יר 'א א"יכו
 אל ריעה החרק ןב עשוהי 'ר 'ע ד"הסבו) חרק היהש ימלשוריב רמאד הירזע ןב רזעלא יבר 'יפ םיסנ
 תישארבב אצמש םירתס תלגמב םיפנ ונובר ייפש דועו "וכו הב וטמו ה"דב 'א ג"יק ב"ב ת (יתאצמ
 כזג פרוג היהו ונינפלש רמאמהל ניר ןווכ קפס ילבו ,'וכו הירזע ןב רזעלא יבר היה חרקה ןט ץוחד הבר
 היעשי) ערב תוארמ ויניע םצעו כ"הלכ תוארמ שרוח ע"בארו .(היריקה שבתשנ כ"יכו ג"יכבו) חרקה ע"באר
 ןב רזעלא .יִר .'מא.ןכ ייגה ר"פדבו ./וכו ה"בקה רמא עשר לש ותער הארי אלש "וכו ותערב תוארמ (וזמ ג"ל
 קתעוה ט"קלבו ,(וינוע םצועו תולמה וטמשנ ו"דבו) "וכו ותערב תוארמ ערב תוארמ ויניע םצועו הירזע
 ןב :רזעילא ר"א 'וכו הניהכתו םש בוט לכשבו ,עשרה ושע-:לש ותערב תוארמ ע"בארא תוארמ ויניע ןיהכתו
 ותוא לש ויבא הז ורמאי .תוירבהו קושל אצוי הז קידצ אהי ה"בקה רמא עשר ותוא לש ותערב תוארמ הירזע
 ש"ויעו אחממ 261 דצ ליעל ומכ ף"לאב אהכמ 'א א*יכו ו"יכו ל"יכבו) 'וכו םוקב ה"שז בשווו ויניע ההכמ ינירה עשר
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 דימלת וא עשר ןנ דימעמה לכ ורמא ןכימ ,(חכ חכ ילששמ) םדא רתסי םיעשר םוקב ד'הה
 לוכי אל והיחאו 'נש] ויניע והכו םעבריל דימעהש ינולישה היחאמ עשר רימלת ,תוהכ ויניע עשר
 א"ד ,קחציפ עשר ןב ,[עשר דימלת םעברי רימעהש (ד די אימ) ובישמ ויניע ומק יכ תוארל

 םלארא ןה 'נש תרש יכאלמ וכב קחצי תא וניבא םהרבא רקעש העשב ,היארה התא חכמ תוארמ

 ןיקזהש ןויכו | ,ויניע ךותב תומושר ויהו ויניעל םהיניעמ תועמד ולשנו (ז גל היעשי) 'וגו הצוח וקעצ

 וגיבא םהרבא דקעש העשבש ,הייארה התא חכמ תוארמ א"ד ,'וגו קהצי ןקז יכ יהיו ינש ויניע והכ

 לייטמ היהש ךלמל המוד רבדה המל [לשמ ותוא] םילשומ ,הניכשכ טיבהו םורמל ויניע הלת קחצי תא
 סכדע ,'ד "כ 55 םעוסנפ ,'ד ''ם 55ת כ"ע לעוסנס ,('ס גי'כ) לוכז 'פ +סקיקפ ,נ"כ 'כ סיכלע 'קלי ,סש עוקני 1

 : ב"מפ פ"כדפ ,('ג 'יפ ס"יפ) סכככס פסח לדס סבכ םיככד 6 : 600 75 ליעל 4  :'ס "ס ס"פ לפופס

 א והיחאמ | ךָד ויגיעש ףוס .םיכנא"ןפ [ויניע 2 | ו יל ורמא | מיתכאפד ןאכמ .נְו [ןכומ 1

 (כא"ופ"ל לכוי) לוכי אל (ם ינולישה והיחאו .?7 היחאו) והיחאו ינש [עשר --- והיחאו 'נש * | 'ל ויניע -- דימעהש
 (] דימלת היהש) דימלת ('א"] םעברי תא) םעברי (פ/ דימעהש ויניע) .דימעהש  ובישמ "ויגיע . , תוארל
 אל והיחאו .[ךִד עשר ..םעברי תא דימעהש ובישמ ..לוכי אל ([ך והיחאו 'תכד) והיחאו .כגא"ופיל עשר

 , ויניע ןיהכתו קחצי ןקז יכ יהיו ,פ ויניע ןיהכתו ינש = [קחצומ :8 | ל '5 ,(םיכלמ) 1 טבג ןב םעברי הז
 ושע דימעהש תוארמ . .(] ןהכתו) ןיהכתו . .ייהיו , עשרה ושע דימעהש תוארמ . .ןהכתו , ך תוארמ ויגיע . .יהיז
 דימעהש) ושע תא דימעהש תוארמ . .(5.הניהכתו) ןיהכתו . .יהיו (5א 'יתכד) יגש ,(םש) 711 עשרה (1 ושע תא)
 | מ ושע הז עשד ןב דימעהש ויניע ןיהכתו . .יהיו ביתכד .%] עשר ןב היהש ושע תא . .יהיו ,פא עשר ןב (1א ושע
 :א יל .תד העשבש .יכנ'אחופ [העשב | ות הייאר .םד היאר .2] הייארה .אז] [היארה | התוא | [ךנְו חוכמ 4
 ('א ג"ע) יבג לע ונב .. תא .?א ונב קחצי תא | פ ויבא ,ן םהרבא וניבא | פ ודקעש ,ן ריקעהש ,?א דקעשכ

 | תרשה | 5 וכבו םורמל ויניע הלת [וכב | 5 חבזמה לע ,ך תבזמה -.. לע ונב תא ;יתכנ!א] הבומה

 הז יאו עשר דימלת דימעהש תוארל לוכי אל ינולישה היחאו 'נש .ןבו עשרה םעברי דימעהש ובושמ . . לוכי

 ן ן
 | ו ןהיתועמד [םהיניעמ תועמד | י ורשנו| יכאד 'ל : ת'א ןויכבי רמ םולש (ךיכאלמו) יכאלמ , ['וגו 5 | [ך םילארג
 ,ןף תוארמ ויניע ןיהכתו [פ "וגו * 6 | כא ךותל | ונ קחצי לש ויגיע ךותל .תכאוד ויניע ךותל [ויניעל
 .51 דיקעהש | נ'אפ 'ל .ו?א] העשב [העשבש | ך הייאר .גאפ היארה | התוא | נו חוכמ | בגאודל יל

 נב . . תא ;%א ונב קחצי תא [קחצי תא 7 |.יפ 'ל ;5] םהרבא וגיבא [וגיבא םהרבא | ₪ דקעגשכ ,+ דקענש

 כ הארו [פיבהו | ן 'ל ,ףְֶד םורמב :יכנאח"ןפ [םורמל | 5 '2 .ו חבזמה ..לע .תכנאו]ְד חבזמה יבג לע

 | א ריהל | פל 'ל [יתכגאוְד לשמ ותוא * | 5 לשמ
 היהי המ שדקה חורב תוארמ ע"באר 'מא תוארמ והמ םש ג"המב רמאמה שאר קתעוה רחא רוקממו ,(י"מב
 אתאירב ןוהיו קושל אצוי .קחצי אהי ה"בקה 'מא ושעלש םיערה םישעמ תוארמ ירמא ןנבהו ושעלש  ותירחאב
 ברו ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו .'וכו םוקב ד"הה תיבה ךותב בשיו ויניע ההכמ .יגירה אלא 'וכו .יובא אוה ןיה ןירמא

 םלצב לכתסהל םדאל רוטא םש הליגמבו ,ע"צו ושע לש ותערמ אלא קחצי לש ויניע והכ אל רמוא רזעלא 'ר
 ושעב לכתסאד םושמ 'וכו ןיהכתו קחצי ןקז יכ יהיו ינש תוהכ .ויניע רמוא רזעלא 'ר 'וכו .עשר םדא תומה

: 
, :- 

 רפסה בתכב ףסונ ל"יכ ןוילגבו ,קהצימ עשר ןב רמאמה ףוסבו ,ל"יכב ה"כ | .יוכו םעבריל דימעהש 5 :עשרה
 קתעוה 121 דצ בוט לכשבו ,ןאכ תואחסונ יתש ילואו ;נ"חעו "וכו היחאו 'גש םירפפה ראש 'יגכ ההיד וידב
 םעברי תא דימעהש ינולושה היהאמ עשר דימלת קחצימ עשר ןב תוהכ ויניע "וכו דומעמה לכ ורמא ןאכמ
 ילעְו וכו יהיו 'פל שרדה רדסנ םש לאומש שרדמבו ,ובישמ 'וכו תוארל לוכי אל היחאו 'גש ויניע והכ ךכלו
 דימלת וא עשר ןב דימעמ אוהש ימ לכ םימכח ורמא ןכימ םש ייגהו.'וגו תוהכ ולחה ויניעו ומוקמב בכוש
 היחאמ עשר דימלת עשר ןב ושע.דימעהש המל 'וכו הניהכתו קחצי ןקז יכ יהיו קחצימ עשר ןב תוהכ ויגיעש ףוס עשר
 ןקז יכ יהיו א"ד 412 'ומע ג"המבו ,עשר דימלת םעברי דימעהש המל 'וכו תוארל לוכי אל והיחאו ינולישה
 "וכו דימעמ אוהש ימ לכ ורמא ןאכמ ושעלש וסעכ יגפמ קחצי לש ויניע והכ המ ינפמ ןדוי 'ר מא 'וכו קחצי
 ותואלש :וסעכ תוארמ תוארמ יאמ תוארמ ויניע ןיהכתו 'וכו יהיו ינש .קחצי וניבאמ עשר .ןב תוהכ ויניע ףוס
 ילע ינבמ ןל ינמ עשר ןב א"ד 413 'ומע םשו ,'וכו םעבריל ול חשמש ינולישה הייחאמ עשר דימלת "עשר
 השעממ ילעלש ויניע והכ ךכ עשרה ונב ושע השעממ קחצי לש .ויניע והכש םשכ אצומ תא דאמ ןקז ילעו 'תכד
 !יעו) "וכו ויתובא ןוע רוכזי החיתפב םש רוכז 'פ אתקיספבו ;תוארל לוכי אלו המק ויגיעו 'גש םיערה וינב
 ךמסנ שרדה חזלו ,ויניע והכש ול םרג ויבא לע אפה אפה המו שרדה (694 דצו 684 דצ 689 רצ ליעל י"מב
 המל "וכו .קחצי ןקז יכ יהיו ינש קחצי ןניבאמ עשר .ןב תוהכ ויניעש ףוס 'וכו .דימעמה לכ ורמא ןאכמ םש
 ,עשר דימלת םעבריל דימעהש המל "וכו לוכי אל היחאו 'נש ינולישה היחאמ עשר דימלת עשרה ושע דימעהש
 םרוג "וכו דימעמה לכ ורמא ןאכמ וייחב ויניע והכש ול םרג ויבא לע אטה אטח המו םש אצת ב"מ אמוחנתבו
 המל וייחב ויניע והכש ול םרגש ויבא לע אטח םש אצת אמוחנתבו ,'וכו קחצימ עשר ןב וייחב ויניע והכוש ול
 לכ ורמא ןאכמ וויחב ווניע והכ ךכיפל עשר חמצ הז םירמוא תוירבהו ץוהל אצוי אהי אלש ה"בקה רמא
 ורמא ןכימ םעטו /וכו קחצימ עשר ןב רמל התא ןינמ וייחב תוארמ ויניע .והכיש ול םרוג "וכו דימעמה
 ,(יב 'א ד"כק) ומחנ 'פ אתקיספב 'יעו םינוש םיקופפל והוכימסהו שרדה וביחרהו שרד ותואמ וא קוספ ותואמ
 ךומסב ןכו :.התא חכמ 4 :954 רצ ד"מ קלח ח"מב ש"מ 'יעו והילא רדסב טרפב לגרומ ורמא ןכימ ןונגסהו
 ומכ .תרש יכאלמ וכב | :454 דצ 449 דצ 248 דצ ליעל 'יעו 'וכו ותא הארוק התיהו 'וכו התא הכמ
 'וכו ורשנו טוקליבו ,ו"דו ר"פדב םג אתיא ולשגו 'יגהו ,הצוח והמ ה"דב םש י"מב ועו 600 דצ ליעל ושרדש
 כב חבזמה יבג לע דקענש העשב הייארה חכמ תוארמ א"ד קתעוה םש בוט לכשבו ;608 דצ ליעל 'יעו
 ויהו ויגיע ךותל םהיניעמ :תועמד ולזנו ןויכבי רמ םולש יכאלמ הצוח וקעצ םילארא ןה רמאנש תרשה יכאלמ
 קחצי דקענש העשבש הייאר התוא חוכמ תוארמ א"ד 417 'ומע ג"המבו ,'וכו ןיקזהש ןויכו ויניע ךותב תומושר
 ןיהו "וכו ןהיניעמ תועמד וגלזו 'וכו םולש יכאלמ "וכו םלארא ןה 'תכד תרשה יכאלמ וכב חבזמה יבג לע
 לע תוארמ א"ד ט"קלב  .הניכשב טיבהו 7  :ת"הע י"שריפב ע"יעו נ"חעו וינוע והכו ןקזש. דע ויניעב תומושר
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 א וכ חס השרפ תודלות 0

 ינא ןנרוה ינא סא רטא  ,ןולחה רעב וילע 8 יטיואלש ונב הארו ויניע הלתו ולש ןיטלס  התפב
 חנזמה יכג לע קחצי תא םהרכא רקעש העשב ךכ  ,ויתונולח ומזפיש ינא רז אלא יבהוא תא .עירכמ
 הו וייט הלכת

 ינא רזונ אלא וגו א םהונא תא עייכט ינ ונרוה ינא םא ה"כקה רמא ,הנינשב טיבהו ויניע ; ,

 :יוגו קחצי ןק יכ יהיו ר'הה ו'ג'ע ומתסיש

 חחיהו ךלטל ןוטקניע תכתכט התיהש הנידמל ןועמש 'רב רזעל 'ר רמא 'וגו ושע תא ארקוו
 ,\תוא ןיביתכמ םכניאו םורסלורקט ינכ הרטא סורפלורקמ ותא הארוק התיהו סננ ןב 6 ה'חו תחא השא םש

 :פ"פ םיס6כנ םד:6 .(ו"ט .כ) וזחל סככ סיכיפס ליט ,'נ '5 סידנוע יכיכמ 'קלי = ,נ'ל5 כ סיפכי 'קל ,סש עוקל ₪

 .ל וגווה ₪ וגרוה ינא * | ן ובחא | ' ןב | * יל .1 וינוע ןתנ [ויגיע הלתו | א ןירטלפ | ו חתפ 1
 ,תנ'אד וישכע (1 ותוא ינא גרוה) ינא וגרוה ;%א ושכע ..ינא .] וישכע וגרוה ינא ,' ותוא גרוח ינא

 ,% עירכמ ינירה ',ן ינא עירכמ .ל עוכמ ינא [ןא עירכמ ינא | 5 ושכע וגוה ,₪ ושכע יג

 רווג ,' רזוג ינירח .!אד ינרזוג . תכנזו"ןפ [ינא רזוג | -ל יבחא [ינאופד יבהוא * 2 | תכפד

 ,"] וניבא םהרבא .. ,ן םהרבא דיקעהש ;[ונ'אז] וניבא םהובא דקעש .₪ [|םהרבא דקעש | ?א וילע ינא

 ,ך ונב תא :תכנאופ ונב קחצי תא [קחצי תא | י דקענש ,?א רקע וגיבא םהרבאש ,5 םהרבא ןניבא ..

 /'א וישכע וגרוה ינא , ן ינא וגרוה ,י ותוא גרוה ינא | 1 םורמל =, |ויניע 8 | + 'ל חבזמה -- לע | י יל

 תא | ם ערכמ ,ו עירכמ ינירה ,ן ינא עיוכמ | כ וישכע ..וגרוה .תןוְד וישכע ינא וגרוה .%א ושכע ..ינ

 ! ג'א וילע ינא רזוג .י יגרזוג ]| ל םהרגא ,1א םהרבא ינהוא [יתכנ'אופד יבהוא םהרבא * | 5 יל

 | תכנאופד ויניע והכ ןיקזהש (%א ןויכ) ןויכו ₪ .י [וינע | יתכגאופד והכיש .!א [ומתסיש 4
 יתכאפד לודגה ונב . ן ונכ .ן ['וגו 5 | כלא 'ל .ןך תוארמ . . ןיהכתו < ויגיע 7 ,ך יוגו הניהכתו ,ַאְו [יוגו
 ! מ'א תבחכומ ,11 תבהוכ | 5 אהיש [התיהש ** | ו = לשמ \ [הגודמל | פ רב .תך| יריב | רזעלא

 | (הימרי) י ןימקוע .כ%א ןומקוע .'ך ןימקנוע ,י ןימקנע .גח ןימקניע .מ"רעת'אד ןומקנע .ןפ [ןומקניע
 ורקמ ,(םש) 1יע [סורפלורקמ / והוא | יוארוק .5 כנ'אופל ול ארוק [מ (םש) וע אד הארוק* | עכ היהו | !י סוננ 6

 :ח סירפול אירקימ .\ סורפיל אוקומ .ת סורפיל ורקומ .יירכפד סורפל אורקמ .1 סורפלאורקמ ,?ר סורפל

 [(םש) 1ו סורפלורקמ * [ מי ל"א .?א"] םהל הרמא | מ סורפלא רקינ ,א סוארפילורקנ ,*א סילופרקמ
 .ץְך סירפיל אירקימ ,"ן סירפיל ארקומ .][ך סורפיל 5 .1 סרפל אורקז .יכפ סורפל אורקמ .ל סורפולורקמ

 :%א םתא ןיביתכמ ןיא :מיתכד ןיביתכמ םתא ןיאו | 5 סורפלא ורקנ ,'א סוארפילורקנ א סילופרקמ

 | 5 ןיביהכמ םתא .3א 'יביתכמ םתאו ,9] םיבתוכ םתא ןיאו

 וונוע הלתו ץיצהש דועו םש בוט לכשבו  ,ויניע והכ ותונקז תעב ךכיפל הדיקעה תעשב הניכשה הארש קסע
 הנקז תעל ויגיע והכיש רזוג ינירה אלא יבהוא םהרבא תא עירכמ ינא וגרוה ינא םא ה"בקה רמא הניכש הארו
 רקענש העשב ןירמא ןנבר ויניע ןיהכתו קחצי ןקז יכ יהיו א"ד 416 יומע ג"המבו ,(םש קתעוה אל לשמהו)
 ךותמ וילע ץיצמ ובהוא ןב הארו ווניע הלתש ךלמל לשמ ווניע והכו הניכשה ויז האר חבזמה יבג לע קחצי
 ינירה אלא תוכלמה תא הזבמ יתאצטנ ונחינא םאו יבהוא תא הזבמ יתאצמנ ונגרהא םא ךלמה ימא ןולחה
 עורכמ יגירה קחציל ונגרהא םא יחו םדאה ינארי אל יכ 'תכ היבקה 'מא ךכ הב האוש ןולחה תא םתופ
 ינא /- לזוכבו ,תוארמ ויניע ןיהכתו רמאנ ךכל הב הארש ןולחה תא םתוס יגירה אלא יבהוא םהרבאל
 /(ה*ל א"י םיטפוש) ינתערכה ערכה כ"הלמ עירכמו ,םהרבא תא עירכמ יגא ל"יכב םג ךומסבו יבהא תא ץרכמ
 היכרב 'ר ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו .י"טבו נ"חב ש"ייעו הבא תא עירכמ ינא המ רמא 'ח ייפ ז"ספ ןטקל ןכו

 תאו וכו תוכב תובר ה*שז םש ר"בדבו ,הדיקעה תעב הניכשב טיבהש לע אלא קחצי לש ווניע ן
 הנוכשה ינפ תא יהיארו חבזמה יבג לע יראוצ יתטשפש ךממ לודג ינא השמל רמא קחצי 'וכו הנלוכ לע

 יוכו קחצי ןקז יכ יהיו ביתכד ןינמ ךיניע והכו הניכשה ינפ תיאר התאש ךממ רתוי יהלעתנ ינא השמ ול רמא
 א"רדפבו וכו יגיע והכ אלו םינפ לא םינפ הניכשה םע רבדמ יתויה ינא לבא .הנוכשב תוארמ תוארמ והמ
 יחו םדאה ינארי אל וכ 'ותכו הניכשה תא הארו .לעמל ריניע תא אשנ קחצו דקענש העשב רמוא ןועמש 'ר םש
 אבצה .ישנא תדמ | .ןומקניע 5 :'וכו קחצי ןקז יכ יהיו רמאנש ותונקז תעל ויניע והכ התימה .תחת אלא
 וכו תבתכמ אהיש חנידמל שבתשנ ל"וכבו = /65 דצ עססינביילגסגינעק רעלגעיצ 417 דצ םיורק 'יעו (!ר"לב
 .סננ ןב 6  :ןומקנע תבתכמ התיהש הנידמל ןומקנע 'ע ךורעבו ,םירפסה ראשב ןוכנל ןכו התיתש ,יתהגהו
 .סורפלורקמ |: ע"צו ארוק ייגה י"ב השמחב דועו ל"יכבו ,הארוק התיהו יתהגהו 8 רצו 147 דצ ליעל יע
 ,םדאב יוזב םיוגב ךיתתנ ןטק הנה יכ ו"ט ט"מ הימריב כ"השלו| ר"פדב םש הומרי 'קריב םימעפה 'גב ה"כו

 | ו רמאמה לוחתמ ג"לש 'ר הומרי 'קליבו ,נ"חעו דאמ התא יוזב "וכו ןטק הנה 'פל הידבועב רדסנ יריכמ ?קליבו
 קתעוה סורפלורקמ 'ע ךורעבו ,('ד 'א הידבועב כ"השלכ אוהו 'וכו ךנק ק םיש םיבכוכ ןיב םאו רשככ : היבגת םא
 ורקמ יפ ל"יכ ןוילגב םשרנ ןכו (? סורפלורקמ י"לב לקו ךורא םש "יפו סורפלורקמ ותוא הארוק "וכו םש התיהו
 ו"יכב 'יגה יפלו ,(י"לב בחרו ךורא י"כ ר"ב ייפבו) ו" ו"לב לקו ךורא ספדנה ר"ב 'פבו ,לק סורפל לקו -

 ןב ןועמש רזא םש ר*שהשב רמאמה. םינוש םויונישבו ;(*ןמשו ךורא '5 םש  ןוילגב
 הנב תא הארוק התיהו דחא סננ ןב חדליו תחא השא םש התיחו ךלמל (*ןירתפסי תלדגמש הג

 (ו"דו ר"פדב ה"כ) הל ורמא ןירתפסיא ותוא ןישוע םתא ןיאו סוראפ יל ורקימ ינב םהל הרמא סוראפ יל ודקימ
 'וכו ושע .תא ארקיו 'אנש לודג וארק ויבא עשרה הז ושע ה"בקה רמא ךכ םיסננבש סננ אלא וניניעב וניא

 ןטק אוה יניעב לודג .אוה םכיניעב םא ה"בקה םהל רמא לודגה הנב ושע ידגב תא ינש לודג ותוא הארק ומ
 הארק ומאו 'וכו ושע תא ארקיו לודג ותוא ארק ויבא םש ב"גאב רחא ןונגסבו ,םיוגב ךותתנ ןטק הנה .ינש
 ןפק ןיתארק ינא תעד םהב ןיאש הנקזו ןקז הנה ה"כקה רמא "וכו ידגב תא הקבר הקתו רמאנש לודג ותוא
 תא ול ביתכהל דחא אב (409 רצ ליעל 'ועו) אינוריט בותבמ היהש ימל לשמ רבו ךיתת ג ןטק הנה רמאנש
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 ,לודגה ונב ושע תא ארקיו לודג וארק ויבא ךכ  ,אוה םננ וניניעב סורפלורקמ ךיניעב םא הל ורמא
 יניעב לודג םכיניעב םא ה"בקה ל רמא ,(זט זכ תישארב) לודגה הנב ושע ידגב תא לודנ ותארק ומא
 ר"הה אחכט ארות לכקל היכרב 'ר רמא והכבר רמא ,(ב א הידבע) םיוגב ךיתתנ ןטק הנה ינש ןטק
 םודא ץראב לודג חנמ היכרב 'ר רמא (ו דל היעשי) םודא ץראב לודג הבטו הרצבב י"יל חבז יכ

 :(הכנכ ילשפ) 'וגו וב ןמאת לא ולוק ןנהי יכ דיהה יננה וילא רמאיו ינב וילא רמאיו (ב א
 5עוחנפ ,('כ ס"ק) סכפ 'פ יפנכ 6קקיקפ ,גי'פפ ןטקל 3 = :(יס ע"ע) סט יפבכ לפקיספ ,(יס ו"כ) שדוסט 'פ לתקיספ 1

 עכדמ ,'ס "כ סט סעוקנס ,'מ 'יק םוללופ 3*ע סעוסנמ ,ס''כ ו"כ ילעע יכיכמ 'קלי ,דייק 'כ עוקלי 5 = :זיכ 'יס םקס כ"
 :'ג "ק 7"י סילקמ

 אורקמ ,(םש) 11 [סורפלורקמ | (פש) יכג'או ןפ אוה ₪ |ךיניעב | (םש)יתד ל :מוכנאופ [הל 1

 2הנא סוארפילורקג לא סילופרקמ ;זך סירפיל אירקימ .ן סורפיל אוקומ .ת סוראפיל ורקומ .פנפד סורפל

 | ףד םיסננבש פנג אוה ,(םש) יסנג מי סוננ אוה .רנאחופ סננ אוה [אוה סננ | ו סורקמ :מ סורפלא ורקג

 | ןפ ומאו 2 | | א לודגה ונב [לודג ] | ףופד ותוא ארוק :מיכנא ותוא ארק =[  ךיושע ₪ [ךכ

 מ הארוק .ן ותוא ארוק .?יתכ?אד והוא (1ו ארק :ת ?א הארק) תארק .ל ויתארק [(םש) יניאפ ותארק *

 התא רשא .. , תודומחה ₪ .מיתנא]פ |לודגה | ד ן יל [ושע 5 | מיכנאופד -. הקבר חקתו ,(םש) ו [תא

 אוה ₪ [ןטק | יתכגופד לודג אוה :מ [לודג | ו יל םא | (םש) ירמא .מו ל"א ,תןנאופ םהל רמא | כ תיבב

 פיוגב .מ (פש) ית'אפ [פיוגב | (םש) למנאה ווטק .יתכופ [ןטק % | מג!אד ןוטק אוה .יתכ"אופ ןטק
 ימא .(םש) יאפ והבא יר מא ,5 הב בר 'מא ,] והבבר 'מאו ,[והבבר רמא | ן יל ;יכנ'אחְה דאמ התא יוזב

 /;ן החבט | ן הרות | מ ונפל ,ן םפל /תַנ ליבקל | יתד ?ל :מ והבא יר מא בר אוה םאו ."] אוהבא 'ר
 וילא רמאיו * 5 | מיתכנא"ופד 5 ו 0% --רמא וה 'וגו [םודא -- תבטו 4 | כ אחבטד .א איהבט

 :.םתכא ובלב תובעות . .יכ /8 תובעות עבש יכ [יוגו [ 5 ןימאת | פל 'וגו ,וָנ יננה רמאיו [5תכאָוְד ינגה

 | 1 ובילב- . .יכ

 םהל רמא המוק לעב ונינב המ האר הרמא ומא ףא המוק לעבו רובג המ רוחב המ ינבל האר ול רמא ונב
 הארק הקבר ךכ לספגו ו אצמ גו ודדמ המוק וב אהי םא ןיעה רהה עדו וניא המוק לעבו רובג אוה םכינפב

 ןטק והיתישע ינא 'וכו ידעלב לשומו טילש ימלועב-ימו ה"בקה םהל רמא לודג ותוא ארק קחציו לודג* ותוא
 ונינפלש ןומקנוע תלמ םש ורתפש 4 ,'וכו .ךיתתנ ןטק הנה רמאנש ןטק :אלא וניאו לודג ותוא ארק םתאו
 ;ל"יכב ה"כ וכו והבבר רמא 8 = :המוקניעה ירה המוק (וב אהי םא) ןיעה ירה המוקו ןיע ןושל ןאכ רבב
 ינש קרפב ישא ברל והבב בר ל"א והבב .אבוה ?ב רמאמ 'ןיסחויבו /'וכו ליבקל היכרב ר"א והבבר מאו .ג"וכבו
 /מא קר אתיא ל"יכב רמאמת םויסבו ,יתאצמ אל םש ריעהו 'וכו ישא ברל רמא  והבב יִר ד"הסבו ;תומבוד
 אבא 'ר אצמנו ,'וכו לבקל היכרב 'ַר ימא הב בר !מא ייגה כ"יכבו ;ג"עצו םודא ץראב לודג חבט היכרב 'ר
 םישודק ב"מ אמוחנתב אבא 'ר םשב היכרב 'רו 'ח ייפ. ד"כפ לאומש שרדמבו יח 'יפ ו"כפ ר"יוב היכרב 'ר םשב
 'יעו והבא "ריגה ונינפלו והב בר .מ"וכב 'יגה 'א ח"מ תוכרבבו  ,'ה יס א"פ רומזמ םילהת שרדמבו יד "וס
 םש יריכמ 'קליו םש הימרי 'קליו בו 'א א"יכו פ"וכבו ,מ"יכב אוה יוצמ והבא 'רמ םשה רוצק הזש םש ס"דב
 רמוא ב"רו 'היכרב ירל םודק והבא 'ר ןכא ,ררגה לע אוהבא ר"א בותכ ן"יכבו "וכו היכרב ר"א והבא ר"א .יגה
 שרדמב 'יעו "וכו רזעלא 'ר םשב והבא 'ר היכרב 'ר אתיא 275 דצ ליעְלו ,100 דצ ב"ח א"הגאב !יעו ומשב
 שרדמה ןונגסמ וגיא היכרב יר רמא 'וכו רמא ןושלהש השק תואסריגה וליא לכ לעו / (א"י 'ג) 'וכו לכה תא 'פ תלהק
 לבקל אוה לודג םאו שרודו ,היכרב 'ר רמא קר וגה ת"יכו "יסופדבו וכו 'ר םשב וכו 'ר רמול ךירצ היהו ר"ב
 (!חבמ היב ירק יולכ לודג חבט היכרב ר"א 'וכו לודג חבטו 'וכו חבז יכ ד"הה חבטה רושה דגנל אחבט ארות
 רמולכ (אחבט) היחביט ארות \לבקל) \ ליבקל שרפמו סרוג רחא ןושלמ א" - ט"יב ר"ב 'יפבו ,םודא ץראב לודג
 לש (וחבטש) וחבשש (ודגנכ לודג) ודגנכ ןנממ לודג אהיש (חבטה ךירצ) חבטה כ"ג ךירצ לודג אוה ,רושהש יפל
 י"יל חבז יכ איה הדה (?החבט הרות םפל בותכ היה ו"יכבו ,'זגו סו | חבטו רמאנש לודג היהי .לודגה .ושע
 ונינפלש סויסהו .חבטו הגוהו היכרב דע "וגו תולמה וקחמנו םודא ץראב לודג חבט היכרב 'ר 'מא 'וגו .הרצבב
 קסע יל ןיא 'וכו ה"בקה רמא 'ג 'יס ג"פפ ןמקל ל" :יבב ןכו ;אתקיספה ןונגס םע םיכסמ 'וכו חבט: הוכרב רא
 ונינפלש רמאמהו ;םודא ץראב לודג חבטו היכרב 'ר מא 'וכו חבטו הרצובב י"יל הבז יכ ד"חה הרצוב םע אלא
 לודג םאו םיוגב ךיתתנ ןטק הנח 'אנש ןטק אוה יניעב לודג םכיניעב םא ,לודגה ונב .םש בוט לכשב ..קתעוה
 !וכו לודג ותוא הארק הקבר ןכו 'וכו ושע תא ארקיו שרפמ ט"קלבו ,'וכו חבז יכ ה"שז אחבט ארות לבקל אוה
 לודג חבטו בותכ ותלפמ היהישכל לבא  דאמ התא יוזב םיוגב ךיתתנ ןטק הגה 'אנש ןטק :וארק ה"בקה לבא
 ןיאו םייסמ םש ו ,(אחבט הנוכנה 'יגה םש דחא י"כבו) אניכס :ארות ליבקל היכרב ר"א ,םודא ץראב
 לשמה ילב רמאמהו .נ"חעו םודא ץראב לודג חבטו הרצבב 'הל חבז יכ ד"הה איחבט ארות םופל אוה בר
 ותוא הארק ןמאו 5 ארקיו יגש לודג ותוא ארוק ויבא ה"בקה רמא םש ייגהו .שדוחה יפ אתקיספב םג רדסנ
 ארות םופל לודג ותוא ןירוק ויהו ליאוה לבא ןוטק הנה יבש ןטק ותוא ארוק ינאו 'וכו הקבר חק לתו 'נש לודג
 תוא ב"שר תורעהב ש"ייעו "וכו ץראב לודג חבטו היכרב ר"א םודא רש לודג חבטו וכו .חבז יכ 'אנש אחבט
 לודג חבטו הרצבב 'הל חבז יכ וינפל התוא טחשו םש הרפ 'פ ר"יספבו ,שדוחה 'פ ר"יספבו ה"מר תואו .ג"מר
 ושע תא יה ל 418 יומע ג"המבו ,םש תקח ב* . אמוחנתב .'יעו 'וכו ץראב לודג חבט היכרב ר"א "וכו
 'נש לודג הבט וחבט השוע ינאש ךייח לודג ול ' הארק ומאו (לודג) לודגה ול ארוק התא ה"בקה ול 'מא "וכו

 ארוק יניא ינ נא ה" בק לה 'מא (לודג) לודגה ותוא הארוק 6 לודג ותוא ארוק ויבא ירמא ןנברו "וכו .חבז יכ
 ילואו ,ע"צו םודא ץראב לודג חבטו ינש היחבט ארות םופל אוה בר םאו 'וכו ןטק ה ינש ןטק אלא ותוא
 ולוק ןנחי יכ 5 | :וחבא 'ר שבתשנ והבבר ןמו :אוה בר םאו ןמ והבבר 'מאו ג"יכבו והבבר 'מא שבתשנ
 ,'ןכו וב ןמאת לא ולוק ןנחי יכ המרמ תישי  וברקבו אנוש רכני ויתפשבו הונע ןושל ה רמא ושע ./וכו
 רמוא אוה בלב בלב דחאו הפב רחא רמוא אוהש עשרה ושע הז ובלב לבנ רמא א"ד םש םילהת שרדמבו
 לא ולוק ןנחי יכ 'וכו ךירבדב ןגחתמ תא עשר ה"בקה ול רמא יננה רמוא אוה הפבו יבא לבא ימי וברקי

 9 תָבְש 2) החבט,

 46 66361! זא ל.
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 ,רשע הנ 'תכו הרותב 'תכ תחא הבעות אצומ תא (םש םש) ונלב תובעות עבש יכ רמא אנמנרת היקזח

 ןווכ (אי י חי םירבד) 'וגו ינועדיו בוא לאושו רבח רכחו :וגו ותבו וגב ריכעמ ךב אצמי אל 'תכ
 ומאיו א'ד ,ובלכ תונעות םיעבש יכ ובלכ תוכעות עבש יכ יוה המכו הטכ תחא לע עבש 'תכש
 םינש שמח רחאלו םינש שטחל סרוק ויתוכא קרפל סדא עיגה החרק ןכ עשוהי 'ר רמא ינב וילא
 ינא המא ינשל סא ,יל שקכתמ וישכע רע עיגמ ינא אכא ינשל םא רמא קחצי ןכש החתימה ןמ נעלי
 קטועו המחנה סויו החיטה סוי ןה וליאו םדא ינכט םיסוכמ םירבד העבש ינח :'ונו יתנקז אג הגה עיגמ

 ,ס'פ 'ד ססנכמ חלטנ 6חכיכמ ,ן*לכ כ קימכי 'קלי ,סט טוקל" 6 :ד"יק 'כ עוקל 3 :ס"קקסת 'כ ינשמ סוקני
 :(יס ס*י) ךנימ כשס6כ 'פ םלסק טכדמ ,'נ ד") סיתספ

 ,5מ הינמגרות .*א אינמגית ,ן הנד .ך אנמגרות | (1 ל ובלב -- היקזח) 27 והיקזח .מזןא|פ [היקוח |
 כיאפ 'ותכ :ייתנ [:תכ | ₪ | ע זאופד םיעבש תכ [עבש | יא ינמגרות [ך אנמגרותמ מ הינימגרות

 /מ'א ייתכ .5 ['תכ ? | מו'א 'יהכו .(םש) !יןְד בותכו . כ%א'ד 'וחכו :ןתג ['תכו | םד 'יתכ .(ילשמ) יאן בותכ

 .מא ףשכמו שחנמו (%א ןנועו) ןנועמ םימפק םפוק שאב .ינְופ 'וגו שאב .ףכד שאב [יוגו | יתג'אופד ל

 שרוחו . .בוא (5 לאשו) לאושו . .רבוחו .ך ינועדיו . .רבוחו ,)ן 'וגו רבח רבוחו ['וגו -- רבח (םש) יו יל

 :מ'א הלא השוע לכ (%א ךילא ייי) וזו תבעות יכ םיתמה לא שרודו ..לאושו ..רבוחו . ךככא[ף םיתמה לא (פ שרדו
 ןיתכנאופד עבש * | ן הב 'חכש ,ו!א ייתכ ,(םש) ו בותכ .מכ*אה גותכש /[ף] ['תכש ₪ | גן ןכ | י יל

 .כנ'אופ [איר | כ 'ל ובלג | יפ יל יכ | ולא ל ובלב --יכ | ן יווה | ל 'ל .ןמ ובלב תובעות עבש יכ
 ,רמאיו .תןָד יננה וילא רמאיו :כג'א יננה וילא רמאיו ינב . .רמאיו .ןָפ |ינב --רמאוו | יתאד יל

 'ל [םדא** | ן יול .5 אחרק 4 | ולא יתומ ..הנה .ץְד יתומ םוי יתערי אל יתנקז אג הנה ינגה ..רמאיו

 ('ך 'ה) השמח רחאלו . תכגח"| [םינש -- רחאלו | 5 'ל םינש | ך*אח שמח .ד 'הל .תכנ'אופ [שמחל
 /ן גאלי ;1 [געל 5 ]| ו יל .*ך שמח רחאל וא ,!ףֶו םינש שמח רחאל וא .ם שמח רחאלו ,ְך םינש

 ,ן לש ויתונשל .תכנאפְך לש וינשל | ורך קחצי רמא .*א] 'מוא קחצי | ו ךכש | ירתכאח'ופדיל גארי
 הינשל ;*" תונשל | ורנו םאו | כ ול 8 וא שקבתמ ינא | כיאפ ושכע | י רש הנשר ;ה רש םינשר

 ,?ףפא|] אמיא .1 המיא .!רתפְד אמא | ו לש יוגשל .תד לש םינשל .ךכנ'א]פ לש היתונשל ,'א לש
 /3פ [ןה רליאו | כ'אפ ןיסוכס | ו'א יז | א אינה | תכאפְ יתומ םוי יתעדי אל .ג] ['וגו 6 ] 2 ימיא
 | ן החימ | "או 'ל .(הימרי) ו םה ולא .יתכ'א"ןד ןה ולאו

 "עו ןשפג תובעות עבשו 'ה אנש הנה שש רמאגש בהוא אוה תאנשש המ לכ ובלב תובעות עבש יכ וב ןמאת
 רעכאב ע*יעו םש י"מבו 089 רצ לועל 'יעו ןמגרותמה .אנמגרת 1 ה יר ילשמ 'קליבו םש בס אמוחנתב
 הבעות | :694 דצו 696 דצ ליעל ומכ אצומ תא ןונגסהו ,49 דצ א"ח א"הגאבו 206 דצ א"ח עיגאלאבומרעמט
 ונב ריבעמ ךב אצמי אל תובעות רשע הב 'תכו (ב" ": ח"י םירבד) הלא השוע לכ י"י תבעות יכ | .'וכו תחא
 הנומש עמשמו ,םיתמה לא שרדו ינעדיו בוא לאשו רבח רבחו ,ףשכמו שחנמו ןגועמ םימסק םסוק שאב ותבו

 תונפשכה איה תחא הבעות ובלב תובעות עבש "ובו יכ ד"חה ט"קלב ןושלה השקו ,שאב ות בו ונב רי
 אנימגרת היקזח םש בוט לכ שבו ,םיעבש ירה רשעמ תובעות ע עבש םייסמו "וכו אצמי אל בותכד תובעות עבש הב
 בעות עבש 'וכו תובעות רשע הב ביתכו תוינפשכה איה הרותב תחא הבעות אצומ התא ובלב תובעות עבש לע רמא

 ;גאדי הגוהו גאלי ו"יכבו .הגוהו ג"יכב ה"כו .געלי 0 :'ע ירה ו לב לע רשע תובעות עבש בותבש ןאכו

 | ליחתהש ומכ גלעי געלי 'יפ ילואו ,ל"יכב םג ךומסבו םירפסה ראשב 'יגהש ומכ גאדי א"ס ןמסנ ל"יכ ןוילגבו

 קחצי ןכש :גלע יע להובהסוינעזעג "יעו "וכו יתנקז אנ הנה רמאיו 'וכו ינב וילא רמאיו רבדב םגמגמ קחצי

 תא בקעי לטנ הגש ג"ס ןבו בקעי רלונשכ הגש םישש ןב היהש הנש ג"כק ןב קרפה ותואב היהש .רמא

 "יפבו ,ת"הע י"שריפבו 71 רצ ליעל י"מבו ה 'יס ח"ספו ט"י "יס הטמל 'יעו ז"כק תב התמ הרשו ירש

 שמח רחאל וא ,םינש שמח םדוק ויתובא קרפל םדא עיגה החרק ןב עשוהי ר"א שרפמו סרוג א"יכו םיפכ הי

 םינשכ היחאש ילע ורזגש עיגמ יג נא אבא לש םינשל םא 'וכו אנ הנה קחצי רמא ןכש 'וכו גאדי (שמח רחאל) םינ

 אמא לש היתונשל םאו ויתונשל יתעגה אלש תויחל הברה יל שי (ןידע) ןיידע יל שקבתמ וישכע דע יבא היח

 נה ע : לטנש העש התואש וניצמ ןכש םינש שמח ומאמ תוחפ ןמז ותואב היה קחציש יתנקז אנ הנה עיגמ ינא (אמיא|
 אה םתוא תדלב הנש םושש ןב (קחציו ייתכו) קחציו הנש (ג"ס ןב) םיתשו םישש ןב היה תוכרבה תא בקעי
 הגש עבשו םירשעו האמ התיח הרשו הגש (ב"כק ןב) םיתשו םירשעו ו ב העש התואב קחצי היהש ונדמל
 109 רצ בוט לכשבו ,(םינש שמח בורק) דחפמ היהו םינש שמח בורק ומא ימיל עיגהש תדמל אה (ז"כק תיח)
 ויתונשל םא רמאו הנש ג"כק היה קחצי ןכש 'וכו גאדי םינש שמחל - ויתובא קרפל עיגה 'וכו עשוהי ר"א
 -. םוי יתעדי אל יתנקַז אנ הנה עיגמ ינא ימא תונשל םא לבא הנש ב"נ יל 'שקבת ומ וישכע ,דע עיגמ ינא יבא לש

 המחנה םויו התימה םוי ה 6- םדא ינ במו םיסוכמ םירבד העבש םש אתליכמב ."וכו ינת 6 :"וכו יתומ

 יתמיא דוד תיב תוכלמ וריבח לש ובלב המ עדוי םדא ןיאו רכתשמ המב עדוי םדא ןיאו ןידה קמועו

 יקוספו ,השא לש הרבועב המ 5 םדא ןיאו םש הנמנ אלו ,רקעת יתמיא תבייח תוכלמו הסוקמל רוזחת
 ןידה קמועו המחנה םויו התימה םוי (ןה ולא) 'וכו םירבד העבש םש םיחספב אתיירבו ,םש ואבוה אל היארה

 המ עדוי ןיאו רכתשמ המב עדוי ןיאו) רכתשמ המב עַדוי םדא ןיאו וריבח לש ובלב
 עבונ ןאכ ר"במו ,ס"רב 'יעו (הלכת) לופת יתמ תבייח תוכלמו רוזחת יתמ דוד תיב תוכלמו .(וריכח

 המו רכתשמ אוה המבו ןידה קמועו המחנה םויו התימה םוי םה ולאו 'וכו םירבד העבש םש תלהק 'מב רמאמה
 עדי אל יכ 'אנש ןינמ התימה ְםוי תלפונ יתמיא םודא לש וז תוכלמו השא לש הרוביעב המו וריבח לש ובלב
 ןיגמ רכתשמ אוה המב אוה םיהלאל טפשמה יכ ינש ןינמ ןידה קמועו "וכו 'ה ינא 'אגש ןינמ המחנה םוי 'וכו

 'וכו םימצעכ ינש השא לש הרוביעב המו בל רקוה 'ה ינא ינש וריבח לש ובלב המו אוה םיהלא תתמ וז '
 ונינפלש ןונגפב רחא בתכב ןוילגב םלשוה וזיכבו .'וכו םוי וכ ינש תלפוג יתמיא םודא לש וז העשרה | תוכלמ

 עדי אל יכ תמ אוה יתמיא עדוי םדא ןיא רחא ןונגסב רפסה ףוגב לאו
 בלב המו 'וכו עדו אל יכ רמאנש התימה 'וכו העבש ט

 םוג .
 ש םירמאמה רדסכו ; ₪ םור ה רדפכ

. , 
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 תוכלמו השאלש הרבועב המ עדוי ןיאו וריכחלש ובלב המ עדוי וניאו רכתשמ המב ערוי םדא ןיאו ןידה
 'תכד המחנה םוי  ,(בי ט תלהק) ותע תא םדאה עדי אל יכ 'תכד התימה םוי  ,תלפונ ותמיא העשרה
 ,(זכ א םירבר) אוה םיהלאל טפשמה יכ 'תכד ןידה קמוע ,(בכ היעשי) הנשיחא התעב י"י ינא
 וריבח בלב המ עדוי םדא ןיאו  ,(חי ה תלהק) אוה םי 0% תתמ וז 'תכר רכתשמ המב ערוי םדא ןיאו
 ןטבב םימצעכ 'תכד השאה רבועב המ עדוי םדא ןיאו ,( זי הימרי) 'ות בל רקח י"י ינא 'תכד
 'ר רמא | ,(ד גס היעשי) יבלב כ םְוִי יכ 'תכד תלסמ ב יתמיא העשרה תוכלמו /- אי תלהק) האלמה
 ןכש החתימה ןמ גארי םינש שמח רחאלו םינש שמח 3 ויתובא קרפל םדא עיגה ָהחרק ןכ עשוהי
 אנ הנה עיגמ ינא המא ינשל םאו יל שקבתמ וישכע דע ץינמ ינא אכאלש ץתונשל םא 'א קחצי
 : וגו יתנקז

 אלש ךניז ינאמ בס ,תופירטו תולכנ יניליכאת אלש ךניז ינאמ ןווש ךילכ אנ אש התעו (ג
 :דייק יכ עוקלי 0

 ןיאו :פ [וניא []  ₪ רכתשנ .תכנ!א"ןך רכתשמ אוה  ,(םש)ולא [רכתשמ | ם עדוי וניאו 1

 .רלאד ו ,(םש) ונפ [הרבועב | (סש)יתכנַא"ןד םדא ןיאו .פ וניאו | א ובלבש | (םש)יתכנא"ןך םדא

 העשרה .תן ושע ,ך תאזה ,1% וז העשרה ,ןֶ"ְוְד תאזה העשרה ,(םש) יוכלאפ [העשרה ל | ך'א"] הרוביעב

 םדא ןיא [התימה םוי | א לופת | (םש) ייפ איה יתמ /תןנ1א איה יתמיא ,כ 6 יתמ | 1 תבייח תוכלמו

 ,ינָא] [יכ | ן יל .כ גש ןוינמ פד 'יתכד ןינמ ,(םש)י] ן ןונמ ,יא 'אנש ,ןן [ץתכד תמ אוה יתמיא עדוי

 /פֶד 'יתכד ןינמ ,(םש) "ו ןינמ .?א !אנש ,[ְך ['תכה | (ן 'ל הנשיחא -- פוי) כ כ םויו ּ ותיע | תכפד םג יכ
 . .יב ןיגמ . . קמוע - אוה ..יכ 'אנש . .קמוע [אוה = קמוע :8- | = ו יל" ,1א .יאנש ןינמ  ,םי7תפד ,ןוגנמ

 'אנש ןיד לש וקמועב המ עדוי םדא ןיא :יכחפ אוה ..יכ (5 ןונמ ,ד ינש) לכד ...קמועו  ,(םש) ונ 'אוה

 ןידה קמוע תוילכ .ןחובו בל רקוח י"י ינא 'אנש ורבח לש ובלב המ עדוי םדא ןיאו .[ךְד אוה . .יכ ([ך 'תכד)
 לש וקמועב המ עדוי םדא ןיאו בל רקוח י"י ינא וריבחלש ובלב המ עדוי םדא ןיאו 18 אוה . .יכ 'אנש ןונמ
 סימצעכ חורה ךרד המ :עדוי וגיא רשאכ ומא .יעמב אוהש דלווב חורה ךרד המ עדוי םדא :ןיאו אוה ..יכ ןיד
 ,(םש) ונא 'גש ['תכד | 5 רכתשנ .ּכְוְד רכתשמ אוה ,(םש) נא [רכתשמ | ₪ עדוי וניאו 4 | ן 'למה 'בב

 ..ןיאו ,ו בל רקוח ..ינא ורבח בלב . . ןואו לו א | אוך איה :יכנפ [אוה | י יל ;כ יכ-[וז | ן יל

 לש . .ןיאו .םשי בל רקוח ..ינא 'אנש וריבח לש ..ןיאו  ,[ןִד בל רקוח . .ינא "יתכד וריבח לש ובלב
 . . רקוח . . ינא 'תכד וריבח פש . . עדוי וניאו .בנ'א תוילכ ( ןחוב) ןחובו בל ה ..ינא (5 'תכד) 'נש וריבח
 השא לש .הרבועב ..ןיאו .ג האלמה ..השא לש הרבועב . . ןיאו [האלמה -- ןיאו 5 | 1ַאְו יל . תוילכ ןחובו
 ..(תףתכד) 'אנש . . לש הרוביעב . . ןיאו ,י האלמה . .'יתכד . . לש 'רובעב . .ןיאו ,(םש) 11 האלמה , . רמאנש
 ,5 האלמה ..םומצעכ השאלש הרובעב ..ןיאו ,ך האילמה . ."יתכד .. לש הרוביעב ..ןיאו .[ךא .האלמה
 העשרה תוכלמו 6 | ן 'ל . האלמה . . םימצעב חורה ךרד עדוי ךגיא רשאכ 'כר ..לש הרבועב המ עדוי .וניאו
 העשרה תוכלמו ;וא יתמ העשרה תוכלמו .תניאחפ'ְד איה יתמיא (ןך עשרה ושע .1'א תאזה העשרה)

 ייתמא עדוי . .ןיאו .5 איה יתמיא העשרה תוכלמ עדוי םדא ןיאו .ך איה יתמיא ה ;(םש) 1ו איה יתמ
 ,5 האב ילואג תנש ₪ [יבלב | ן יל ,(םש) וא ינש ['תכד | ילא לופת | "ן] םודא תוכלמ . .ןיאו .ך. תוכלמ
 ןכש ...רמא ['וגו יתנקז --רמא | ן הנשיחא התעב י"י ינא האב הלואג ייתמא עדוי םדא ןיאו .ף אב ...תנש
 קחצי ןכש ..םינש שמחל םדוק ..י'מא ,1 יתומ םוי יתעדי אל יתנקז ..אמיא אלש ויתונשל ... קחצי ימא
 [ינאמ | ירת'אדיל וחש .ן ןנש ,ל"אפ ןונש .לל ןוחש .1] ןוואש 10 | תכאפד יל :ן 'וגו םא 'וא

 | ירכ תופוטו | ניאוד תוליכ: .ירתכ'אפ [תולכג | ירכאפ ינליכאת | "רכג'אחפ דיייז | ת 'ל .?א ינימ
 | כגפ ךנייז | 'א יגימ | ח 'ל .כנאופד יס .ית [כס
 ךניא רשאכ ביתכד ומא יעמבש דליו אוה םיהלאל טפשמה יכ 'אנש ןידה קמועו בל רקוח 'ה ינא 'אגש ורבח
 תתמ /אנש רכתשמ אוה המבו (ןטבבש דליה הז ויניע םצועו ומכ םימצע 'יפו) "וכו םימצעב חורה ךרד .המ .עַדוי
 ?יעו 'וכו התעב 'ה ינא 'אנש האב הלואג יתמיאו 'וכו םוי יכ 'אנש תלפונ םודא תוכלמ יתמיאו אוה .םיהלא
 איה םיהלא תתמ הז "וכו עדי אל םג יכ בותכ ארקמבו ,ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו 121 דצ בוט לכשב םג
 המוקמו העשרה תלמ םימעפה 'בב וטימשה ו"ד שרדמבו ,ב' 'חעו איה םיהלא תתמ גיי 'ג תלהקבו ,וז ירקהו
 עשוהי 'ר רמא 6 :העשרה ו ר"פד טוקליבו ,תיעיברה תוכלמו םש הימריבו ןאכ והיגה ר"ד טוקליבו ,יונפ
 םיונש ר"בב ואצמנ םיבר םירמאמו ,'וגו םא 'וא קחצי ןכש עטיק םשו ו"יכבו גיב םג ןאכ לפכנ הז רמאמ וכו
 םא "וכו גאדי "וכו םינש שמ 5 םדוק םיונוש הזיא ןיכעו ותואב םג ןאכו) ןינע ותואב אל ךא םישלושמו
 חפסנו "וכו םיסוכמ םירבד העבש את :וירבה ךשמהב ןאכ רמאמה רדסנ ילואו ,(ליעל כ"חעו אבא לש ויתונשל
 ןויכ "וכו אנ הגה רמאיו קוספה שארל אבוז ט"קלבו ;ותע תא םדאה ו אל וכ 'תכד .התימה םוי .שרדהל
 ןויכ החרק ןב עשוהי ר"א 'וכו םירבד העבש "וכו יתעדי אל קופפה ףופלו ,התימה ןמ גאדי הנקזל םדא עיגיש
 ןוואש ג"יכבו ,ןוחש א"ס םש ינימיה ןוילגבו ל"יכב ה"כ .ןווש 10 :הת = ןמ גאדי ויתובא קרפב םדא עוגהש
 :יגהש ומכ ןונש ןמ ןווש שבתשנש לינ וניאו .'וכו ךניז ינמ יוש היל 'מא 419 יומע ג"המבו ;יל שרפתגנ אלו
 םש שרפמש בוט לכש לעב ןווכ 'יגה וזלו ,(זוחש 'פ םש ןוילגב םשרנו) ןנש ו"יכבו  ,כ"יכו יב  א"ובו פ"ובב
 רובג יציח הנוגש ברח ןושלמ ךילכ אג אש א"ר לזגה ןמ ינליכאת אל ךילכ אנ אשנ רמולכ ךילכ אנ אש 'התעו
 לש תזחשמב ןיכסה תא ןיזיחשמ ןיא .'ורמאר הוחש ןושל שממ האשה רמוא רבחמה ינאו דוע .בתכו ,םינונש
 ,תוליבנ ינליכאת לאו ךילכ זחשה ךממ ; שקבב ל"א (א ח"כ הציב ייע) התרבח יבג לע ותוא ןיאישמ לבא ןבא
 האישמ לבא ןיכסה תא ןיזוחשמ ןיא וניגשש התואכ הזחשה ןושל אנ אש ת"הע י"שריפב םג אהיא הז שוריפו

 שו
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 ,ךרנתט אוה הכרנתמל היל ימחר ןאמל תויולת תוכרב ירה היל רמא ךילת ,ןיסמחו תוליזג יניליכאת
 יידמ וז ךיילת ,(ב א לאינד) ויהלא רצוא תיב איבה םילכה תאו 'נש לכב וז ךילכ אג אש א'ד

 יתאלמ תשק הרוהי יל יתכרד יכ 'נש ןווי וז ךתשקו .(י ו רתסא| רת ןמה תא ולתיו גש
 הצרא 'גש סורא הז הרשה אצו ,(גי ש תייכו) 'וגו ןוי ךינב לע ןויצ ךינכ יתררועו םירפא
 :(ד בל תישארב) םודא הרש ריעש

 לכאמל גוט ץעב ורמאנ םירכד השלש הרמז ןב יסוי 'ר םשב וזעל 'ר םימעטמ יל השעו (ד
 לכאמל ץעה בוט יכ השאה ארתו דחא קוספב ווטאג ןתשלשו ,המכח ףיסומו םיניעל הסיו
 םיניעל הפי אוהש ןכימ ,(םשפט) םיניעל אוה הואת יכו ,לכאמל בוט אוהש ןכימ (ו ג תישארב
 יחרזאה ןטיהל ליכשמ רמא [אד המכ המכח ףיסומש ןכימ (ששפש) ליכשהל ץעה רמחנו
 וישכע , הייארה ןט הכהנ יתייה הליחתב ול רמא ,'ונו םימעטמ יל השעו 'א קחצי ןכו ,(א הפ סילחה)

 :ספ פוקלי .(! = :(י 'ק) הכועס םונככ 'פ חלקה סכדע , 1 7 75 ליעל 6 = :ניי 'ע סילכ[ יכיכמ 'קלי ," "פ תודכיס כ" לעוח.ם

 :ינ |תוכיג | כ 'ל ירה | גפד ול = תכו |היל | 'א ךיילה | םיסמחו | אפ תולוג | יכגא ינליכאה |
 א 'כרבתיאל :.ת'או אכרבתמל | כנ'אפ 5 היל | וא ימחרד .'א יזחר | גו ומל | תכאפד תוכיבה

 ..תיב ,ך ויהולא ..תיב [םתא ויחלא -- תיג * | יח הז 2 | [ףיד ךירבתמ .יכנא|פ [ךרבתמ | י היכרכמל

 לע .נ [יוגו 8 | ידמ | מיתכנ'אופד ךילת .'א [ךיילת | ןפ יוגו .ו 'וגו לבב .םל י"י תיב רצוא ;1 ךהולא

 ויל 'וגו -- תשק" | מיתכאפד ווי .גו |וווי | מ הז | יתפד ךתשק מכגאו [ךתשקו | יכאופ י :תד זעה
 .טכ'אחפ |הו \ ן 'גו ..תכגיאפד השק .ל יתאלמ תשק ,1א םירפא יתאלמ תשק ,י ןוי . .יתררועו 'וגו תשק

 | !4 הלכואו יל האיבהו ..רשאכ ,2 יתכהא רשאכ =. [םימעטמ -- השעו 6 |  ושע [םודא | יתנ'אוד וז

 .אפ יונג [ץעב | א'ד 'ג | 'א 'רמיז .כנד ארטיז .ת"אפ ארמו .ן הרמז | תוד רג .כנאפ |ןב | רועלא
 | 5 ןיבותכ .1א 'יבותכ [ורמאנ 7 | ךְ וב .1ך הנואתב ,[ן הנאתב ,כ ואובב . ] יאונב ,"| יאנב .ן

 'ג --" 8 | ן וגו [לכאמל | כ -. םיניעל אוה .הואת יכו לכאמל ץעה בוט יכ [בוט יכ | א 'ל .ן הזה [דחא
 רמחגו 9 | (ךומסב ןכו) תכאד כמ .גו [ןכימ ו יב | זא 5 אוהש | יא ירה ב'אד ןאכ ו ןאכימ

 | ן ןכש 10 | תניאוד ןתיאל .ביא [ןמיהל | תכנ'אוד ףיסומ אוהש .*א [ףיסומש | ד נאו ₪
 | ן רנעצל .יתכאפ הלחתב | 7 ל ול רטא | תכנאפד ל = |וא | תכגפד רמא :א :סוא ו הא
 | כיאפ ושכעו :יתג'אד וישכעו ה [וישכע ן 2 היאיה

 ,(םלשה ת"פיב 'יעו תופירטו סרוג וניאש עמשמו) הלבנ ינליכאת אלש הפי טוחשו ךניכס רדח ,התרכח יבג לע
 'א 'א"יכו 'יסופדב 'יגה ןכו .'רבחב האישמ ומכ אנ אש זוחש א"ס רחא בתכב ל"יכב םשרג ילאמשה  ןוילגבו
 ןיאש תופרטו תולבנ . ינליכאת אלש ךגיז ינאמ זותש ךילכ אנ אש אייכו טם"וכ ר"ב 'ופב שרפמו טוקליו ת"יכו

 !ט"יב) בוט םויב תחְּבַה (יבג לע ןיכס ןיאישמ) בג לע ןיכסה תא ןיאישמ ןנינתד (אהכ) ארהכ הזחשה ןושל אלא אש
 שוריפ לע ירמאמב 'יעו קחצי 'רב מ"ר יבורקמ ספדגה ריב 'יפבו) קחצי 'רב ריאמ

 יל הדוצו ךניז ₪ תק *וכו בס ושרד דועו ,'א י"רתב םג ךגיז ינאמ םגרותמ ךילכו . לארשו תראפת רפסב ר*ב
 ר"פדבו .('דוקנ ו"יכבו ,אנ אש ול שרדה הזב םג ושרד יגפ ייגה יפלו .ןיסמחו תוליזג י דיצ
 ךרבחהל:ול יוארש ימל  .'וכו ימחד ןאמל 1  :בס הגוה כזמבו ,עיצו ןנש יגס ייפ ךירעמבו ,יגס כ*ג ייגה ו"דו
 ימל ררבוה .אלש .תויולת | ןה יידע יב תויולת תוכרבה שרפמ א*למ א"יכו ם"וכ ר"ב 'יפבו .ךרבתמ אוה
 רצוא תיב 2 = :ימחרד 'יגה טוקלובו א"יכב םגו ,ךרבא הצראש ימל ךרבא (ימחד) ימ חרד ןאמל בקעיל וא ךל וא ךרבא
 ייחבבו .רצואה תיב איבה שבתשב ב ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו ט"קלבו ,נ"חעו םש לאינד כ"השרכ יתהגה ,ןכ .ויהלא
 ליעל 'יעו םירתבב וגיבא םהרבאל זמרש םשכ תויכלמה ול זמר ש שרדח שרפמ ט"קלבו  .(ח*י ו"ל ב"הד 'יעו) הלבב איבה
 לכב תוכלמ םע רבהתהל דיתעש ול זמר ,ךילכ אנ אש א"ד שרפמ 122 דצ בוט לכשבו ,489 רצו 4 487 רצ
 ותולתל דיתעו סרפו ידמ תוכלמב ודובכ לדגיש ול זמר ךילת 'וכו ויהלא רצוא תיבל םיהלא היב ילכ איצוהל
 תויחל דיתעש ול זמר הרשה אצו 'וכו ןוי תוכלמ םע רבחתהל דיתעש ול זמר ךתשקו ןמה תא ולתיו רמאנש

 ו יפמ יתעמש הז רבדו 5

 'ר רמא ךילכ אנ אש התעו אתיא םש בימ אמוחנתבו ,םודא הדש ריעש הצרא רמאנש ולש תיעיבר תוכלמ
 ךילת םיהלאה תיב ולכ תצקמו הדוהי ךלמ םיקיוהי תא ודיב 'ה ןתיו רמאנש לבב תוכלמ וז ךילכ אחפכ קחצי
 ג"הטבו .'וכו יל יתכרד וכ רמאנש ,ןוי תוכלמ וז ךהשקו ץעה לע וינב תאו ותוא ולתו רמאנש ידמ תוכלמ וז
 תיכ ,ילכ תלגהש לבב וז ךילכ תויכלמ .עבראב רבדמ 'תכה ןמחנ רב לאומש 'ר 'מא ךילכ אנ אש א"ר םש

 הרשה אצו 'וכו יל ל יכ הב "תכש ןוי תוכלמ וז ךתשקו ןמה תא ולתיו הב 'תכש ידמ וז ךילת שדק
 174 רצ ליעל ררסג רמאמה .'וכו רזעל 'ר 6 :שרחת הדש ןויצ יגש הדשכ ןויצ תברחמ איהש העשרה םודא וז
 'ר 'ןכו יל השעו ו ט"קלבו ,'ןכו המכח ףיסומו ןאכ עטיק פ"יכבו ,כ"חעו יתרזאה ןתיאל ליבשמ רע
 ןוהתלת המכח ףיסומו 'וכו לכאמל בוט ןושארה םדא לכאש ץעב ורטאנ םירבד השלש רמוא יסוי ר"שב רזעילא
 רבעשל יתבהא רשאכ 'וכו יל השעו שרפמו רמאמה סרוסמ 109 דצ בוט לכשבו וכו השאה ארתו אדה ןמ

 בוט האנב ורמאנ םירבד 'ג יסוי 'ר םשב רזעילא ר"אד האג רבד האור יתייה יכ הייארה ןמ הנהנ יתייה

 חשאה ארתו 'אנש הייאר יזע ןלוכו ליכשהל ץעה דמחנו רמאנש המכח ףיסומו "וכו ץעה בוט יכ רמאנש לכאמל

 ארמיז רב יסוי 'ר םשב רזעלא 'ר ו"דו ר"פדב םש תלָהק שרדמבו "וכו םעטה ןמ אלא הנהנ יגיא וישכעו בוט יכ

 לכאמל ןיעה בוט יכ השאה ארתו דחא קוספב ןתשֶלשו "וכו לכאמל בוט הנאתה יאונב ורמאנ םירבד השלש

 ליבשמ ד"ה אדה המכח ףיספומ אוהש ןאכמ ליכשהל ץעה דמחנו "וכו ןאכמ םיניער אוה הואת יכו "וכו ןאכמ
 ב"מבו ,!וכו ושכעו הייארה ןמ הנהנ יתווה הליחתב ול רמא םימעפמ וכ השעו רמוא קחצי ן ןכו יחרזאה ןתיאל

 ,יונב ןאכ 'בו 'א א"יכו פ"יבבו יאונב 'יגה ג"יכב םג ןכא .הנאתב וב רמולכ 7 ןוהב הנאתה יאוגב שרפמו סרוג םש

 יונ (פ"יכבו ספדנה 'יפב .אתילו) א"וכ ר"*ב 'יפב אצמנ יונב 'וגהל רז שוריפו ,(?יאנב הגוהו האנב ייגה וזיכבו
 ארתו .ןושלמ .קדקד הז לכו םעט וב" היה אלש .א"או תעדה תא ביחרמו נולה תא ריאמ לבקתמו האנ רבד

 3) ינס. | ?) .יִאְנב.

 ה



 5% ט--ר זכ הס השרפ תודלות

 יכ הילעבל ןורשכ המו הילכוא ובר הבוטה תוברב 'א המלש ןכו ,םעטה .ןמ אלא הנהנ יניא
 :עבשו איילמ אתיגלוס ימחד אוההל ןיפכו הינפ אתיגלוס ימחר אוהה ימד אל (י ה תלהק) ויניע תואר םא

 ואל םאו בשומ ירה אצמ סא איבהל דיצ דוצל הרשה ושע ךלוו 'וגו תעמש הקברו (ה
 :ןיסמחה ןמו תולזגה ןמ איבהל

 דיזןאצה לא אנ ךל 'וגו עמש ינב התעו 'וגו דיצ יל האיבה 'וגו הרמא הקברו (מם--ו =
 : (אל רל לאקזחי) יתיערמ ןאצ ינאצ ןתאו רמא תאד המכ המואה תא םדקו ךל יול 'ר רמא

 יל אבה ואל םא במומ ירה תאצמ םא ובלח 'ר רמא םיבוט םיזע יידג ינש םשמ יל חכו
 םשב היכרב 'ר ,םוי לכב םיידג ינש הל הלעט אוהש הל ביתכה ךכש וכלח 'ר רמאד ילש ןונרפארפמ

 סלקיו , ('5 ס"ע) שנכ ופ כוע 'פ פתקיקפ 5 | :סע עוקל 7  :סע עוקל 5  :סט עוקלי 8 :': ד"ע סעוי יוע 2
 זיפ יסנכ סהקיקפ ,ב"י "סם כועס יי "כ | תודלוס סעוסנס =: ,ז"ע ייכ כואס 3"פ ספוסנפ ,'פ 'יק ז"כפ יי ייפ 0"כפ סבכ
 :(י6 ס"לק)

 .באפל הילכוא ובר ,י "וגו הילכוא ובר [5ךַָנ ויניע -- ובר * | ךכ רמא :פ 'מוא אוה ,?ךַאְו ד רמוא 1

 | ?רת'א ימאד | א אלו 5 | ן יל :תד םיעבש (ך ןניאש) םניאש (ח םימוסל) ןימוסל ןאכמ הילכוא ובר

 ,%ל אתקילפ ,ל אתוגילס !יירעתגדיל אתיגלופ * | א 'ל .ןך יאה ,ך אוההד .ירעכנ!אןפ [אוהה
 | ן איילמ .ירעתכאד איגפ .נפ [היגפ | ?ָך אתילנוס .1א אתינאלס . אתינלוס .פ התינלוס .ן היתילגיס
 ,ן היתילגס ,+ְד אתילגוס [אתיגלופ | 'ףפ ןאמל [אוההל | ן עבשו .י'רתכנאפד ןפכו .?ךע [ןיפכו

 | ן ןפכו [עבשו | ן איינפ .ם אלמ .ירתכנאְד אילמ |  ם יל ,?ך אתילנופ .1א אתינאלפ . אתינלופ
 . . הקברו ,ןפ תעמוש הקברו .ל תעמש הקבהו .1ךףְד איבהל . . ךליו .2 'וגו תעמש הקברו [איבהל -- הקברו * 8

 %א איבהל ..דוצל .1א איבהל ..דוצל תעמוש הקברו ,ד איבהל דיצ דוצל 'וגו ושע תא קחצי ..הקברו ,'5 קחצי רבדב
 | פ 'ל ןמו | רת לזגה .כנןְד תוליזגה .יאפ |תולזגה 4 | י יאו | פ בוט | ירנאפ 'ל ירה | %א דיצ אצמ .י אצומ
 הקברו ,] ['וגו דיצ -- הקברו 5 | פ ןיסמחו ;ךך פמחה .1א ?יס- ,ו] םיסמחה ,ל ןיפמוחה !בגיאריל ןיסמחה *

 קברו ;ך דיצ יל האיבה בקעי . . הקברו /[ךפ דיצ יל האיבה הנב . . הקברו .\ "וגו . . האיבה 'וגו הגב בקעי לא הרמא

 . .ינבהתעו ,ן'וגו ילוקב עמש ינב התעו .ל 'וגו ינב עמש התעו ['וגו -- התעו * | אח 'ל ,כ דיצ יל האיבה הרמא

 תא | כא ₪ ול הימא (כ%א בט) בוט [ךל 6 | ן 'וגו ןאצה | א יל ;יפ עמש ..התעו .תכחוד ילוקב
 /[ך ןאצב הלושמש ..תא .ך ןאצל הלושמש המואה תא .?*ְך התוא ,1ף המוא התוא ,םבכנחופ [המואה

 | כ1א םתא םדא ₪ [יתיערמ | ירתכנאח"ן'ך הנתאו | %% ןאצב . .איהש תא ,ו'א ןאצכ הלושמ איהש .. תא

 ,ם יידג ינש יפ'א םוזע ..ינש ,ן הגו םיזע ..ינש .1 'בוט םיזוע . .ינש [ת1אד םיבוט -- ינש * 7

 ירנ?אםפ 'ל ירה | נן התאצמ | 1 יל .תאְד יול 'ר רמא .1א וכאלח ..רמא ,פופ [ובלח 'ר רמא | ל "וגו
 ,עב ןונרפ ערפמ :] [ןוגרפארפמ 8 | שגאפ 'ל ייל | ת'א איבה .ל הווה [ירעכ'אופד אבה -* | םאו | ד בוט
 ,5 ןונרפ הרפמ .[] ןינרפ ארפמ :₪8 ןינרפארפמ ,? ןוכרופ ארפמ ,*ף?א ןוגרופ ארפמ | /1 ןונרפ-אפרמ
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 'ר 'מא ,!א ובאלח ר"אד .ן ובלח 'ר רמד [ובלח 'ר רמאד * | %7 ןירוטפד ,[ך ןינרופרפ ןמ ,1 ןינרופרפמ

 וך בתכנ .י*רתד כתכ .כ 'תכה .'אחופ [ביתכה | 1 ןכש | .ירתיאחפד 'ל .כגל איד ."ל ומלח
 םיבוט .אפ מא ('א ובאלח) ובלח ..יר ,21] [ובלח -- 'ר | יא םיזע יידג | ל 'ל [ינש ** | ן היהיש

 וניא וכו ימד אל 2  :ויה םינאת 140. דצ ליעל 'יעו הניא תב :ורמאנ ןאכ 'יגה רייפדבו ,יאמחר 'ר ייפ ןכ
 ןוילגבו אתיגולס בותכ ל"יכבו .הייארה ןמ עבשו תפ אלמ לפ האורש ימל בער ראשנו קר לס האורש 'ימ חמוד
 ימחד אוהה ימד אל גלס 'ע ךורעו ,נ"חעו אתיגלופ ימחד אוההל ךומסב רפסה :ףוגב ןכו אתיגלוס רחא בתכב
 א"פ רחא בתכב .דוע ןמסנ לייכבו "וכו ולסב תפ ול שיש ימ המוד וניא ומכ לס .ייפ ןיפכו .איכפ .אתינלוס
 'וכו ימד אל הילכוא ובר הבוטה .תוברב .רמוא המלש ןכו םייסמ תלהק ימבו .אתוקלפ 'ע ל"תמעב "יעַו אתקילס
 יברו ימא יבר 'וכו רבדמב ןמ ךליכאמה םש אמויבו ,עבשו אילמ היתיגלפ ימחד אוההל ןפכו  אינפ .היתיגלפ
 לכואו האורש ימ המוד וגיא רמא דחו ולפכ תפ ול ןיאש ימל ולסב תפ ול שיש ימ המוד וניא רמא דח ימא
 ףיסומ רי'ב 'יפבו= ,ס"ידב /יעו ןיעבש ןיאו ןילכואש :ןימופל (זמר) ןאכמ (ףסוי בר רמא) .לכואו האור נואש .ימל
 אל םיעבש ןניאש ןימוסל ןאכמ ויניע תואר םא יכ הילעבל ןורשכ המו הילכוא ובר הבוטה תוברב : ןאכ
 ןמו  תולזוגה .ןמ -בותכ ל"יכב 4 .תולזגה ןמ 4 :484 דצ לועל יזמב ועו .ת"יבו ?יפופדב יףסונ .ןכו = וכו ימד
 ןמ איבהל .אל םאו בוט אצומ םא דיצ דוצל 110 דצ בוט לכשבו .(?ןיסמחה ןמו (!תולזגה ןמ הגוהו ןיסמוחה
 לכמ אובהל ואל םאו בטומ דיצל אצמא םִא ושע רמא איבהל אוהמ שרפמ ט"קלבו ,נ"חעו .סמחה ןמו "לזגה
 ר"א ךומסב ןכו 'וכו ךל ול הרמא .יוכו ָךְל יול 'ר רמא 6  :ת"הע .י"שריפב םג ייעו סמח וא לזג ?יפא םוקמ
 םדקו :'וכו תא ינפמוה ה"דב 491 דצ ליעל י"מבו נ"חעו "וכו תאצמ םא ול 'הרמָא "וכו תֶאצמ םא ובלח
 םדקל ץר .'וכו ץר רקבח לאו 490 דצ לועל יול 'ר רמאמ  ןונגפה הזבו ,תוכרבה הל סידקהל * .המואה תא
 556 רצ ליעלו ,ג"חעו 'וכו רמאנש ןינעב המואה תא םדקו 'יגה 122 דצ בוט לכשב םגו וכו המואה חתוא
 , םש י"מב 'יעו הנתאו 'יגח םורפסה בורב םש םגו  ?'וכו ינאצ םתאו רמא תאר ךוה ןאצ הלכממ רזג "שרדה
 הרמא יל והמ םשמ יל חקו שרפמ ט"קלב | .'וכו יל חקו 7 = :ג"י יס ח"עפו ב"י יפו ה יס ה"עפ ןמקל ע"ועו
 ארפמ א"למ א"יכו ט"וכ ר"ב 'יפב שרפמ ןכו ,יתבותכמ ילשמ .אבה ואל םאו בוט ירה ךיבא לשמ אצמת םא ול
 כ"ג וגה ו"יכבו ,ילש הבותכ תפסותמ ילש (ןוגרופ ארפמ) ןינרופרפמ ו"כ ריב .'יפב .קויד רתיבו ,הבותכ ןונרופ
 יתשב ןוגרפ ארפמ 'ד ןרפ 'ע ךורעבו ,ןונרפארפ ןתמו ןונרפ רהמ פ"פ ןמקל לייכבו ,(+םש דוקנו ("ןונרפארפמ
 םיזע יידג ינש ילשמ םשמ יל חקו 110 דצ בוט לכשבו ,נ"חעו יתהגה ןכ .ובלח 'ה רמאד 5 :ש"וועו תובית
 יל חקו ת"הע י"שריפבו ,'וכו םיידג ינש הל הלעמ אהתש התבותכב קחצי הל בתכ ךכש ובלח ר"א םיכוט
 'ומע ג"המבו ,יתנייצש י"כב היכו .'וכו םשב היכרב 'ר = :'וכו .התבותכב קחצי הל בתכ ךכש לזג םגיאו םה ילשמ

 ד- :) תולזינה. = ?) ןיִסֶמוסה. 5) הטקס. = +) ןטרפארֶפַמ
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 ןרי לעש ךיננל םינוטו ,תוכרכה תא לטונ תא ןרי לעש ךל םיבוט ,ךינכל םיכוטו ךל סיכוט וכלח 'ר
 :(ל וט ארקיו) םכילע רפכי הזה םויב יכ 'יתכר םירוסיכה םויב ןהל רפכתמ אוה

 ומא תאד הטכ ןריש רכנ ריעש שיא יחא ושע ןה ומא הקבר לא בקעי רמאיו (אי
 (6 בל סירבד) ומע י"י קלח יכ רטא תאר המכ קלח שיא יכנאו (אכ גי חיעשי) םש ודקרי םיריעשו
 ךנתסנו ץווקב ץוטה הלעו ו תפש לע םירטוע ויהש חרקו ץווקל רמא יול 'ר קחצי 'רו יול 'ר
 ןיאו הנשה לכ תונועב ךלכלתמ עשרה ושע ךכ  ,וריכעהו ושאר לע ורי ןתנו חרקב ץוטה הלע ,ורעשב
 'ר רמא ,ול רפכתהל םירופיכה םוי ול שיו [הנשה לכ] תונועב ךלכלתמ בקעי לבא ,רסכתהל המב ול

 :ו'עק 'כ עוקלי 7  :סט עוקני 8

 םיבוט ..םיבוט .5נ'אתופ [ךינבל -- םיבוט 1 | ו םיבוט ,ך רמא ובלח יבו םיבוט .[ןְה ובלח ו"א
 :ן לבקמ תא .' לטונ התא | יו פהידיי .ח פדי :ל וייי [תכגאפר'ל וריי * | תד ל >ו'א ךינגל
 | \כנ'או 'ל .תיא ןה [אוה 2 | ו'א םדי | י"א םיבופ | ן תוכרב ,?4 תוכרבה ,+ הכרבה תא | %% לוטת

 כנאפד םירופכה םויב .] [םירופיכה טויב | תא 'ל .ן ךינבל .י'אד פהל .כנפ [ןהל | תןיד .?א !ירפכתמ
 םכתא .'"ְך 'וגו (יתפ םכילע " | 1 'תכו םיזוע יריעש ינש חקי ירשו ינב תדע תאמו ₪ [יתכר | י 'ל

 | ה יל םכילע -- 'תכד) כ ורהטת י"יו ינפל םכיתאטה לכמ םכתא ..םכילע .1% םכתא רחטל (1 יבלע) םכילע

 | ת'א - ריעש שיא [רבג | מ וגו :תיאד קלח שיא יכנאו ריעש שיא [וכנ'או ריעש שיא * 8

 | 1 ותלחנ לבח גקעי .ד כקעי = :יתכ'אחופ |ומע 4 | 'י ןכרש .*א ןריעש .תד ןרייש .'אחופ |ןריש
 ג חירקו | ת'אפד ץווקל לשמ :כ ץוקל .יעג'או [ץווקל | תפד ל .ג ןנגרו יול 'ר .כא] [קחצי -- ר 5
 ,וכנ'אופ הלע | 'א ןרגל .כ ןרוגב [ןרוגה -- לע | ייל .*%א.וסנכנש .תכג'א\פד ןידמוע [םידמוע | ?א 'ל ויהש
 | ם יל .ן ץוט [ץומה | ת לע /8 הלעו | *א ורעשבו ושארב [ורעשב 6 | 5 ץוקב | א סנכנו .תן לעו
 ,כאו תוריבעב [תונועב | יו ךלכלתמ אוה הלוכ הנשה לכ ,8 ךלכולמ | ןפ 'ל עשרה | ]  חירקב
 ,יכאפ רפכתי .ן [רפכתהל | ן ימ [המב 7 | י 'ל .תכנ!אןפ הנשה תומי לכ ,*א |הנשה לכ | רול

 ךלכולמ .כ :וריבעב ךלכלתמ [תגופ"ל תונועב ךלכלתמ * | א בקעי ,1 בקעיו [בקעי לכא || תוד רפכי
 [ול--שוו | יל 'ל .תכגאופְך הנשה תומי לכ |הנשה לכ * ו ל .ל ךלכלתמ ,%א תוריבעב .. .%א תונועב
 רפכתו המב ול שיו ,1 םכילע רפכי הזה םויב יכ א"דכ רפכתמו םירופכה םוי אב ,ן רפכמו אב םירופיכה םויו
 , .וכ 'נש רפכו המב ול שיו םירופכה םוי אבו .5א םכתמ רהטל םכילע ...המב ול שיו .₪ םכילע ..יכ ינש
 | תיאד רמא קחצי 'ר .1רכנ!אוןפ [קחצי -- רמא | [ך םכילע רפכי ..יכ 'תכד רפכי ..אבו ,ך רפבי

 לעש ךל םיבוט ךינגבל םיבומו ךל םיבוט ובלח 'ו םשב היכרב 'ר ימא םיבוט אוהמ םיבוט קתעוה +1

 ינב תדע תאמו 'תכד םירופכה םויב ךי נבל רפכתמ םהידי לעש ךינ בל םיבוטו תוכרב ובקמ התא םהירי
 שבתשנ ןפפ דצ בוט לכשבו ,םכילע רפכי הזה םויב יכ 'תכו "תאטחל םיזע יריעש יגש חקי לארשי

 ןהידי לעש ךינ בר םיבוטו ןהידי לע תוכרבה לבקתש ךל םיבומ 'וכו ךל םיבוט רזעילא 'ר שב היכרב =

 רוש 'פ אתקיספב רדסנ רמאמהו ,'וכו םיבוטו ךל | םיבוט ובלח בר רמא 'וגה ט' 'קלבו ,םירופכה כ ןהל רפכתמ

 הנהו אריו רמאנש קחצי תוכזב בשכ םהרבא ץר רקבה לאו רמאנש םהרבא תוכזב רוש שרד םש בשכ וא

 ובלח 5 םשב היכרב יר םיבוט והמ 'יגה םשו , 'וכו יל חקו ןאצה לא אב ךל רמאנש בקעי תוכזב זע "וכו ליא

 ךיגבל רפכתמ םהורדי לעש ךינ בל םיבוטו תוכרב לבקמ תא ןהודי לעש ךינבל םיבומו ךל םיבוט רמא

 םיבוט והמ "וכו תוכזב רוש זע וא בשכ וא רוש ז" 'כפ ר"יוב אקספה התואבו ,םכילע רפכי תזה םויב יכ ד"הה "וכו

 רבקמ ה"כ) תוכרב ינמיס לב בקמ התא םהוידי לעש ךל םיבוט ךינבֶל םיבומ ךל םיבומ רמוא ובלח 'ר םשב היכרב 'ר

- 

 "רוש םש רומא אמוחנתבו ,'וכו הזה םויב וכ ד"הה וכו םחל רפכתמ םהידי לעש ךינבל םיבוטו  (ו"דו ר"פדב
 לעש ךינבל םיבוטו תוכרבה לבקמ התא םהידי לעש ךל םיבוט רמא ח"ר םשב היכרב 'ר םיכוט ןהמ 'וכו תוכזב
 יר םיבוט יי 'וכו תוכזב רוש םש רומא ב"מ אמוחנתבו ,'וכו הזה םויב יכ רמאנש "וכו ךינבל רפכתמ ןהידי
 רפכתמ םהילעש ךינבל םיבוטו ךרב תמ התא םהילעש ךל םיבוט "וכו ךל םיבוט ובלח 'ר םשב היכרב
 ךל .סיבוט ול הרמא .רמוא ח"ר םשב היכרב 'ר וגו ןאצה לא אנ ךל עטוקמ םש תודלוה אמוחנתבו .םהל
 'וכו ומע תסנכנ התייה תובאה תוכז םש ר"יספב רחא ןונגסבו ;םירופכה םויב ןהילע ןירפכתמ ןהש ךינבל םיבוט
 קחצי תוכז הלועל 'ליאו 'וכו ץר רקבה לאו רקב ןב רפב שדוקה לא ןרהא אבו תאזב רמאנש ןיינמ םהרבא תוכז
 וא םיזע ירועש ינש חק+ לארשו נ נב תדע תאמו 'נש בקעי תוכוב ףאש ןיינמו 'וכו ליאה תא חקיו םהרבא ךליו
 ךל םיבוט ךינבל םיבוט ף םיבוט ח"ר רמא היכרב 'ר רמא םיבוט והמ 'ןכו םשמ יל חקְו ומא ול .הרמאש
 הנשה תומי לכ תונועב ןיכלכלתמ םהש ךינבל םיבוט תוכרבה תא ונמיה לטונו ךיבא תא ליכאמו סנכנ התאש
 ןרהא אבי תֶאזב 'פל א"כפ' ר"יוב שרדה הזבו ,םהל רפכתמו ןיברקתמ םהו םירופכה םויב םוריעש ינש םיאיבמו
 ותוכזב זע "וכו ליא הנהו "וכו קחצי הז הלועל ליאו 'וכו רקבה לאו 'וכו םהרבא הז רקב ןב רפב "יגה "וכו
 תוכרבה לבקת םהילעש ךל םיבוט "וכו ךל םיבוט רמא יו ל 'ר םשב הוכרב 'ר "וכו יל חקו ביתכד בקעי לש
 הספדוה ר"יומ א"כ השרפה לכו) 'וכו הזה םויב יכ ד"הה םירופכה םויב םהל רפכתמ םהילעש ךינבל םיבופ
 .ןדיש רבג 8 | :(יב ז"עק םש "וכו רקב ןב רפב רמאמהו .מ"ק הרעה ש"ייעו תומ ירחא 'פ ףוסב אתקיספב

 ;ןדייש רבג ו"דו ר"פדבו ;ןידיש רבג ג"המבו 0 ,ןדיש שיא םש בוט לכשבו .ראות אוה ןרישו .דשכ קיזמ
 ה"בקהלש וקלח ינא קלח שיא יכנאו שרפמ 495 יומע ג"המבו  .קלח היב ירק . .קלח שיא 4 ו ,כ"מב הגוהו

 ג"המבו . ץווק 'ע ל"תמעבו ךורעב ועו (א"י 'ה שדהש) םילתלת ה כ"הלמ .ץווקל 5  :'וכו קלח יכ
 ודי ןתנ 'וכו ץומה הלע ןרוגל ךומס ןידמוע ויהש (?חרקו ('ץווקל ימוא יול 'ר קהצי רו ינל יר קתעו
 תונועב ךלכלתמ ה פ"עא קידצה בעי לבא ול רפכתי המב ול ןיאו הנשה לכב תונועב לכלמ או

 ר"וספב ומכ תונועב ךלכלתמ ןושלהו  ,נ"חעו וכו רפכי הזה םויב יכ 'אנש ול רפכתיש המב ול שי ה

 3 ץונקל. 2) חרקו.
 ד



 7 וש אי דכ הפ חשרפ תודלות

 ןה ינש ושע הז | (בכ ומ איקו) וילע ריעשה אשנו הל איה הליאש אלו הל איה הליאש אל קחצי
 בקעיו ינש פת תונוע לכ תא (סש סש) הריזג ץרא לא םתונוע לכ תא ,ריעש שיא יחא ושע
 : : (זכ הכ תישארב) םת שיא

 ילע יתאבהו ,הרז הדוכע דבועכ העותכ עתעתמכ ויניעב יתייהו יבא ינשמי ילוא (בי

 :יל הנתונ וניא ףוסב יל תתל דיתעש הכרב וליפא הכרב אלו הללק
 הללקתנ ומא אל אטחש םדא רמא אנהכ רב אבא 'ר ינב ךתללק ילע ומא ול רמאתו (גו

 רמולו סנכיל ילע קחצי 'ר רמא ,ךתללק ילע תא ףא ( ג תישאיב) ךרובעב המדאה הרורא ינש
 :עשר ושעו קידצ כקעי ךיבאל

 :הכונו ףופכו סונא ומאל אביו חקיו ךליו (די
 דמח ד"הה דורמנמ דמחש המ תודומחה לודגה נב ושע ידגב תא הקבר חקתו (וט

 לש : (בי בי ילשמ)  םיער דוצמ עשר

 :3'פ יסבכ  הלכ קמ ,סלכ סכפפ ,'ס 3/5  ןיכלסנק 'יעו ,ב"כ "יס סם" ''ס םודלופ 3'מ עוס:פ ,סס עוקני 1
 תדנל :3'' ''פ םודלופ כ'מ קעומנס ,דיכפ ס*כדפ ,ס"עקסס 'כ יכשע 'קלי ,סט עוקלי 10  :םט עוקלי 0  :סש עוקני 6
 :(3"פפ) ב"מפ םיססכב

 איח הליאש אלו הל אוה הלואש אל ,כ אוה הלאש אלו הל אוה הלאש אל [הל -- הל איה הליאש אל 1
 הל אוה ליאש אל .ורא?ל ול איה (א הלאש) הליאש אלו (ו?ף היל) הל אוה (*א לאש) ליאש אל .1 ול
 ,יבכנופ [אשנו | 5 הלאיה הלואש אל ,] הל הפיז אלו הל הליאש אל ,[ןְד היל איה הליאש אלו
 ,ג [יבא -- ילוא 4 | ן תונווע | יתכאוד 'ל .5 ץרא לא .] [הריזג --לא | ן םתונווע 5 [ [ןאד - אלא
 ,ם עתעתמ והמ "וגו 5 וגו [יתכנאחד עתעתמכ -- יתייהו * | ?א יל .יתכ!אחופד יבא ינשומי ילוא

 -- הללק * 5 | יתכאפ'ד זיע | רבועכו | [ף העותו תמכ .ןְֶד העותכו תמכ .יבכנאחפ [העותכ | ן יל

 אוהש | יתגאחופד תחא = כ [הכרב | זך יל ולופא | ל "וגו .ן הללק .ך "וגו הללק [יכנאחןמ הכרב
 --ילע* | א 'ל ומא --רמאתו 6 | ד ןתיל .יתַא יל ןתיל .ם יל הנתל לנו יל הנתיל | דיתע
 אבא 'ר = [אנא ר | 5 ל .ל רג א ךתללק ילע  ,ן "וגו ךתללק ילע ;1 'וגו ינב .. ילע [תףכ'אד ינב
 | יכנ'אופד ינב ךתללק 7 | ן הללקתינ | ן ומיא | פ אטחשכ | ו ןושארה םדא | 5נא] ₪ קחצי 'רו אנהכ רב

 | ף קידצה 5 | א ול 'מולו ךיבאל ,כ רמולו ךיבאל .ן ךיבאל רמאלו | 5 םנכל ,ן סנכיהל | יא מא קחצי 'ר
 [יתכנ!אוד תודומחה -- הנב * | *א יל ושע -- חקתו 10 | ן ףופכ | "א יל ומאל אבוו 9 | [ך עשרה

 וגרהו דורמגמ "ו וגרהו דורמנמ ,וָנ עשרה (' דורמנמ) דרמנמ .%%] [דורמנמ = | 'וגו .?אפ  תודומחה

 | תיאפד ןלטגו (פ וגרה)

 אב םירופכה םוי הנשה תומי לכ תונועב ןיבלכלתמש י"פעא לארשי ךכ ('ה 'א) רדק ילהאכ 'פ ר"שהשבו ,םש
 הנשה תומי לכ ןיכלכלתמ לארשיש המ" לכ ךכ ('ח 'ח) ונל תוחא 'פ םשו ,'וכו הזה םויב יכ 'נש םהילע רפכמו
 וריבעהו ושאר לע ודי ןתנו ןאכ לשמבו .'וכו הזה םויב יכ "גש םהילע רפכמו םירופכה םוי אב ןהיתונועב
 ןושלה ןונגס השקו ל"יכב ה"כ .'וכו הליאש אל 1 :א"כ ב"ל תישארב י*שריפב 'יעו הרבעהו חונק ןושל הרפכו
 אל קר 'יגה פ"יכבו ,האולה הפיזי תארוהו ,הל הפיזי אלו הל הליאש אל ו"יכב 'יגה השק ןכו . .ןושלה ,לפכו
 ול איה הליאש אלו הל אוה ליאש אל בותכ ל"יכ ןוילגבו ,היל איה הלואש אל םש ג"המבו הל איה הליאש
 עמשמו .היל איה הליאש אלו הל אוה לואש אל ח"יכו 'וסופדבו ,ט"יכבו ספדנה ר'ב .ייפבו א א"יכב  הלבו
 קר אתיא 'וכו אשנו אלא ייגהו ,ג"עצו ת"פיו כ"מבו א"באבו ר"ב 'יפב 'יעו .לשמגל המוד לשמה ןיא ופש
 רצ ש"אמר 'צוה אטוז והילא רדסל םיחפסנב םג 'יע "וכו ושע הז וילע ריעשה אשנו שרדהו ;ת"וכו 'בו.'א א"יכו 'יסופדב
 םיעותעת השעמ המה לבה ומכ ז"ע דבועכ עתעתמכ ויניעב יתייהו יט"קלב | .יוכו העותכ 4  .:(ט"ופ ז"אס) 9
 תמכ עתעתמכ םש בוט לכשבו .יל הנתונ ונניא ףוסבל יל ןתיל דיתע אוהש תחא הכרב וליפא 'וכו יתאבהו
 יוכו יתאבהו העותו תמכ עתעתמכ "וכו ינשמי ילוא םש ג"המבו ,'וכו המה לבה  ביתכדכ ז"ע | דבועו :העות
 היגה ת"פובו. ,'וכו ז"ע דבועכ עתעתמכ א"ד ינממ התוא תענומ תא ףוסב ינכרבל דיתע .אוהש הכרב ולופא
 קחשמה לכש תעדוי תא ןוא ל"א 'וגו יבא ינשומי ילוא ח"ו יס םש במ אמוחנתבו ,ז"ע דבועו .העתמכ עתעתמכ
 ג"כ ייפ םשו ."וכו המה לבה רמאנש ז"ע אלא עתעתמ ןיאו "וכו ויניעב יתייהו רמאנש ז"ע דבוע וליאכ ויבאב
 הל רמא הכרב אלו הללק ילע יתאבהו "וכו רמוא אוהש הממ בקעי תא ךרבל שקבמ .היהש רמוא התא ןינמ
 ולואכ ורובדב ףילחמה לכ רזעלא 'ר רמאמ םש ןירדהנסבו ,ינכרבמ וניא ףופב ינכרבל דיתע אוהש חכרב דוע
 'וכו ףילחמה לכ הלכ 'סמבו ,'וכו המה לבה יכ םתה ביתכו עתעתמכ ויניעב יתייהו אכה ביתכ ז"ע  דבוע
 עתעת ןיאו יתבר הלכ יסמבו ,'וכו המה לבה רמאנש ז"ע אלא עתעתמ ןיאו עתעתמכ "וכו ילוא רמאנש ז*ע דבוע
 195 רצ ליעל ןכו "וכו סנכיל ילע הרמא "וכו סנכיל ילע ןכו "וכו אטחש םדא הרמא .'וכו םדא 6  :'וכו ז"ע אלא
 הרורא הללקתנ ומא אל אטחשכ ןושארה םדא ול הרמא כ"באר רמא 494 "ומע ג"המבו ,'וכו םדקו ךל יול ר"א
 תעדמ השע אלש .'וכו פונא 9 = :'וכו הרורא 'אנש הללקתנ ומא אטח םדא ול הרמָא "וכו אבא ר"א ט"קלבו ,'וכו
 ושע דמחש | .'וכו דמחש המ 10 | :שובי אלש ללפתמו הכובו ךלוה היה ט"קלבו ;ומא- תעדמ אלא . ןמצע
 :וכו תודומחה ת"הע י"שריפבו ,'וכו עשר דמח 'תכד דורמנמ דמחש תודומחה אוהמ םש ג"המבו ;דורמנמ
 ושע ןדמחו דורמנ דיב ןאבו ןושארה םדא לש ויה םידגב ולא םירמוא שיו ט"קלבו :דורמנ ןמ ןתוא דמחש
 תביפנו 'א י"רתבו ,ןחקלו ושע ןדמחו "וכו ואבו ר"הדא לש וידגב ויהו 111 ךצ בוט לכשבו ;ונממ ןחקלו
 הבג וראתשאו ושע ןונישבלא אל אמוי אוההו יאמדק םדא ןמ הוהד ןגגרמ אבר הרב ושע ישובל תי" הקבר
 וגרהו ןדמחו דורמנ דיב ואבו ר"הדא לש םידגב ולא םירמוא שיו ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו ,'וכו אתיבב
 םירענה ולדגיו 'פ 'א י"רתבו ,'וכו וגרהו .דורמנמ דמחש יתנייצש י"כבו 'יסופדב 'יגה ןכו ,ונממ דגבה חקלו

 טז
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 יתייח ימי לכ לאילטג ןב ןועטש ןכר רמא :וינא תא שמשמ היה ןהכש תיבב התיא רשא
 םירנכב ושמשמ יתייה ינאש ,ויבא תא ושע שמישש האממ דחא ותוא יתשמיש אלו אבא תא שמשמ
 וינא תא שמשמ היהש העשב ושע לכא ,םייקנ םידגכב |אצוי יתייה קושל] אצוי יתייהשכו ןיכלכולמ
 ויה םישנ המכ תיבב התא רשא :תוכלמ ירגככ אלא אנאלש ודוככ ןיא רמא ,תוכלמ ירגכב ושמשמ
 ארחב הוה ארכוע אנהכ רב אכא 'ר רמא ,ןוהידכוע המ ערי הוהד אלא ,התא רשא רמא תאו ול
 ווה ןילכא ווהד ןמ ,אכוש שומר יתפא לכ אתשינכב ןילכא ןיגיהנ ונהד הייאשח רסכ ארהכ ןיטירפד אעיס

 :סט עוקל 1 :('5 דיסק) נ*כפ יסנכ סקיפ ,(ו"ע "שס 5*פ) סיכנד לדפ סנכ סיכנד | :ו"'סק 'כ טוקני

 | ל ושמשמ [שמשמ ** 2 | (יתא גינשר) פד 'ר :כנו [ןבר | י ויכאל | י יל היה | 'או םהבש | התא 1

 חעשב ינא [ינאש | ו עשרח ושע | 2'א"ך שמשש .יג*א"\פ [שמישש | "א תחא | *א ול [ותוא | יכא יתשמיש
 שמשמ .י ותוא שמשמ | ₪ ושמשמ יתייחש . .ינא ,[ף?א יבא תא ..ינא .יכ]'א"ןִך אבא תא שמשמ יתייחש

 (יבופ קושל * | ית'אוד יתייחש העשכו .כנ%אַפ [יתייהשכו | ינ*אפ םיכלכולמ 3 ן ןידגכב | < שמשמ גול
 יתויח םויקנ םידגבב ,ן םייקנ ןידגכב | נחפל 'ל [יתכאוד אצוי יתייה * | נחל 'ל .תד ךודל :כא ץוחל
 יתני'אחופד אלא ושמשמ היה אל ;?% ותוא שמשמ היה 4 | ף!ושמשמ היהש ,%א ויבא תא שמשמש | [] אצוי

 ושא | כ'א"ןפ שמתשמ תויהל .[ןְד ושמשמ תויחל ,]| שמשמ תויחל ,'א 5 [אבא לש
 ,'א תרמא תאד .[ןפד תרמא תאו .!ינ'א 'מא תאו .ףכ [רמא תאו 5 | תאד - דיהה .יבכנחופ [הת

 הפ . הוה המ .תד יאמ :ירכנאו [המ | ח 'ל הוהד | ירתנאופְד תיבב (ן החיא) החא רשא | ן רמתו

 | נופד העיפ .יירכא [אעיפ 6 | א רחנ .ן הדחב | ם תוה | י הדבוע | ] היתדיבע .*ך ןוהתדיבע | [ תוה
 | 1ף םיצירפ לש .*ך ןיצירפמ .א ןיצורפד .[ך*א ןיצירפד .כ ןיטורפד .ן ןוטיראפד .1ו"ךנפ [ןיטירפד
 ,ך חתאיטפח .1 היאטח | | רפכד הרזיב הדהב .* רפכד הדהב .!'א ..הדהב .1רתכ'אפ [רפכ ארהב
 ;1ף| יגיהנ ווהד . ם ןיגיהנ ןווהד | [ן אטייח .1ףכ היטיח .] היטיח .?ך אייטיח ,י3א .איטח .[מ אייטח

 ןילכא :?א ןילכא ווהד  .ך ןילכאר .י"ךכנ'אופ [ןילכא |> ן: ןווהו ,!א יגיהנ ווהו .?ךכ'א ןיגיהנ ווהו
 | .א יתפב .ורתןד יתפ .כנופ [יתפא | ₪ אתשנכ תיבב ,.*ןכ א אתשיגכ יבב .| תתשינכב | ףיד ןיתשו

 ,*ףתתי'אד אבשד ,ן הבושב ,2 הבושר 1 אבושד .ו אתבש | רתא אשמר יו שמר ,1 שימר .כפ [שומר

 .כנופ וווה [ירתאד ווח * | 'רכגופד ןווהד .ולרךתא [ווה | 1 ןאמ | !א אבשב .ם אתבשר
 | ל ןייווח

 לועל 'יעו וכו הירב ךונח תיו דורמנ תי לטק אוהד ןשפנ ליטק לקח קיפנ רבג 'וכו ושע הוהו אילט ואיברו 'וכו
 וישנ תא האור היה ושעו םייסמ ביי יס תודלות ב"מ אמוחנתמ םש יתקתעהש רמאמבו ,םש י"מבו 697 דצ
 הרוכבה תא בקעי חקלש ליאוה הקבר הרמא ושע ןמ הרוכבה חקלו בקעי רמעשב ומא לצא ןדיקפהו ז"ע תודבוע
 ב"גאבו .'וכו תודומ חה לודגה הנב וישע ידגב תא הקבר חקתו !גש וללה םידגב שבלוש אוה ןידב ושע דימ
 הרוככה תא לטנו בקעי דמעש ןויכ הקבר לצא ןדיקפהו ושע ןמ ןלטנ א"ע תודבוע וישנש קחצי הארש ןויכ םש
 'וכו םידגבב אצוי יתייהשכו עוטק ןושלה ג"יכו ל"יכב | .'וכו אצוי יתייהשכו 8 | :וכו הקבר הרמא ושע 0
 'וכו שמשמ יתייה ימי לכ 'וכו ןבר 'מא ויבא ןהב שמשמ אוהש תיבב התא רשא םש ג"המבו ,ג"חעו יתהגה
 םיאוצ םידגבב ושמשמ יתייה יבא תא שמשמ יתייה שב ינא 'וכו ושע שמישש "וכו ותוא יתשמוש 5
 הוהשכו ןיטוטרמס שבול היה קושל אצוי היהשכ ושע לבא םייקנ םיאנ םידגבב אצא קושל אצוי יתייהשכו
 אלא וינפל שמתשהל ודובכ ןיא ך למ א ב א רמא תוכלמ ידגבב אל א וש מ ש מ היה א ל ויבא תא שמשמ
 יתייהשכ ינא םש ר"יספבו .הזה םלועה ייחל הב הכזש ויבא דובכ רכש ודיב התלעש איהו םש ףסונו ,'וכו
 םיאנ םידגבב אצוי יתייה ץוח ל אצוי יתייהשבכו םיאוצ םידגבב ןשמשמ יתייה אבא תא שמשמ
 ושע ידגב תא ביתכד תוכלמ ידגבב ושמשמ היה ויבא תא שמשמ היהשכ ושע לבא םסובמ ל אצאש ידכ
 םש ר"בדבו ,תוכלמ ידגבב שמתשיש אבא אוה ידכ רמא תוכלמ ידגב אלא תודומח ןיאו ,תודומ ה לודגה הנב
 הוהד 5 :'וכו התא רשא ד"הה 'יגה תשבושמו .הנוכנה 'יגה ןכ וכו התא רשא 4  :םירבד םו רמאמה
 הייאטח רפכב םיתרשמ לש תחא הרובחב היה השעמ .'וכו הוה הדבוע | :וישנ לש ןהישעמ המ עדוי היהש | ,עדי
 םיטורפ ר"פדב ('ט 'זו יתרמא | ר"שהשב ןכו (!י"ִל 0 ,ש" ע רכב ברע תונפל ב"כהבב לוכאל ןיליגר ויהש

 ןיפירפד 'עיס 'וכו אדבוע שרפמו סרוג ר"פדב ר"ב 'יפבו .היה ולשמ סוטיריפא '1 'יס ה"פ לאומש שרדמבו ויה ולשמ
 לש תכ ומע סיגכה 699 דצ ליעל םג י"עו ןיצירפד ןכ ' 9% ת"יכו 'ב א"יכו "!סופדבו ,םיצירפ לש תחא תכב
 !א.'ע .א"פ הֶליגס 'שוריבו  ,םש י"מב 'יעו "וכו אתעקב אדהב 711 רצ ליעל ומכ .'וכו רפכ אדהבו ,םיצירפ
 יתפב 186 דצ ליעלו ,כ"יכו פדיכב םג אתיא שמור יתפא 'יגהו ,ג"חעו אייטיח רפכ (ה"ל ט"ו עשוהי) םידיצה שרפמ
 שמר ?עו יתפא 'ִע ל"תמעב 'יעו הבוש אבוש םש נ"חבו אבש ןודבעו 689 דצו אשמר יתפב 688 דצו השמר

 םורבשמ םילקלקמו תומצעה םיחק לול ויה םילכוא ויהשמ | .'וכו ווהד ןמ 6 | :אבוש אבש 'עו אשמור
 ןכו .(154 דצ ליעל 0 'יעו) אסנ לעפמ ייסנ ומכ יופנו ,יוסנ וו ה יתהגהו ,תוקוגיתה דמלמ לע ם

 אתיא ןילקלקמו 'יגהו .851 דצ ןאמלאד 'יעו ייודומ יב 'ט ג"פ מ"בבו יושקמ 'א וזט א"פ האיפ :שוריב
 ןוהתי ה - ןיבסנ ווה ןילכא ןווהד ןמ שרפמו פרוג מזוכ ר"ב 'יפבו .טוקליבו יתנויצש י"כב םג
 ןיכילשמו תומצעה ןילטוג ויה ןילכוא ויהש העשמ ןיגהונ ויה ךכ ימלשוריב דחא ןושל ןיכיֶלשמו ןיקלקמ ארפס לע
 םוגרתב ('ו ט"י רבדמב) הרפה תפרש ךות לא ךילשהו ןהב ותוא ןיכמ ויהו דחא תוקונית דמלמ רפס לע ןתוא
 דחא ןושל ןיקלטמו ןיקלקמ *וכו ןוהתי ןיקלקמו ספדנה ר"ב 'יפבו ,אתרות תדיקוא וגל !קולקיו ל"צו) קוקליו ימלשורי
 רב ייפבו ,םש נ*חעו קלקמו ךוכב יב יט "ספ ןמקלו ,ןיקלקמ 'יגה ו"יכב םגו ,וכו תדקוי וגל קולקיו 'וכו ךילשהו "וכו
 וגל קלטיו ימלשורי 'רת 'וכו ךילשהו 'וכו אוה דחא ןושל ןיכילשמו (םש ה"כ) ןילקלקמ 'וכו ןוהת י ןיקלפמו 'יגה א"יכ
 א"אב םגו ,(אתרות תדיקי םטק וגל קלטיו 'ב י"רתבו .אתרותד אתדיקי וגל ,קולטיו 'א יזרתב וניגפלו) 'וכו תדיקי
 ןיכולשמ יפו ןיקלטמו ת"פיב היגה ןכו ;תוקוניה דמלמ רפופה לע םתוא ןיכילשמו 'יפ ןיקלפמו ל"ז ישר 'רוג בתכ

 ') המ 06%, 121601, 11801306
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 רמא ,ךינב לע דקפמ תא ןאמל היל 'מא  ,ךמרימ ןוהנימ דח ,ארפס לע ןוהתי .ןילקלקמו הומרג יו 6
 ויה םישנ המכ ךכ :| ןוהירבוע המ ערי הוהד אלא ,ארפסל רמא אוהו היל תוח ןומחה המכ-יסא ,ארפסל
 :[ןוהידבוע המ ערי הוהד אלא התא רשא רטא תאו ול

 ןידומע ןירתכ בקעי ןנובאד יוערדא ןירת ןנחוי 'ר רמא 'וגו םיזעה יידג תורוע תאו (זט

 לארשי ויהש ןירימת ינש ףסוי בר םשב אנוה ר ,ןותטייח אלא וידי לע השיב לה תרמא תאו אפוסורפיד
 ןומנק ףסוי בר םשכ אנוה 'ר  .ץראכ תופופש ןהילגר יהו ןיננוה ינש לע ןיביכרמ ויה גחב ןיבירקמ

 'פ סככ סיכיעכ ליש ,(") יי 'סיתפ יפבכ קכופ 6 | :'6 יכ ז"פ ספיפ 'טוכי 5 | :4 "קם יסמ [עוסנפ ,סע עוקלי 4
 :נ"פ לסקס עלכדע ,(ד'* 'ד) סכככו דלכ

 יבכנפ [ןילקלקמו | ו ימרג .ן איימרג .רתכ"אפד אימרג .נ .[תימרג | ירתכא"וד ןיבסנ .נפ [יוסנ
 ,כפ דמדמ | רתכאפ ןוהנמ | יא ארפיפ .ן הרפס | ד ןיקלפמו .*ך'א ןיקלפמו .ן ןוקלקמ ,1ף .ןיקלקמו
 ן|ןמל | ן הל | תומא .'א ירמא .ירכנ'אופד ןירמא | .ת ךימד .ירנאד ךמד  ;ן ךימד ןמ

 | ד ורמשל ךנב לע .ך ךיב לע  .גא ךנב לע .םופ [ךינכ לע | "רתד ריקפמ .י"רכנאופ [דקפמ
 ג'אופ 'ל :ת"אד אלהו .'י ['מא | ין הרפסל 2 | 'א ל"א .יפ ןול רמא .ך%אָוְד ןוהל רמא .תכנ מא

 .יירתגאפ היל | ד היה .פ הוה . ןווה .י'רתאו [ווה | ד ןימוחר .רתןלא ןימיחר .'א ימחר .ינןפ [ןימחר
 ןוהדבוע .' ןוהידבע .כנופ - |  אישיב המ ,[ך יאמ 1 עירו |. ן הווהד | ] הרפסל | ך ול ;ן הל
 (*ף| ןידוה) ךיה .ארפסדו ןוהידבוע ר'א בט ןוהנמ (?ף1א ךיה) ךאיה ארפסדו יהומחרד (?ךא יהודבוע)

 , רמא תאו)תרמא תאו ול (ן היה) ויה םישנ המכ ךכ [ןוהידבוע -- ךכ * | *רתדד בפ (?ךך ןוהנמ) ןוהנימ

 (ו עדי הוהד ,1 המ עידי הוהד) המ עדי הוהד אלא תיבב (ן התיא) התא רשא (ן.רמתו ,11] מא תאו

 .ך ויראוצ תקלח לעו .. .[ך וידי לע השיבלה [יוגו | ג םיזיעה | ן תיע 4 | פל "ל .יתכנא]ְד ןוהידבוע
 ;,רתד ןיערדא .1 איערדא .?א יהוערד .ן יוערד .1א יהוערדא ,5 ייוערדא 'ָעְח [יוערדא | יכנאופד יל

 ,ְנ אפוסרפד 5 | ן = ןווה [ןירתכ | %א בקעיד 18 אנובא בקעיד :ם ןנובא בקעיד. ,1ו*ף בקעו ינובאד | 1 יערדע

 ?א הפיצ .. .1אָפ אפיצ ארפיד ,?ף אפוצ ארפד ,כָנְ אפוצ ארפיד .*ך אפוצרפד ,ן הפוסארפיד ,ו אפסרפד

 ןותיטייח [כנחופ ןותטייח * | כן רמתו . 1 ימא תאו | [ך אפוס ארפוד ,ך הפיס ארפיד ,1"| אפוצ ארתפוד

 [ןידימת ל | רתופד ףפוי 'ר :כא [5סוי בר | ן הנוח | 'י ןוניטייח ,1- ןונתטה ,5- ןוניתטייח 07 ןוהתטייח

 | *ף םתוא .. .י*ףכיאופד ןתוא (ן םיביכרמ) ןיביכרמ .עיא [ןיביכרמ | ך םיבורקמ [ןיבירקמ ל 6 | ך םידומת

 :ת ןיפופש 5 תופפוש | [ן ןוהילגר .ךך רעכ'אפד םהילגר .יאְו [ןהילגר | עיאו םינגוה | א יל ינש

 ד יס ר :רתנ'א ףסוי 'י :.כיאופ [פסוי בר | ן הנוח .1 אנוח | ך ץראל | "ל תועפש : ך?א תועפוש

 / | גוד ןוסגיק :.ירתכאפ [ןומנק

 ימל ול ולמא תומל םהמ דהא הטנשכ וכו ןוהנימ דח 1 :קלק עו קלט ע ל"תמעו ר"תמעבו ךורעב 'ועו
 ִע הד א' ל רמא אוהו ול ויה םיבהוא המכ ורמא ארפסל רמא ךינב לע הוצמ התא
 הוהד 'וכו המכ א להו. וכו ור מ ש 5 ךנב לע ריקפמ התא ןאמל ייסופרב ייגה "עבונ ריב יפמו ,םהישעמ המ
 , כ "וכו ךמדימ ןוהנמ דה וגינפל ןושלה ןונגסו  ,נ"חעו "וכו .ארפסדו ןוהידבוע המ עדו
 ךימד .ןמ .ןאכ ייגה ו"וכבו  ,'וכו ךמד ימ והבא 'ר םש"י"מב יתקתעהש .ימלשוריה רמאמבו 'וכו ךמדמ והבא
 אתיל וכו םישנ המכ ךכ רמאמה םויפו ,ךמד 'ע 'שה ךורעבו 96 דצ :ג"ח .ל"תמעב "יעו ךמהמ \ ג"וכו פ"יכבו
 ןותטייח אלא וכו םידומע ינשכ בקעי .וניבא לש ויתועורז יתש * .'וכו יוערדא .ןירת 4 :ויתמלשחו .פ"יכו .ל"וכב
 ומכ וא (ףוסרפ) ףוצרפ ןושל השרפל ןאכ ןינעה ןמ ןיאו ,אפופורפיד תלמ שרפל השקו .וקיפסיש ידכ .םתרפת
 שש ידומע 'יפ אבוה טוקליבו ,השריפ אלו אפסרפ דחוימ ךרעב האי כה ךורעב םגו פ9 רצ ליעל ןופוסורפיד

 עדוי הוהש "וכו עדו

 לש "יפו הפוסורפד םירג 'עהו בתכ א"אב 88 רצ ליעל י"מב ייעו רפסה םינפב רדפה .טוקליב .ה*כ) ךורע
 הב הזכו הפיס ארפוה 'יגה ו"דו ר"פדבו) םש ךורעב ונונפל אהילו . ,שיש ידומע ךורעה ייפ .כ"מב ןבו ;שוש
 םידומע ינשכ ויה בקעי יעורז ינש ןנחוי ר"א ןכ שרפמ םש :בוט לכשבו ,(אפוס ארפיד םש כ"מבו ,'א אקארק
 השעמ היהו םש דועו) וראווצבש קלח םוקמ לע ןכו ןידי לע ןפייחו ןכתוח אלא השיבלה רמוא התאְו שיש לש
 אנמ 'ר רמאמל שוריפ אוהו .ראווצה תקלחלו םידיל ש"כ םודיה יצחל תורועה ויה אל ךכ אלמלאש םיסג
 ,ושוריפל ,ןופ וד ומכ דצ לכמ םיקלח "יפו אפוצארפיד ןאכ ר"במ איכה ךירעמבו ,(ןינעה ףופב
 ורפ םונש יד םש שונרופה רזו. ,ופוש ורָּפ יד ןודומע .ןירתכ ונובא בקעיד יעורדא ןירת סרוג 817 דצ ו"חמבו
 וכו התוא ריסהל ויבא די ךומתיו 'וכו ףסוי אריו 'פל םש אמוחנתב תרחא 'יגו  ,ןיוש ינווי ןושלב .ופוש םינפ
 יזה גילפה ןַכְו ,בקעי לש ויתועוז ויה ךכ אירבטבש ןיפומד ךותבש םודומע  ינשכ ןגהוי .ריא
 'פל ע"פ ןמקלו תויה איריבט לש וזה ןשכ 'וכו המריו ןבא חקיו 'פל ד"עפ ןמקל וירמאמב בקעי לש .ותרובנב *

 ר"פדב ר"ב "יפבו  ,תיחולצ יבג לעמ קקפה תא ריבעמש הזכ "וכו ןבאה תא לגיו יוכו .בקעי האר רשאכ יהיו
 'באבו ו םש "יפו הפיצ ארפיד י"שר 'יג איבה א"אבו) .םוקמ םש אפוצרפד ןידומע ןירתכ שרפמו' .סרוג
 ויהו חתפ בר 'חיתפב שרדמה שירב םש ונינפלו) םוקמ .םש 'אוהו אפוצרפב השעמ רתסא .שרדמב אצמש ריעה
 תנוכשב אוה אפוצרפש רשפאו בתכ ףסוי ףנעבו ,(ווכו תחא השאב הי פצו רפב השעמ קחצי רזא רכו .ךייה
 ראשבו ,ָעורז עורזא מ"לב ומכ יהוערד 'ב א"יכבו יוערד ו"יכבו יוערדא נ"חו ,281 דצ א"ח א"הגאב םג 'יעו אירבט
 לזתמעב 'יעו ף"לא ילב העורד אערד הערד םירפסה לכב !ה 'יס פ"פ ןמקלו ,פ"לאב הביתה תביתכ ןאכ 'םירפפה
 ןיביכרמ ויהו םילודג רתוי םישבכ םיחקול ויה גחה דובכלש  .גחב ןיבירקמ 6 = :אערד עו .ערדא 'ע .ר"תמעו
 םיטסילל ה"דב 211 דצ ליעל י"מב יעו ץראב תוררגנ 'ולכ תופופכ תופופש ןהילגר ויחו םילמג ינש 'לע ןתוא
 ויה (גחב ג"לש עמשמו) לארשי ןיבירקמ ויהש ןידימת יש רמאמה  שרפמ :א"וכו .ט"וכ ר"ב | ייפבו ,ףופש
 בותכ ל*יכבו ,'ועפוש 'יגה כ"ג ר"פדב ר"ב 'יפבו) תועפוש םהילגר ווהו ןינגוה ינש לע (ם םתוא) ןתוא ןיביכרמ

 ןודמ ור
0 
 7 ('ו יס היעשי) הפועו

 השכו או ןגה נע ךורעב | ייעו דלווז
 0 רש (םהילגר) ןהילגר ויהו ם .

 כב ךסכת םילמג ת עפש םירוחב םילמג ןינגוה "וכו (תועפש הגוהו תופופש

 ןידמ ינגוה םפדנה "יפבו ;הפיעו ןידמ ינ ל "וגרת) םוגרתב הפיעו ו

 גה לע (םתוא) ןתוא ןיביכרמ ויה : (םלשוריל ) םלשוריב ןידימת ןילעמ

 "גי



 טי--וט ןכ הס חשרפ תודלות 0

 ןיצצקנ םיחז ןיטחשנ ןילנע הנינח 'ר רמא  ,ונמט ןילכוא םיאבצו םיזע ויהו לארשי ץראב לרג היה הזה
 :ןיסינ חשעט לכה אנמ 'ר רמא ,םיסינ השעמ םירהכש רסע

 ךליאו ןביט .ך ןאכ רע ן ליאו ןביט ,ךל תבייח יהייה [אכ דע הרטא , חתפה דע ותוא תוול םימעטמה תא ןתתו (זי
 :ךל סוקי ךיירכ

 יול יו רמא 'ונו ךרכב ושע יכנא ויבא לא בקעי רמאויו 'וגו ויבא לא אביו (שי חי
 :ךוכב ושע לכא תורבירה תרשע לכקל יכנ

 :" "סם סט נ"מ 6עוסנס ,סט עוקני > :ו'ס "כ תודלופ נ'מ לעוסנפ ,סט עוקני 8

 ,נד סיינצו |ותכ'אופ סיאבצו * | ל לודג .ג לידג |י'רתכאופד לרג * | יראפ ל <ן הז [הזה 1
 | ת ןילכואו ןיליא . . ןיעיגמ . ך םילכואו ןליא לש ושארל םיעיגמ .כא םילכוא .יגןפ |ןילכוא | אל | םישייתו
 .ינ'אפ [ןיטחשנ | תד םילגע אלהו כנא םילגע .יפ [ןילעע | ירתכאפ אנינח | ן ותוא .יכנא[פ הנטמ
 | "א םיחיזו .יתיִך םיתזו .] םיתיז :5'או [םיתז | [ןִד לארשי ץראב ([ן םיטחשנ) ןיטחשנ .ל'אָו םיטתשנ

 סיסנ .1 ויה םיסינ .יכ םיסנ .ם ןיסיג :א] [םיסינ | יתד ישו .כנאופ [רפע ל | תכוד םי- :ינאם [ןיצצקנ
 תאו ;ן יוגו .יכנאפ [םימעטמה 8 | תףכד םיסנ .נאופ םיסיג | 2 אנימ .רתאפד אגומ .] [אנמ | ךִד םה

 ותוא | א אתוול .?א"ך התול .יזְ] החוול .[] ותוויל .1ן תוויל .כפ [תוול | ך התשע רשא .. תאו . םחלה

 | ן ךלהו | יתכאפד ןאכמ : גו [ןכימ | אל 'ל ןיתכגופד די * | ו ןכ | 5 היל .תכנו ול ₪ [הימא .ף-ל
 /ם ויבא לא אביו .[ןכו יבא . .אביו .1ְך 'וגו יבא רמאיו ויבא . . אביו ['וגו -- אביו 5 | א ךלע [ךל 4

 ,5 ךרכב . .יכנא [יוגו --יכנא | *אפד 'ל .ןך רמאיו .ו בקעי רמאיו .כנ'או [ויבא -- רמאיו יא "

 ,[ף ינא דיתע .ך רותע יכנא .כנאהופ [יכנא 6 | ן "וגו יכנא .ם ושע וכנא ,"ת)אד ךרוכב ..יכנ

 תורבדה .ו תורגד :.רכנחפ תורבדה | א 'ל .?רתן רשע [תרשע . לוקל [לבקל ** | י יינב ןידותעש יכנא

 | ירנאחוד ךיוכב .כ [ךרכב | 1 'ל לבא | א תוכובה ,ב יכנאב ןיחתופש

 הל ךווצ המ ךכ לכ םילודג ויה לארשי ץראבש תומהבהש רחאמו (םתלודג) ןתלודג בורמ ץראל תועפוש
 תומכ בקעי לש וידי תוקיזחמ ויהש רשפא אלהו דחִי םתרפתש (רמול ךרוצ המ םפדנה 'יפבו ,ךרוצ המ א"יכב)
 וידו ויתש פ"עאש וידי תוקיזחמ ויה ןהש תומכ אלא ןתוא תרפות התיה אל אלא הריפתו רוביח אלב ןהש
 ויהש פ"עאש וודי :וקיזחמ ןיחש רשפיא אלהו א"יכב) ןתומכ תולודג ויה םיזעה ףא םידומע ומכ םילודג
 היה ,ןומנק םש שרפמ ןירחאלש רמאמהו ,(ספדגה 'יפב 'יעו םדגנכ תולודג ןיה םיזעה ףא 'וכו ומכ תולודג
 ושארל ןיעיגמש (ךכ לכ םילודג) םילודג ךכ לכ םייבצהו םיזעה ויהו לארשי ץראב (היה לודג) לדג
 תומהבש בקעי לש וודי םיזעה יידג תורוע תוקיזחמ ויה םא המתת לא התא ףא ונממ ןילכואו ןליא לש
 ןהובגש ה"דב יא ז"פ תוחנמב תופסותה ןבתכ הז שוריפכו .תומהב ראשמ ויה תולודג לארשְי ץרא לש
 לע ןתוא ןיביכרמ ויהשכו םיזרא יבג לע םילכואש םיהובג ךכ לכ ויהד דימת לש םישבכד רמא ריבבו "וכו
 לש ושארל יועיגמ 'וכו םיזע ויהו תיכו 'יסופדב והיגה ר*ב ייפ י"פעו ,ץראל ןיררגנ םישבכה ילגר םילמגה
 םישרדמב םג רמאמה ןושל (יתהגהו םישייתו םיזע בותכ ל"יכבו) ונינפלש הנוכנה :יגכו ,ונממ 'ילכואו ןליא
 ןילרעב 'ד) חחרפו רות \תפכב קתעוה ןכו .ונממ 'ילכוא םיאבצו םיזע ויהו לארשי ץראב לד ג היה ןומנק םירחאח
 יתבשב םירמאסה ינש ןאבוה האיפ ישוריבו .ונממ םילכוא םויכצו םיזע ויהו 'וכו לדג היה ןומנק ('א א"ל ףד
 םשב אנוח יבר ותוא ןילדגמ לארשי ןיה היה םיזע לכאמ ןומנק ןי ב א יבר םשב אנוח יבר םש 'יגהו י"א
 ,ץראב תו ע גו נ ןהילגרו ל מ ג יבג לע ןתוא ןיביכרמ ויה םוי ל כ ב ןיבירקמ ויהש ןידימת ינש ןי ב א יבר
 אל ותאיבה ןדע ןגמ וליא 811 דצ ליעל וילע ורמאש חבושמ םשוב היהש ןומנק ןאכ רמאמה םעט 'רנ ןכו
 ר"כיאבו .ונממ םילכוא םיאבצו םיזע.ויהש י"אב ךכ לכ לדג היה :וכו ןומנק וא חבושמ רבד איבהל הל היה
 יוצמ היה ןומנקהש רמאמה םעט םש םגו ;הנק ףסכב יל תינק אל שרדב רמאמה רדסנ םש רתסא שרדמבו
 ר"ביאכו)  'וכו רמא ףסוי ב ר םשב אנוה בר ו"דו ר"פדב .ר"כיאב 'יגהו .ד"כ גזמ היעשי י"שרופב 'יעו י"אב הברה
 הרנ 'פל .רמאמה רדסנ ר"שהשבו ,יוכו יפוי "ר םשב הגוה יבר ו"דו ר"פדב רתסא 'מבו = ,(ףפוו יר םשב ב"מ
 אנוח 'ר םירמאמה ינשב לייכבו- .'וכו רמא יסוי .'ר םשב אנוח 'ר ןומנקו ו"דו ר"פדב םש ייגהו "וכו םכרכו

 ה"ר ל"יכב אתיא 646 דצו 484 דצ 841 דצ 990 דצ 218 דצ ליעלו .ילבבד ףסוי בר אוהו ףסוי בר ם
 רצ ג"ח א*הגאבו 'א ג"ק י"הבמבו םש נ"חב 'יעו יסוי 'ר םשב ה"ר 248 דצו 78 רצ ליעלו ףסוי 'ר ם

 ת"יכו 'יסופרב 'יגהו .'וכו ןיצצקנ םיתזו ןיטחשנ ןילגעב םיפיג השעמ המ שרפל השק .'וכו ןילגע 1
 ףוסבו םינוש םישוריפ םשו ;ש"ויעו רדב 'יפמ  ?עבונ "וכו םיתזו לארשי ץראב 'טחשנ םילגע אלהו
 ה"כ) תרחא תעהד שרפל שי לבא יתלבק ךכש אלא (ו"כב.ה"כ) הזה ןורתפב םוגמג שיו בתכ .ןושארה שוריפה
 ייתיזו ןיטחשנ םילגע החבשב רפסמו ךלוה ךכיפל לארשי ץרא לש החבשב רפסמ ןינעב הלעמלש יפל (א"יכב
 'ר-רמא שבדו ןמש תיז ץרא רמאנש המ םייקל םירהבש רפעב ןכו םהיעמ ךותב םיתיז ןיאצומ ויהש ןיצצקנ
 יבר אלא ןעבש ידכ םיתיז ןילכוא ויה תומהב וליפאש הב תחלתשמ הכרב התיה ךכ לכש ויה םיסנ השעמ אנומ
 ויה לגע ןיטחוש ויהשכ שרפמה 'יפ בתכ רשוי ירמאב יתפרצה לדיו "רו .(ןכ 'יפ אל 'רו א"יכבו) ןכ שריפ אר
 םיתיזה ןכו םוי לכב םיטחשנ םילגע יכ אלפ אוהש רמול ןוכנהו םילגעה םילודג ויה אמלא םיתז וכותב ןיאצומ
 ר"א רבל םיזע ידג בותכה ריכזהש יפל ןאכ ואיבהו סנ הז אלא ולכי אלו ומתי אל ז"כעו םיצ ;צקנ םויו םוי ידמ
 כ"כאש קיידמד 'רנ | .'וכו ותוא תוול 8 :ג"עצו ח"פיב ע"יעו וידי לע השיבלהש כ"ג הז היה םנ ךרד אנומ

 ויבא לא אבשכ רגל ל תא לביק אוהש ץעמשמו "וכו ןתתו אלא 'וכו ויבא לא אביו ךליו םימעטמה תא חקיו
 יתישעו ךילא יתבהאמ ךל תבייח יתייה ןאב דע הרמאו ויבא לצא ו ומע סנבור הלכו אלו חת פה רע ותו התוולש

 "וכו ותוא התול קתעוה ד"כ רעש הָדיקְעבו .ת"פיב 'יעו ךרזעב יהי ךארוב ךליאו ןאכמ ךל עייסל ידיבש המ
 ןאכמ ול הרמאו חתפה דע ותוא תויל 425 'ומע ג"המבו ;ךל םוקי ךארוב ךליאו ןאכמ תבייח יתייה כזע הרמא
 ןֶתתו שרפמ םש בוט לכשבו ;חתפה דע בקעו תא תוולל הקבר תאב 'ןכו ןתתו ט"קלבו .ךל םוקי ךיירב ךליאו
 ךליאו ןאכמ הרמאו חתפה ינפל הדמעו הרמיש איהו ודיב לכה הנתנ ךליאו ןאכמ חתפה דע והתוויל יכ "וכו
 םשב םולש ר"ב יולה הדוהי 'ר רמא "וגו םימעטמה תא ןתתו רמאמה םש ב"מ אמוחנתבו ,ךארוב ךל דומעי
 ןאכמ ךמע יתסבבה ןאכ דע ינב ול הרמא סנכיל תושר הל היהש ןכיה רע התציחמ דע ותוא הסינכה ו ב לח 'ר
 :רכו ךמע שנ יתהגהו 'וכ ו לוקל יכנא בותכ ל"יכבו ,'ןכו יכנא רמא | ,'וכו לבקל וכנא 6 | :'וכו ךמע פנכי ךיהלא ךליאו

 ש
- 

- 

- 



 1 אכ--טי זכ רס השרפ תודלות

 וכ ךייח הבש אנ םוק התרמא התא בקעיל היבקה ול רמא ןנחוי 'ר רמא הבש אנ םוק
 ילשמ) טפשמ אלב הפסנ שי ,(הל י רבדמב) 'ונו ךיביוא וצופיו י"י המוק ךל ערופ ינא ןושלב
 םיאק תאר הרז הדובעד הדג (אל וכ תישארב) יבא םוקי תרמא התא ושעל ה"בקה רמא ושע הז (גכ גי
 :(ב חס סילקת) ויביוא וצופי םיהלא םוקי ךל ערופ ינא ןושלב וב ינא ףא

 טיפהכובה תא אוצמל תרהמ הז המ ינב אצמל תרהמ הז המ ונב לא קחצי רמאיו (אכ כ

 :ג"ס ןב תאו הנש ה"ע ןב ךרכתנ ךיבא ,ינב
 ךנברוקל סא רמא ןוהנימ דח שיקל ןב ןעמש 'רו ןנחוי 'ר ינפל ךיהלא יי הרקה יכ רמאיו]

 המכ תחא לע ךלכאמל (גי ככ תישארב) לי א הנהו אריו ויניע תא םהרבא אשיו 'תכד ךל איצמה

 : סע עוקל 7 :סע עוקל 5: יי 'יכ פודלוס סעוסנפ ,ו"קפ ןפקכ ,י'ל 'יפ ס"ס סילסס יכיכע 'קני ,סט עוקלי 1

 | מיכנאחופ רמא .7ך היל רמא .'ך לא .ת |ול רמא | תד 'ל .מכנאחופ [ןנחוי 'ר רמא 1
 ינאש :םנְו ינא ףא .פ ינא ₪ [ךייח | יחופ השקבב ₪ [הבש | ך רמוא .₪מ"רתכנאפד תרמא ,ן [התרמא

 ירתכאחוד ל .מנפ ['וגו | ו ךיביא | מא 'ל ךל --ונא 2 | וא ןושל ותואב ,1ך ןושלב ובש | מא ךל ערופ
 ,'א הדיג .'רעפד אדג [כנחו הדג * | ן התרמא 8 | חפ שי (ח ביתכ) 'תכ :.מתוד שיו .ירכנא'ד [שי

 :תיינא פא רייח .מא ךייח .פינא .ירעכנו [ינא פא + | מ'רעתכאפ'ד ועד | ל הרג מ הדוג .?א אדיג
 | מת וינפמ ויאנשמ וסוניו ויביוא . ] 'וגו ויביוא .] ויביא | ע ערפא | שב 'ל ינא | ך ינא (1ך ףאו) ףא וב ךייח

 ..המ .כ ינב אוצמל תרהימ ..המ ;רןא ינב אוצמל ..המ [ןחד ינכ --חמ * | %א יל ונב =-- רמאיו 5
 .ירכנאופ [הז המ | פ יל .ל "וגו .ן תרהמ הז המ ,י ינפל ךיחלא י"י הרקה יכ רמאיו ינב אצמל תרהמ

 | *ך הכיב | *ךכל ל [ירגאהופד תא * | יגופד אצמל .רכאח [אוצמל | חד תרהימ | ד 'ל .ח וז המ
 ,ך םינש .'ירתכנאופ'ד |הנש | ך השמחו םיעבש ,1רכְנְחְו שמחו םיעבש .ולךתאפ!ד [ה"ע | א 'ל ינב 6

 שנ הגש שלשו םישש . ןאפ1ד הנש גיס ,1ך שלשו םישש ,ול [גיפ | ורתא]ד התאו .כנ?אחפ [תאו | ויר יל
 ןועמש "רו ןנחוי 'ר ינפל . .רמאיו [המכ --- רמאיו * 7 | ך םינש השלשו םישש ,ץֶד םונש . .םישש
 רמא: (א ןנחוי 'ר :ך םהמ . . .ן והינמ . . ,* והינימ . . :ף ןוהנמ דח) ןוהנימ דח (תןד שוקל שירו ,א ל"בשרו)
 (תאד ה"בקה ךל) ךל איצמה ([ָד ונברקל .י ךינברקל .ןרנא ךנברקל) ךנברוקל (י םא המו ,1אְו םא המ) םא
 ת"א ךבסב זחאנ רחא ליא . .אשיו ינש .1אְחְד ליא . . אשיו 'אנש) ליא הנהו אריו ויניע תא םהרבא אשיו "תכד
 דח /[ך דחו ; אנרחואו /1 אנירחו .[ך אנרחו) הנרחו המכו ... ךלכאמל (י "וגו ליא ..אריו .] אריו . . אשיו

 ךל איצמה (א ךתגוזל ,י ןיגוויזל .ףד ךגויזל) ךגוויזל ( םא המו .?א םא המ) םא רמא (א ל"בשר ;1ו ןוהינ
 'תכד ,ן 'וגו הנהו . . אשוו ;אז] םיאב .. אשיו ינש) םיאב םילמג הנהו אריו :ויניע אשיו 'תכד (א ה"בקה ךל)

 שיקל ןב

 יוכו לבקל דיתע יכנא ייסופדבו ,ת"יכב ה"כו "וכו לבקל ינא דיתע שרפמ ר"ב !יפבו ,םירפסה ראש ייגכ לבקל
 וניבא בקעי אבנתנ יכנא א"ד ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו "וכו לבקל ינב ןידותעש יכנא שרפמ וא סרוג טוקליבו
 רשע לבקמש יממ ינא רמא םש ג"המבו .יכנא ןתלחתש תורבדה תרשע ולכקיו יניפ רהב ודמעיש וינב לע
 אל רמא םעלב רקיש אל בקעי רקיש םירמוא םתאש פ"עאו :י "יס םש ב"מ אמוחנתבו .'וכו יכנא ןתלחתש תורבדה
 א"עו ךרוכב ושע לבא יכנא רמאו רובדה קוספה שרפמ ט"קלבו ;ךרוכב ושע בקעי יכנא אלא בקעיב ןוא טיבה
 ליעל 'יע תורבדה רשע ייגהלו ,119 דצ בוט לכשב 'יעו ךרוכב אוה ושע לבא תוהבדה תרשע לבקל דיתע יכנא
 ו"ספ ףוס ןמקל ה"כו ימתפ רמאמה ת"יכו יסופדבו ,יריכמ טוקלובו יתנייצש י"כב ה"כו .ןנחוי ר"א 1 646:  דצ
 םוקי התרמא התא "וכו הפסנ שי "וכו ןושלב וב ךימ מ ה ש קב ב הבש אנ םוק התרמא התא ל"יכב 'יגה םשו
 ,808 דצ ליעל 'יעו הפסנ שירו בותכ ארקמב .הפסנ שי 2 | :נ"תעו 'וכו ןושלב וב ינא ףא ךי יח "וכו יבא
 םוקו תרמא התא ושעל ה"בקה רמא יבא םוקי ןודזב רמאש טפשמ אלב וירבד לכלכש ושע הז טפשמ אלב הפסנ שי שרודו
 ךורעבו ,עבשנ ושע הוה ובש העובש ןושל ז"עד הדגו .,'וכו ןושלב וב ינא ףא םוקת התאש ז"ע לש לזמ ז"עד הדג יבא
 ט"יכ ר"ב 'יפבו .'וכו םיהלא םוקי ךל ערפא ינא ןושלב וב ינא ףא "וכו ז"עַד אדג 'וכו ה"בקה רמא קתעוה 'א דג 'ע
 תומבי 'יעו "וכו התא יבא ץעל םירמוא אמיתד אמכ הדימעמ התאש ז"ע לש לזמ םיאק תאד ז"עד אדג שרפמ
 "וכו יארג ו"פפ ןמקל ןכו הרז ובעד הרג ןאכ בותכ ל"יכבו ;דימעמ התאש םיאק תאד שרפל ןיא ןכא ,יב חימ
 אמוחנתב שרדה רחא ןונגסבו ,םש ךורעב ע"יעו 'וכו אמלעד הדג אתא התייבד הדג אתא ל"יכב א"עפ ןמקלו ,יתהגהו
 עשר :אובב וילע רמוא"בותכהו ונב דיצמ לכאיו יבא םוקי ןודזב ויבאְל ארוק ליחתה עשרה .סנכנש ןויכו .םש
 ןתשלש הלכאו הבש אנ םוק השקב ןושל אנ אלא ןכ רמא אל בקעי לבא וילע רזוג היה יבא סוקי זוב םג אב
 םוק תרמא התא בקעיל ה"בקה היל רמא לכאיו יבא םוקי רמא עשר ותואו תונתונעו תולפש ןושל השקב ןושל
 ושע לבא וגו תובבה 'ה הבוש רמאי ךנב ןב הבש תרמא התא וצופיו 'ה המוק יל רמאי השמ ךנב ןב ירה אנ
 ךרבתג ךיבא 6  :'וכו ויבוא וצופי םיהלא םוקי רמאנש ןידה תדמ וילע ררועמ ינא ןושלב וב יבא םוקי רמאש
 דלוהב הנש תאמ ןב םהרבאו הנש ה"עק וייח ינש ימי ןיחש םהרבא רטפנשכ הנש ה"ע ןב היה קחצי .'וכו
 ב"פ ע"סב שרפמדכ ג"ס ןב תאו "וכו ונב קחצו תא םיהלא ךרביו םהרבא תומ ירחא יהיו ביתכו קחצי תא ול
 ינב אוצמל תרהמ הז המ שרפמ 192 דצ בופ לכשבו ;799 דצו 677 דצ ליעל י"מב "ועו יב ז"ט חליגמבו
 ךרבתנ ךיבא ויתונשל הנש ב*י תוכרבה אוצמל ךיבאל התארק הז המ
 אלא ךרבתנ אל ךיבא םהרב א ינב תוכרבה תא אצמל תרהמ הז המ ול 'מא קתעוה םש גי'המבו ,'וכו הנש
 הנש ה"ע ןב ךרבתנ םהרבאש וז 'יג יפל ונווכ ילואו ,שולשו םישש ןב התאו םינש שמחו הנש םיעבש ןב :אוהו
 הנש םיעבשו םינש שמח ןב םרבאו .'וכו ךכרבאו לודג .יוגל ךשעאו 'וכו ךצראמ ךל ךל ה"בקה ול .רמאשכ
 'יג י"פע ןיתמלשהו .עטוקמ רמאמה יכ"יכו פ"יכבו ,ל"יכב רפח רמאמה לכ" .הרקה יכ רמאיו 7  :ןרחמ ותאצב
 187 דצ ליעל ומכ הנרחו ,םש י"מב 'יעו 898 דצ ליעל תונברוקה ומכ ו"יוב ןברוקל תביתכו " ,םירפסה ראש
 לכשב ןכו "וכו איצמה ךנברקל םא שרדה אבוה ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו ט"קלבו ;תונוש םימעפ דועו 170 דצו
 ט"יכ ר"ב 'פבו ,'וכו וינוע אשיו ביתכד איצמה ךכ וגוויזל םא שי קל שיר רמא 198 דצ םשו ,;112 דצ בוט
 םא רמא (ןוהנמ) ןוהינמ דח (שיקל שירו א"יכב) שיקל ןב ןועמש 'רו ןנחוי 'ר 'וכו הרקה יכ רמאיו שרפמ

 ג"ס ןב ךיבתנ בקעיו 'ןכו הגש ה"ע ןב
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 (נפ וכ סש) םיאב םילמנ הגהו אריו ויגיע אשיו 'תכר ךל איצטה ךנוויזל םא רמא הנרחו ,הסכו
 ,הינק לע הרינ ישאד תכרועל ןנחוי 'ר רטא :וגו י*י הרקה יכ רמאיו :[הסכו הטכ תחא לע ךלנאמל
 הזו ה"כקה לש ומש ריכזמ ושע ןיאש ינא ערוי קחצי רמא ינפל ךיהלא י"י הרקה יכ רמאש העשב
 היעשוה .ר רמא ,יגב ךשמאו אנ השג רמא ןכ כקעי רטאש ןויכ ,כקעי אלא ושע הז ןיא  ,ריכזמ
 היכקה ול ןמיזו הועשכ ובל אפרו כקעי יקוש לע םימ ונפשנ ךשטאו אג השג קחצי רמאש העשב

 "שם םודלוס נ"ע לעוקנס .126 7 לעל ,סש פוקני 1 :ז" "ק ןקמ ו'פ '' "ק קוזלומ 5עוקנס ,סט עוקל ?
 :7 "ק פלשו נ"מ 6עומלס 'יעו ו"ט

 (1 ולכאסל) ךלכאמל (ך םיאב . , אריו 'יתכו .. הרקח 'יתכד | ,י[ך םיאב . . אשיו 'תכו םוית ינפל אג תרקה
 חנחו אריו ריניע אשיו 'נש ךל איצמה ךנברקל םא ..ןוהנמ דח שיקל שירו . .רמאיו ;יתגאחוד תמכו ..דע

 ךל איצמה ךנבוקל םא המ 'סא ןוהנמ רח שוקל שירו . .רמאיו ,₪ המכו המכ תחא לע ךלכאמל םיאב םילטג

 'ל ,5 המכו המכ תחא לע ךלכאמל ךכסב זחאנ רחא ליא הנהו אריו ויניע תא םהרבא אשיו 'תכד

 | ול ל : יירתכנ'אד ינפל ךיהלא י"י [ם וגו י"י * | ('א 'ל הינק--רמאיו) .י'רתנד = .כ'אופ [רמאיו 2
 / מ חרבועל לשמ : ]ן הברעל .ירתוִך אברועל | (כ יל ינפל -- רמא) 'א רזא . ףד רמא ..'ר :28 [ןגחוי 'ר רמא
 ₪ 'ל לע | ירתיאד ארוג ,ן [הרונ | ייירת'אפ יטייאד ."ןְד יתיאר .ן היטאד . ] [יטיאר יא ב ברועל לשלכ

 | ם ךיהלא יי [ינפל יכ 8 | [ם ורובידב ספתנ בקעי ןכ הניק לע ," הונוקל ,יותוד היניק ג'א אינק 1- [הינק

 .'רכנאחו ה"בקה ל לש ומש ריכזמ (א אוהו) הזו [ריכזמ הזו | ן ןיא | ן 'ל .*ְך עדוי ינא [ינא עדוי | ן 'ל קחצי

 השג ול 'מא ןכ ול 'מאש ןויכו [ינב (ל ימאו) ךשמאו * -- ןויכ | %א 'ל בקעי אלא | ל 5 [ושע "* | ור כ
 רמא דימ .יף ךינב ךשומאו 7 ל"א) ול רמא דימ-.ןפ ינב ךשומאו אנ השג רמאיו ןכ ימאש ןויכו .5 אג

 היעשוה 'ר 'מא [ךשמאו -- רמא | תאחד "ל ינב יל הקשו השג ול ימאש ןווכו ,5 ינב ךשמאו אנ השג

 ימאש . . היעשוא ר"א .1] ינב (1 ל ..השג בקעיל קחצי (1 ול 'טאש) ימאש העשב (1 איעשוה)
 ול אש . . איעשוא ר"א ,1ך אנ השג בקעיל קחצי רמאש ..איעשוה 'ר רמא .?ך 'וגו ךשומאו . . בקעיל קחצי

 ..השג לזאש ןויכו .תוחד ינב ךשומאו אנ השג (ה רמאש ןויכו) בקעיל קחצי רמאש ןויכו ,[₪ אנ הש

 ,תנאחופד ויקוש [בקעי יקוש | ם וימימ 5 | יכ 'ל .%% ךשומאו ..השג ול 'מאש ןויכו .*א ךשמאו

 | ן הוועשכ | יתכאחופד הפר (ְך וביל ובל היהו .] אפר ובל היהו | וכ ויכרב

 סויה ינפל אנ הרקה ביתכד ךל איצמה (ךתגוזל) ןגווזל םא רמא אנירחו 'ןכו איצמה (ך
 ים אלו .("וכו 'ותכו "וכו אנ הרקה 'יתכד טוקליבו ת"יכו 'יסופרב ה"כו) 'וכו ךלכאמל וכו ויגיע אשיו ביתכו

 אוה ןמדזהו הרקמ ןושל םילמג חכנהו ליא הנתו הרקה ןושל קיידש שרפמ כ"מבו ,'ןכו ךכנברקל םא שרדה םעפ םש
 הווכנו םימש םש ריכזה בקעי ךכ ףרשנו ונק לע שא איבהש ברועל ו .'וכו הברועל 2 :ע"צו ל"ררה 'יחב ע"יעו
 אנ השג קחצי רמא ןכ בקע רמאש ןויכ 'וכו קחצי רמא ינפל ךיהלא י"י הרקה יכ רמאש העשבש ורובידב
 בקעי ןכ "וכו לשמ ףסונ פ"יכבו ,ש"ייעו 92 דצ לועל וטינד 2 ומכ ת"יטב יטיאד "יגהו ,רכו ךשמאו
 שפת וניבא בקעי ךכ ונק תא ףורשל שאה איבהש ברועל לשמ שרפמ א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו .ורובידב ספת
 "ןכו קחצי רמא "וכו הרקה יכ רמאש (ןויכש) ןוויכש וב (ספתנש) שפתנש ןושל איבהו (ספת בקעי
 עטוקמ רמאמה תיכו 'בו 'א .א"יכו ח"יכו 'יסופדבו ,ינב ךשומאו אג השג ול רמא דימ בקעי אלא ושע הז ןיא
 ךכ הניקל ארונ יתיימד אברועב אח א ר"א שבתשנ 8 דצ בוט לכשבו .נ"חעו וירחאלש רמאמה םע בברועמו
 'ב א"יכבו .ינב ךשמאו השג רמא ךכל םשה הא ריבזמ ןכיא ושע ירהש תז אוה .בקעי רמא שה תא בקי ריכזהשכ
 לשמהו ,הינק לע.הרונ יתיימד הברועל ר"א ינפל ךיהלא יי הרקה יכ רמאיו א"ג ןוילגב םלשוה םשו לשמה .רסח
 רמא 'וכו הרקה יכ רטאש קחצי עמשש ןויכו ימתס רמאמב אתיא + 'ופ תודלות ב"מ אמוחנתבו .כ"יכב םג רסח
 הרקה יב רמאש העשב ןנחוי יר רמא ו"ט ייפ םשו ,*וכו אנ השג ל"א ךיחלא 'ה ריכזמ ושע ןיא רמא ושע הז ןיא
 לשמהו .'וכו אנ השג בקעיל רמוא קחצי ליחתה 'וכו בקעי ןושל אלא ושע ןושל ןוא הזה ןושלה קחצי רמא 'וכו
 היניקל ארונ לייעד אברועל לשמ ןנחוי 'ר .רמא םיחא ךידבע רשע םינש 'פל םש ץקמ בימ אמוחנתב  אבוה

 הו רמאמ ,היעשוה 'ר רמא 4 | :'וכו ןה ול ורמא םתא םיחא םהל רמא (וניקל רואה תא םינכהש ברוע 'יפ
 יקליבו (ט"מת) ג*יש 'ר היעשו יקליב םשמ קתעוהו שיייעו 'וכו ידבע .לארשי התאו החיהפב 426 דצ ליעל רדפנ
 רמאמה ףוסבו ;םש יימב 'יעו אהכמ 718 דצ ליעל ומכ גייכו ל*יכב ף"לאב אפר תביתכו .'י א"מ היעשי יריכמ
 ךבל יהי לא א שרפמ א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,עוושת אל היגהל עוו בותכ יטוש יניבו עתשת אר עתשת לא ל"יכב בותכ

 - ע7- העשב איעשוה ר"א שרפמו סרוג טיקלבו .נ"חעו הועשכ ךילע ךבל יהי לא ספדנה ייפבו .ךילע הועשכ הפר

 ,לי שמ כ הש םוקיזחמ מו םיכאלמ ינש ה"בקה ול ןמיזו הועשל ובל היהנו עועדזנו עתרנ ךשמאו אנ השג ב

 התוא היעשוא רזא 2 רצ בוט לכשבו ,ינ ךתא יכ עתשת לא רמאנש לופי אלש וי
 רחאו ונימימ דחא םיכאלמ ינש 'וכו ול ןמיזו הועשכ יפר ובל היהו ויכרב לע םימ ךפשנ בקעי ליחתה העש
 עושת לא 'וכו עתשת לאו ינ נא ךתא ,יכ ארית לא הֶָישז לופי אלש וק רמב ותוא ןיזחוא ויהו ולאטשמ
 םימ וכפשנ ינב ךשומאו אנ השג בקעי ל קחצי ימָאש העשב היעשוא *ר "מא 'וכו אנ השג םש ג"המבו .תשגֶלמ
 ר"הה ומע ה"בקהו ותוא וכימסה ולאמשמ רחאו ונימיס דחא "וכו ול ןמוזו הועשכ הפר ובל היהו ויקוש לע
 ומ ותכמת ףא לאירבגב ךיתרוע ףא לאכימב ךיתצמא ךוהלא ינא יכ עתשת לא ינא ךמע יכ ארית לא
 ה"כקהו ויתועורז יתשב םהינש ושפתו לאירבגו לאכימ ה"בקה ול חלשו ב"שר 'צוה הדנא שרדמבו .יקדצ
 יקדצ ןימיב יתכמת לאירבגב ךיתרזע לאכ ימב ךותצמא "וכו עתשת בלאו יכנא ךתא יכ ארית לא 'וכו וירחאמ
 פא ךיתרזע ביתכד ולאמשמ דחאו ונימימ דחא ול ןמיז םיכאלמ ינש א"למ א"יכו ט"וכ ר"ב "יפבו .ה"בקה הז
 ב"מ אמוחנתמ רמאמבו םש ליעל נ"חב 'יעו ליע ל 'יפ ךכ = ךיתכמה ףא לאכימב ךיתרזע ךיתכמת
 ָך"מא םינוש םייונישב םש ב*מ אמוחנתמ קתעוה םש ירובמ 'קליבו ,םש יזמב יתקתעהש ו"ט "יס  תודלוה
 לטנ ח"בקה השע המ וזה הועשכ חחוש היהו ופא חיתרה ךשומאו אנ השג בקעיל קחצי .רמאש ןויכ איעשוה
 אה ול 'מואו וירוחאמ ןב ךמות ה ולאמשמ  לאורבגו ונומימ .לאכימ לאירבגו .לאכימ םיכאלמ ינש
 ךמע ינאש ךפוג חושי לא עתשת לאו ינא ךתא יכ ארית לא יוכו ךילע חחוש ךפוגו אריתמ המל בקעי
 ורמא בקעי ארייו א"ד רמאמה םש חלשיו ב"מ אמוחנתבו ,'וכו לאירכגב ךיתרזע ףא לאכימב ךיתצמא



 8 בכ אכ זכ הס השרפ תודלות

 עתשת לא ד'הה לופי אלש ירכ וקפרמב ןיזחוא ויהו ולאמשמ רחאו ונימימ דחא םיכאלמ ינש
 .עושת אל (י אמ היעשי)

 םיכח לקד לק אה בקעי לוק לוקה רמאיו והשומוו ויבא קחצי לא .בקעי .שגיו (בכ
 ושע ןיא ושע ירי םיריהו ,ופוקב אלא ו בקעי ןיא בקעי "לק לוקה ,ןיתימ ןישלחמד היידיו
 היל זירכמ ושע ידי םידיהו סונכמ בקעי לוק םחניפ יר רמא בקע לוק 0 ,םידיב אלא טילש
 ףצפצמש העשבו תוטלוש ושע ירי ולוקב זיגרמ בקעיש העשב היכרב 'ר רמא בקעי לוק לוקה ,יתאו

 ב"ע עוסנס ,'5 "ס ל"כפ סככ םומס ," 7" םועס י"בטכד 6תלינמ ,ב"פ '3: ספכסע סלע3 סתליכמ 4 :ספ ץוקלי 3
 ] :" 'יכ םודלוס

 ג ןיזחא) ןיזחוא .ך |ןיזחוא | + ולאמשל ,[ך ולאמשב | י ונימיל .תֶד וגימיב .כנאופ [ונימימ 1
 5 היה | לר ו 51 וקיפרמב .ל וקפרממ [ירתאופד וקפרמב * | י*רתכנאופד ותוא (ן םיזחוא

 .יפְד ךיהלא ינא יכ .רכגאחו [עתשת |[ כ לאו | גח היל 'מאד (1 יהדה) אה הדה :] היל 'מא אוהד איה

 ל עתשת אל יל עוושת אל [2ח"ןפ עושת אל * 5 | ת יקרצ | ןימיב ךותכמת ףא ךיתרזע ףא ךיתצמא ךיהלא רב

 ידי םידיהו בקעי ..שגיו [ך בקעי -- שגיו * 3 | וב הועשכ ךבל יהי לא עושת לא ;1 עשת לא .א7ך עושת לא
 .שגוו :ן וגו קחצו . .שגוו ;ד בקע < - לוקה גו "קחצו .. שגוו 0 8 /חצי לא . .שגיו ,א ושע
 .ירתד לוק .יירכנחופ |לק ! אל .*ר יאה [אה | ןח כקעי . .לוקה .י"א בקי ...לוקה רמאיו .ם לוקה קחצי
 1 [היידיו 4 | "ך םיכחד | 2 'ל - לס רכ יק .א לב . לקמ .ן לוקד [לקד | %א 'ל .'א לוקה
 ו ןישלחמ .*א ןישלחמכ .ץְד ןשלח ימה .כ% ןשלחמד | ַח ידו ,5 ידיו .*ךכנ אודיו .*רתאפְ הידיו
 5= איתימ .*ך ן /1ך ןיתיימ .[ןיתימ | ?ך ןיחלשמ ,'א ןחלשמכ .?ךתןד ןיהלשמד .ם ןשחלמד .1 ןשלחימ

 יירתחד טליש .כג'אופ [פילש | 'רתד = איד .כנאחו [לוקה | 5 יל יא םיתמ :;ן םיתימ .*א ןיתימד
 ןיא -- םודיהו | ] נו בקעי ..לוקה :יתנפד בקע לוק .(ו לוקה גש ,ם לוקה יכד) לוקה = .1ףכ%%ח .[ולוקב

 (ל םידיינ) פיזוב .'א וידיג [תחְ סידונ * | ל ל .ילרתחד'ל סלוש (כנ'אופ טילש* 5 | י'רכנלאָפ יאו
 רתפהד לוקה א"ד .ן לוקהו ,א [פוקה | יורכנופל ושע ידי (1] םידיהו .?ְךַּפ םידיהו 'כד) םידיהו '
 2-| היל זירכמ ;1א זירכמ [סינכמ | אופ בקעי לש ולוק | אפ סחנפ | (וכזח :ל יתאו ו

 אוהו 6 | . ?ך "ל ;ן הל [היל | ?= םינכומ א םיכפמ .ןד זימרמ .ן זרכמ .15 [זירכמ | :ן םידייה

 כ ןגימ .גחפ ןגימ .%א וגימ .?ךב'או |ויגימ | רתד = א"ד .כנאחופ [לוקה | "רתנאופד יתא
 ית אביו 'תכו) אביו הדעה לכ ונוליו 'יתכד ₪ :רכנאחופ [תוטלוש |  /'ן] = םודיהו [ידי | וףתד ןיכרמ

 | יא ףנפצמ בקעיש .1רתכג'אופד ףצפצמ אוהש | ןןִד קלמע
 ךיתצמא :וכו עתשת לא ינא ךתא יכ ארית לא ה"בקה לזא העש התואב "וכו וזה הועשכ ופוג השעג וניתובר
 לוק לש לוק ןה וכו לק אה 8 = :'וכו ךמע יכנא הנה יקרצ ןימיב ךיתכמת ףא לאירבגב ךיתרזע  לאכימב
 כח אוהש הרומ ויתפשבו ויפבש עובצה לע םירמואש .ר"אלב אוה לשמו ,םיתמ ןיטישפמ לש םודיהו םכח
 סרוג ט"יכ ר"ב יופבו ,'וכו שולח רמא ןיד 218 דצ ליעל ומכ ןישלחמו ,ת"פיב 'יעו םירעוכמ וישעמו -אטח אָריו
 םיכחד לק לק יאה א"וכ ר"ב 'יפבו .םיתמ ןיטישפמ שרפמו ןיתימ ןי ח לש מ ד הידיו םיכחד לוק לוק אה
 טישפהו ומכ ןיטושפ מ ןיחלשמ אודיו .א"למ א"יכו ט*יכ ר"ב "יפבו ,םיחצרמ םיתמ םיטישפמ איתימ ןיחלשמ אידיו
 ע ל"תמעו ר"תמעבו י"מב םש ליעלו ג"חעו ('א .יירתו א"תב ה"כ) חלשיו (ימגרתמו) ן גימיגרתמד הלוע ?ה תא

 דצ ליעל י"מב ייעו ןינעה לכב ונונפל .ה"כו :,א*ד .ןמיס ילב רחא שרד וכו לוק לוקה 4 | :חלש 'עו שלח
 םידיהו גש שרדה ףופב רתוימ "וכו ושע ןיא "וכו םידיהו ולו קב אלא "וכו בקעי ןיא !וכו לוקה ייגה ייפלו ,5
 בקעי ןיא בקעו לוק לוקה קתעוה 193 דצ בוט לכשבו ,נ"חעו ןאכ תונוש תואחסונו , ל"יכב 5 "ג בותכש ושע ידי
 ושע ןיאו לוקב אלא טלוש בקעי ןיא 426 יומע ג"המבו ,םידיב אלא טי לש ושע ןי או לוקב אלא טי לש
 מאנש וידיב אלא טילש ושע ןיאו פקעי לוק לוקה ?אנש ולוקב אלא טילש בקעי ןיא ייחבבו ,םידיב אלא ט לו ש
 ידי םידיה לבא ךלוקב השוע תא איוה ל"א 'וכו ה תודלות ב"מ אמ טוחנתבו וכו םידיהו
 םיאגתמ םתא םהל רמא ונילוק עמשיו וכו םודא ךלמ לא שדקמ םיכאלמ השמ חלשיו םש . אתליכמבו ,ושע
 ביתכד וניבא ונל שירוהש המ לע םיאגתמ ונאו 'וכו בקעי לוק לוקה ביתכר קחצי םכיבא םכל .שירוהש המ לע
 ינשל קחצי ליחנה תושורי יתש םש ר"ומשבו ,םש י"בשרד אתליכמב ייעו 'וכו היחת ךברח לעו ושע ידי םידיהו
 ושעו ושע ידי םידיהו רמאנש םידיה ושעל ליחנהו בקעי לוק לוקה רטוא אוה ןכו לוקה בקעיל ליחנה ויגב
 כ"מבו .ושרפל השק הז שרד = .סינכמ בקעי ,לוק 5 = :'וכו ותשוריב האגתמ בקעיו :וכו ותשוריב האגתמ היח
 אב אוה דימו (היל זימרמ 'יסופדה 'יגכ) ושעל ה"בקה זמרמ הלפתו הרות ב קוסעלמ ולוק תא ףסאו םינכמש ייפ
 העשב יתא אוהו היל זירכמ ריפדב ר*ב 'יפב ןושלהו :,תרחא 'יג וינפל .התיה ל"ז י"שרו םש ריעה דועו
 דבעשל ןינכומ ושע ידי דימ תומוא םהילע איבהל .ונערופ :הילע ןיאבנתמו בקעי לע לוק ןיאיצומ םיאיבנהש
 בקעי לע לוק םיאיצומ םיאיבגהש העשב יתא אוהו היל זירכמ בקעי לוק ווקה א"ד ט"וכ .ר"ב 'ופבו ,ןהב
 לוקה א"ד י*שר 'ריג איבה א" -- ,םהב דבעשל םינכומ ושע יהי הנהו  תומ וא םהילע איבהל 'וכו םיאב במו
 ידי םידיהו דימ "וכו םיאבנתמו בקעי לע לוק םי זירכ מ םיאיבנהש העשבו יתא אוהו היל זירכמ בקעי לוק
 םידיהו היל זירכמ בקעי לוק לוקה א"ד א"וכ ר"ב 'ופב תומילש רתיבו ,םהב רבעשל םינכומ ושע
 וכו 'יאבנתמו בקעי לע לוק 'יזירכמ 'יאיבנהש (העשב ל"צו) הולשב יתא או הו םינכומ ושע ידי
 ר"א בקעי לוק לוקה 'א א"וכב גה הוז יוניש תצקבו ,םהב דבעשל םיגכומ ושע ידי הנהו תומוא םהילע איבהל .

 תרחא "יג דועו .יתא אוה וג היל םיכסמ ושע ירי םידיהו זורכמ בקעי לש ולוק סחנופ
 ח"יכבו ,(רזפמ רדבמ 'יפו) היל י ר ד ב מ ושע ידי םידיהו םינכמ בקעי לש ולוק רמא סחנפ 'ר םש בופ לכשב
 םארוב לע םירכד ןגרלו םערתהל | .'וכו זיגרט בקעיש 6. :ע"צו טוקליב קתעוה אל ןכו הז רמאמ אתיל כ"יכו
 שוריפ וא .תוטלוש ושע ידי ןיא .ותונתונעבו ותועינצב :ולוקב ףצפצמש העשב תוטלוש ושע ידו .םידיהו זא
 םייקתמ םלועה ןיאש ןיפצפצמ ןבר תיב לש תוקוניתכ הרות ירבדו הֶלפתב ולוקב ףצפצמש 'וכו ףצפצמש העשב
 :יגהו תוטלוש ושע ידי ולוקב .זיגרמ .בקעיש העשב ונונפלש 'יגהלו  .'וכו ושע ידי ןיא םהיפ לכהב אלא
 לע םעה ןליו ל'צו) 'וכו הדעה לכ .,וגוליו 'ותכד ת"וכו :ופופרב הפסותונש הייארח .חנוכנ 'וכו ןנרמ "וכו ןגרמ

 שו
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 רועב ןב סעלנכ םלועב ןיפוסוליפ ורטע אל הנהכ רב אבא 'ר רטא :תופלוש ושע ירי ןיא ולוקב
 םילוכי ונאש רמאת ול ורמא ,ולצא םלועה תומוא לכ ופננתנ ידרגה סומונבא ,ידרגה סומונבאכי
 ןיפצפצמ תוקונית םש םתאצמ םא ,ןהלש תושררמ יתכו תויסינכ יתב לע ורזחו וכל רמא ,וז המואל גוורזהל

 178 דפ 6עו[ םכומנ סכי< םכומ ,'נ 'םיפפ יסנכ קכיל ,('5 6"כק) סכיס 'פ לסקיספ |

 םיריה ןיא תן ידי םיריה ןיא . ידי םידי ןיא .י'רכגא |ירי ןיא | כל ל (י'רתגאופה ולוקב *
 | ם יל רועב ןב | ₪ תומואב .'] םלועה תומואב | [ם ןיפוסולפ ,י'"| םיפוסוליפ '] ידי ןיא ושע ירי

 | 'ף סומטב אבו .""| סומיטבאכו ,!"| סוימינבאכו .ן סומנבאכו .י*רתוכאופְך סומינכאכו . 1 [סומונבאכו 2

 ,1| הז סוימינבא ."ףך הו סומינבא .1 סומונבא הז .יִכָמ ידרגה פומינבא [יררגה סומונב 1 'ל ידוגה

 תומוא לכ וסגכנ .!ףךכ ולצא תומואה לכ .. ,י ולצא םלועה תומוא וסנכתנ | אחד 'ל .*ך הו סומיטבא
 | [ םלועה תומוא לכ ידרגה סומינבא לצא וסנכתנ .?א ולצא . , תומוא לכ וסנכנ תחא םעפ .*א ולצא םלועה
 / גוודזיהל .יאז [גוודזהל 3 | זך תושעל ןילוכי .כג'אפ ןילוכי | ך וגאש המ .'א ונא ךאיה | 'א ונל רמאת
 ,1'א [תויסינכ | ' ןהל :תכנ'אחפ םהל -- [רמא | י המואב | כ גיודזיל .ָך גורזיל .[ךפ גיודזהל

 :יתכנפ [פא | כאפ 'ל ןהלש | ך תושרדמ יתב לעו . ₪ תושרדמו .יףףכנא [תושררמ יתגו | יתוכ'אפְד תויסנכ
 .% םלוקב ןיפצפצמ .יזְו םלוקב םיפצפצמ | ,] ןיבשי .1 םיבשוי .?א םיאצומ .א 'יאצומ | ך םאו .א םתא םא
 | ע םלוקב ןיציצמ

 -ע םג אתיא וז 'יגו ,ךומג בקעי לוקש יולכ ולוקב ןיכרמ בקעוש העשב 'יגהל םעט הל ןיאו (קלמע אביו השמ

 רסח לקה תוטלוש ושע ידי ולוקב ןיכרמ בקעיש העשב שרפמ ספדגה ריב !יפבש ונשה 'יפבו .ט"יכ ר"ב 'יפב
 רמא קחצי ןכו ךמאמה ג"פ ה"ר 'שורו תודגאב בקעי ןיעבו ,ושע ידי םידיה דימ ולוק לקה בקעי םא .אוה
 ירי םיריח ןיא ולוקב ףצפצמ בקעיש ןמז לכו וב תוטלוש ושע ידי ךומג בקעי לוקש ןמז לכ בקע לוק ל קה
 יקב םכח יפמ יתעמש הז רמאמ "וריפב םש בתוכה בתכו (ימלשוריב וגינ ל וניא .רמאמהו) וב .תוטלוש ושע
 ןיאש בקעי לוק לקה רשאכ רמולכ אלוק ןושלמ ושוריפו ו"יו רפח לוקה תבית יכ שרדמב הארש רכוג אוהש
 שיש יתאצמו הז לע םיכסי םא ר"כב יתשקב האנ 'יפ הזו תוטלוש .ושע ידי זא ךרבתי וינפל הלפתב םיברמ
 הדעה לכ ונוליו ביתכד תוטלוש ושע ירי ולוקב ה הבר מ בקעיש העשב היכרב יבר רמא וחסנ הזו ןושלב ףולח
 םלועה תומואל םעלב רפא ןכו תוטלוש ושע ידי םידיה ןיא ולוקב ףצפצמ אוהש העשבו קלמע אביו
 0 'ןיסנכ יתב לע ורזחו וכל ל"א % המואל גוודויל ןילוכי ונאש : ונל רמאת ול ורמאיו ולצא םלכ וסנכתנש
 םהיבא 'וחיטכה ךכש םהל גוודזהל ןילוכי םתא ןיא םלוקב ןיפצפצמ תוקונית םש 'תאצמ םאו םהלש 'ושרדמ יתב
 םילוכי ושע ירי םידיה ואל םאו ןשע ידי םידיה ,ןו תויסגכ יתבב .יוצמ בקעי לש ולוקש ןמזב בקע לוק לוקה
 מ ומצע ירבד לע ל"ר בקעי לש ולוק אוה לוקהש ןמז לכ ולוקב הברמ ייגה יפל םש שרפמו .כ'ֶע םהל

 ירבדב ףוצפצ ל*ר ולוקב ףצפצמש העשב .לבא קלמע אביו זא הדעה לכ רנוליו .ומכ היבקה דג
 רזא שרפמו סרוג םש בוט לכשבו ,יש תחנמבו ת"פיבו כ"מב םג 'יעו 'וכו םידיה ןיא זא הלפתב וא הרות
 ימכח | .ןיפוסוליפ 5 :תופר ושע ידי , ףצפצמשכו תוטלוש ושע ידי םידיה ולוקב ןירכמ בקעישכ היכרב
 לבא .השמכ לארשיב דוע איבנ םק אלו ושרד ז"נש 'יפ הכרבה תאזו ירפסבו .8 רצו 5 דצ ליעל י"מב "עו תומואה
 ג"מש 'יפ םשו ('א 'יס כ"פ ר"מבבו 'א 'יס קלב 09 םוחנתו "מ אמוחנתב םג 'יעו) 'וכו רועב ןב םע ;לב הז הזיאו םק תומואב
 ועמשש ןויכ "וכו םימה לע 'ה לוק ינש ויבשוי לע ולוכ םלועה תֶא שיערה לארשיל הרות ןתיל ה"בקה הלגנשכ
 'וכו ןמלוע תא דבאמ םוקמהש ונחנא ו ול ורמא םעלב לצא םלוכ וצבקתנ תולוקה תא םלועה ,תומוא
 ,(יא ז"טק םיחבזו 'וכו יכנא יפלו ורתי !פ שיר אתליכמב ייעו) 'וכו הרות אלא וע ןיאו ןתי ומעל זוע 'ה םהל רמא
 ףוסב ףסונ יב א"יכבו ,'וכו םעלב לצא תומואה לכ וסנכתנ הרות ןתמ תעשב ןכו ר"ב 'יפב ןווכ הדגאה וזלו
 םעלבכ םלועב ןיפוסוליפ ודמע אל כ"באר רמא ןאכו ,נ"חעו וכו תומואה לכ וסנכתנ לובמה תעשב 5 רמאמה
 וכל רמא ומעל ה"בקה ןתנש הרותה איה לארשי תלוגסש ה"ואל םסרופ אוה םגש ידרגה סומונב 1 ,רועב ןב
 ידרגה ('פומונבאו ,'וכו בקעי לוק לוקה ןהיבא ןהיטבה ךכש 'וכו ןהלש תושרדמ .יתבו תויסינכ ותב לע .ורזחו
 ןמא התמ ידרגח סומינבא ב"פ תור שרדמב אתיאדכ ומע ןתנו אשנו דאמ ודבכש ריאמ 'ר לש ןרוד ןב היה

 לאש 'ב ו"ט הגיגחבו "וכו םינפ ול תוארהל מ"ר הלעו ויבא תמ ןמז רחאל 'וכו םינפ ול תוארהל מ"ר 7
 ידרגה פומודבא לאש גייפ שור ר"ומשמ 19 'ומע ג"המב קתעוהש רמאמכו ,'וכו מ"ר תא ידרגה סומינ
 'יגה ו"דו ר"פדב םש ר"ומשבו) 'וכו ול רמא ץראה תארבנ ךאיה ול רמא 'ריאמ 'ר-- תא (ירדגה םש ק"יכבו)
 ארודהמ ד"ח םידוהיה תורוק ץערג 'יעו ('וכו ול ורמא וכו םהל רמא ל"ז 'יתובר תא ידרגה סומינבא לאש
 ודמע אל 'וכו אבא ר"א קתעוה ו"ד ייתבבו ,81 דצ ב"ח ת"הגאו 12 דצ ב"ה רעריש 484 רצו 175 דצ 'ד
 גוודזהל ןילוכי ונאש ןמאת ול .ורמא ולצא םלועה תומוא לכ וסנכנ ידרגה סומיטב א כו 'וכו 'יפוסולפ
 ןיא .םלוקב םיפצפצמ תוקונית םיאצומ םתא םא םהלש תושרדמ יתבו תויפנכ יתב לע ןרזחו וכל ם ה ל רמא וז המואל
 יוצמ בקעוש ןמזב 'וכו לוקה םהיבא םחיפבה ךכש םה ל םי ל\כי םתא ואל םאו םהל םילוכיםתא
 ב"באר תחיתפב רמאמה רדסנ םש אתקיספבו ;ושע ידי םידיה ןיא תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב
 םומינבאכו 'כו םעלבככ םלועה תומואב םיפוסוליפ ודמע אל כ"באר רמא םש 'יגהו 'וכו םכחה שיאה ימ
 םהל רמא תאוה המואל גוודוהל ונא ןילוכי ול ורמא ידרגה ,םומינבא לצא ה"וא וסנכנ ידרגה
 ואל םאו ןוהל גוודזה ל ןילוכי םתא ןיא 'וכו םש םתאצמ םא ןהלש תושרדמ יתב לעו 'ןכו ןרזחו וכל

 יתבב ףצפצמ בקעי לש ולוקש ןמז לכ 'וכו לוקה םהיבא ןחיטבה 4 םהל גוודזהל ןילוכי םת
 ףצפצמ בקעי לש ולוק ןיאש ןמז לכו .דוע אתיא םש א"יכבו) וש ע ירי םי די חה ןיא תושרדמ יתבבו .תויסנכ
 ודמע א אל וכו רמא אתקיספהמ קתעוה 6 'ומע ג"המבו .(ושע ידו םידיה | תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב
 (ירדגה) ידרגה ןו מ ר ב א לצא םלועה תומוא לכ .וסנכנ ,(ירדגה םש ק"יכבו) יררגה .ן ו מ רב א כ ו 'וכו ןיפוסוליפ
 לוק םתאצמ םא סהלש תושרדמ יתבו וכו ורזח וכל ןהל "מא וז המואל גוודוהל ונא ןילוכי רמאת ול .ורמא
 ףצפצמ בקעי לש ולוקש ןמז לכ 'וכו לוקה ןהל 'מאו ןהיבא קחצי ןחיטבה ךכש "וכו ואל םאו "וכו תוקוניתה
 וסנכנ יררגה סוניגבאכו "וכו ורמע אל :וכו רמא םש אטוז .שררמב הכוא שרדמבו ,ושע ידי םיִדיה ןיא 'רכו
 ךכש ?וכו םא םהלש תושרדמ יתבו "וכו ורזהו ןכל "וכו ונא םילוכי 'וכו ידרגה םוניגבא לצא םלועה תומוא
 שואה .ימ החיתפה - סש ר"כואבו ,סהב טלוש ושע ידי םודיה ןיא 'וכו ןמז לכ 'וכו לוקה םהיבא םחיטבה
 ונא ןילוכי םהל ורמא יררגה סומינבאכו 'וכו םעלבכ םלועה תומואל 'וכו ודמע אל 'וכו רמא 'וכו םכחה
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 56 בכ זכ הס השרפ תודלות

 כקעיש ןמזב בקעי לוק ו ןהיבא ןחיטבה ךכש ןילוכי םתא ואל םא ,םהל ןילוכי םכניא ןלוקב
 ןמימובל השא [חונ רורא ינש העבגב שגליפב בקע לוק לוקה :ושעל םירי ןיא תויסינכ יתכב יצווצמ
 והפגיו היבא ימיב דוע םעברי חכ רצע א םעברי ימיב כקעי לוק לוקה  ,(חי אכ םיטפוש)

 אלא ףנונ אל אלהו ףגוג םעבריש רמול רוכס תא ןמחנ רב 0 'ר רמא ,(כ גי בהיד) תמיו י"י

 םכדמ ,ז"פ םוכ סלדע ,'ק ''כ נ"לפ הנכ לכקיו ,'ג ו'ע ז"עפ תועכי יוכי ,ז"עפ סלוע כדס 3  :ג"'עפ ןעקנ ל
 :סי'יפ לפונט

 (ת גוורזהל) גודזהל .ינפ ןהל :.כ:אח |םהל | יכחד פיד .תנאפ [ןילוכי | םתא (' יא) ןיא 1

 | תד 'ל :יכחַ] םהל םילוכי . .םאו .אפ םהל ןילוכי . .םאו . 1 ןילוכי ..םאו [ןילוכי --םא | 18 'ל ,ךְד םהל
 םידיהו .[בקעי | 1 ₪ ןהל 'מאו :יתכאד ₪ םהל רמאו .פ ₪ 'או .] [לוקה | יתכא פהיבא | אפ םחיפבה

 ,זד חווצמ .") ףצפצמ .ץ) ןייוצמ .כ ץיצס ל | יתכאחפהד בקעו לש ולוקש .ענ [בקעיש | זח ושע ידי
 | יתכגאח תושרדמ ([ך יתבו) יתבבו (] תויסינכ) תויסנכ יתבב ,ז) תויפנכ יתבב: | א היוצמ .יְִגֶד יוצמ

 םתא ושע ידי םידיה . .םאו . .ןיא ,"5נ1אַח ושע ידי (כ םידיהו) םידיה ואל םאו ושע ידי םידיה ןיא :ע [ושעל -- ןוא

 לצא תומואה לכ וסנכתנ הרות ןתמ תעשב ןכו ושע ידי םידיה ואל םאו ..ןיא /[ךיך םהל ([ך/ גיודזהל ןילוכי) םילוכי
 לוקה .1א שגלפב | ם יל בקעי | כ ₪ אד [לוקה | ?א בקעי לוק לוקה םהל ריזחה בשי לובמל י"י ול ורמאו םעלב
 קה [ימיב | 5 -. א"ד[לוקה 3 | יתאפד ןימונבל . כגיאוו ןמינבל | 5 שגלפב בקעי לוק לקוח ,ן שגליפב בקעי לוק
 תּואמ ([ך שמח .!ְך 'ה) השמח םהמ וגרהש יכב לוק = ,לנא]פ .[םעברי | כ = בקעי לוק לקיה ?ן = "עי לוק

 ר תמיו . .והפגיו ("ך היבא) וחיבא ימיב ו ,*א תמיו . .והיבא . . םעברי [תמיו -- םעברי * | [ףִד ףלא
 גפל עמש [רתכ'אוד [לאומש 4 | 5 ל :ל וגו .תד םעביי .ן וגו םעברי , תמיו . .היבא ימיב םעבריב

 תן התא המ ,ָך תא המ ,ן התא .רבגאפ [תא | אפ .יל .1ך ןמחנ בר רב ,*ך%א ינמחנ רב [ןמחנ רב
 | או יל אלהו | ן ףגינ אוהש םעברי :.?ךא פגג .. .ירתכנפד ףגינ םעבריש |.רתנאוד יל .כ"ןפ [רמול

 | יר'א פג: .ירתכגפד פגינ | ן אלו
 לעו-לוק לוקה םהל רמאו םהיבא םהיטבה ךכש םהלש תווסנכ יתב לע ןרזחו וכל םהל ןרמא "וכו גודוהל
 וק שש ןמז לכו :ושע ידי םידיה ןיא תושרדמ יתבו תויסנכ יתבב בקע לש ולוקש ןמז לכ ושע ידי םידיהו
 הל . 'וכו ורזחו וכל הגוה כ"מבו ,ו"דו ר"פדב םש ה"כ) ושע ידי םידיה תושרדמ יתבו תויסנכ יתבב ףצפצמ
 ,(ב"מ ר"כיאב םג 'יעו יוכו ןכש םהל םילוכי םתא ואל םאו םהל םילוכי םתא יא םלוקב ןיפצפצמ תוקוניתה םא
 יוצמ 'עבו ,םלוקב ןיפצפצמ א"ס םלוקב ןיציצמ תוקונית םש םתאצמ םא ץויצ 'ע ךורעב .קתעוה ןאכ ר"במז
 אירפוצ ןוניא םש אבוה 'ז 'יס ז"טפ ר"יומו ,ףצ פצמ א"ס ושעל םידי ןיא תויסנכ יתכב ןייוצמ בקעיש ןמוב
 ץיוצמ רופצ תלהק שרדמ שירבו ,ןינייצמה ןילא םיפצפצמה אחיא 'י 'יס ּו"פ ר"יובו ,ןינלק א"ס (ןינייצמ) ןיציצמ
 כ"חעו ץיצמ כיכבו יצו ו צ מ ןאכ 'יגה ל"יכבו ,ןייצוצמ ןורפיצ (יד ב"י) 'וכו ורגסו יפ םשו ,ץיוצמ המ לע עדויו
 5 םאו הכיאב "וגו םומנבאכו ר"כיא לא זמרו רפוסה עטיק וייכבו ,יוצ 'עו ץיצ 'ע ל"תמעבו ץיצ 'ע ר"תמעבו
 קנ ל"יכב = וכו לוק לוקה 2  :'וכו בקעי לש ולוקש ןמזב רמאמה .ףופ עמוקמ פ"יכבו .םהל םילוכי םתא
 לקה שרד העבגב שגלפב 'יפ כ"מבו ,'וכו שגלפב בקעי רוק קוה לוק לוקה "וגה .פ"וכבו ,(! לוקה 5 סבו ןאכ
 ב שגליפבו ,662 דצו 888 רצ ליעלו ג"חעו ןמיג בל השא ןתוג רורא בותכ ארקמבו ,'וכו הלל ק ןושלמ
 מיב בקעי לוק לוקח שרפמ י"כ ר"ב 'יפבו ,םהיחא םד-וכפשש ושע ידיכ בקעי לש םידיה ויה םעברי .ימיבו
 וגרחש כב לוק ת"יכו ייסופדב ףסונ ןכו) 'וכו רצע אלו ד"הה ףלא .תואמ שמח ןהמ וגרהש כב לוק םעברי
 תואמ שמח לארשימ םיללח ולפיו הבר הכמ ומעו היבא םהב וכיו קוספה . ואיבה אלש ושוריפל ק"קו ,('וכו
 ןשרדנ םש ימלשוריבו ,ןינעה ףוסב םש בותכש "וכו חכ רצע אלו קוספה אלא (ז"י םש ב"הד) 'וכו שיא ףלא
 ל"יבב ג"יעפ ןמקל ה"כו 'וכו היבא ימיב דוע םעברי חכ רצע אלו 'פה יתמלשהו ,הטמל 'יעו םיקופפה ינש
 ;והיבא בותכ ב קופפבו םש י"הדב ונינפלו ..לאומש שרדמבו ר"יובו ימלשוריבו .ג"יכו 'בו 'א א"וכו פ"יכו
 תא נ"בשר רמא איגוסה לכ ןאכ האבוה תמיו י"י והפגיו ד"ס שרדבו ,היבא בותכ השרפ התואב םימעפ עבשו
 ןמיניבל השא ןתונ רורא העבגב שגליפ .ימיב יתפרח תא םיהלא ףסא ושרד ג"עפ ןמקלו ,'וכו רַמול רובס
 העבגב שגליפב 'וכו ףסא שרדה םעט םשו ,'וכו םעברי חכ רצע אלו םעברי ימיב יתפרח תא םיהלא ףסא
 שרדה הז רוקמו .'וכו רובס תא נ"בשר רמא ליזאו שרפמו היבא ףגינש םעברי ימיב 'וכו ףסא םרחה וריתהש
 ירה רומא ופגנש אוה ימ עדוי התא ןיאו 'וגו םעברי חכ רצע אלו 'וגו םעברי ירחא היבא ףודריו םש ע"סב
 רמוע היהש ופגנ המ ינפמו [היבאב אלא והפגיו רמוא וניא אה הגש 'ב וירחא ךלמו] היבא תא רבק םעברי
 בהזה לגע הארו לא תיב תא דכל זא אוהו 'וגו השע רשא בהז ילגע םכמעו םהל רמואו לארשי תא דסחמו

 רמאמהמ ו"דו ריפדב 'יגה ה"ר 'ִר םיכלמ ?קליבו) רענטאר ב"דר תורעהב ש"ויעו 'וכו םוקמה ופגנ ךכיפל וחינהו -
 וניא אה הנש םירשע וירחא ךלמו היבא תא רבק םעברי ירה ףגונש אוה ימ עדוי התא ןיאו ע"סמ קתעוהש
 םכמעו סהל רמואו לארשי תא דשחמו דמוע אוהש ינפמ-םוקמה ופגנ המ ינפמו היבאב אלא והפגיו רמוא
 היחאל ארקש לעו םוקמה ופגנ 'ופל וילע למח בהזה ילגע תא הארו לא תיב תא דכלשכו בהז 0
 םימיהו םעבריל 'כ תנשב ונב אסאו םעבריל ח"י תנשב ךלמ אוהש םינש 'ב היבא רחא ךלמ םעבריו ,(ללכ ב
 יכ א ג"ו ב"הדבו 'ש !א וזט םש ק"דרבו 'א ן"ט א"מ י"שרב 'יעו הנש םיתשו םירשע םעברי ךלמ .רשא
 ידי לע (679 דצו 864 דצ ליעל לצונו 108 רצ ליעל לפונ ומכ םגונו) ףגונ המלו ןאכ ושרד יסא 'רו כ"בארו
 וכו ןנינתו 'וכו םירמוש םהילע | רימעהש ידי לע וכו (םהימטוח ,ץצקש י"כ ר"ב ייפב שרפמו) םהינפ תרכה ריבעהש
 הנשמה ןושלו ,תויח תונמלא םהיתושנ וראשנו םהילע דיעהל ולכי אלש "וכו ויתונמלא יל ומצע רמוא אוה םהילע
 םטוחה םע (םינפה) םינפ (?ףוצרפ לע אלא ןידיעמ ןיא .אברעמ ינבד אדומלתד אתינתמבו ימלשוריב ז"טפ תומביב
 - וליפא םימי (תשלש רחאל ןידיעמ ןיא) 'ג רחא ל אלא םידיעמ ןיא (וילכב וא) וילכבו ופוגב ןונמיס שיש פ"עא
 שפנ אצתש דע אלא ןידיעמ ןיא וב תלכוא (היח וא) היחהו (בולצה לע בולצ וא) בילצה לע בולצו (ךיוגמ והואר)
 ו ןיא ילכבבו תוינשמבש הגשמבו ,םימי השלש רחאל דע אלא ןידיעמ ןיא אתינתמ יניכ שרפמ 'שורי ארמגבו
 ןיא וב תלכוא היחהו בולצו דייוגמ והואר וליפאו ושפנ אצתש דע אלא ןידועמ ןיא וילכבו 'וכו םינפ ףוצרפ לע אלא
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 תובנה 'תכד לארשילש סהינפ תוכה רינעהש ירי לע אגהכ רב אנא 'ר רמא ףנונ המלו ,הינא

 הלקלקחנש רע םיטי 'ג םירמוש סהילע דימעהש ירי לע רטא יסא 'ר ,(פי ג תיעשי) םב התגע םהיג
 ןיאו ויליכבו ופוגב ןינמיס שיש יסלעפא םטוחה םע םינפ ףוצרס לע אלא ןיריעמ ןיא ןנינתו םתיוצ

 ןנחוי 'ר ,(ח ופ הימרי) םימי לוחמ ויתונטלא יל ומצע רמוא אוה סהילע ,םימי 'ג רחאל אלא ןיריעמ
 היחאל ארק ,(ו גיביהד) לעילב ינכ םיקר םישנא סכמעו 'גש ינולישה היחאל הזיכש לע רמא

 :םיכ כ סיכלמ 'קל | :נ'מ ו"טפ סופני

 [ן יל ידי | ן אנהכ רב אבא יר . [ףד רמא . .אבא 'ר . כנא [ם [אנהכ --רמא | ?ךא םגנ ירתכגופד ףגיג |
 ,5 מא 'ר .ןךְך רמא יול 'רו .ן 'מא יול 'ר [רמא יסא 'ר 2 | כא רמאנש ,ן 'חכו | "א לארשיל .!א לארשיב | א םיג

 [חלקלקחנש | השלש | ןך םירטוש .ן םירמש .[ ןירמוש | ן םישהש [דימעהש | ן ל ירי | ] איר .[ 'מוא 'ר

 ! ניאפ ןיאו | נאפל 'ל .ןרד ןגתר ו ןניגתר ["ל ןנינתו * | ןתרוצ 8 | ך תנחשנש . 2'א תינתשינש ,?א הגתשנש
 שיש :ל סש שיש |כג"ןד שיש * | תכא"ו'ך פיעא .גד יפ לע ףא | 'א - תרכה |ףוצרפ | ן םידיעמ

 .רתד דע [ו"ל רחאל * | לוד טי" .תפנא !ןידיעמ 4 | תנא"וד וילכגו .כ |ויליככו | תו םינמיס | א וב
 [תכנאוד פיפי * | תכנ'אוד השלש . *א'ד |'ג | גל 'ל .*א פחילע ורבעש ןתוא לע .!ך רחאל םימי 'ג דע

 (1 שיקל ןב יעמש 'רו) ל"בשרו ןנחוי 'ר .(םיכלמ) יןפ [ןנחוי 'ר | 'ל םימי 'ג רחאל אלא ןידיעמ ןיא ןנינתד
 היחאל הזיבש |לעילב היחאל -- היחאל הזיבש 0 | תכר = ןנברו שיקל שירו ןנחוי - ]א - ן'גברו

 היחאל הזיבש ,נם לעילב (ג ינלישה היחאל) היחאל ..םיקר םישנא םכמעו 'נש (1] יגולישה היחא) ינלישה
 , ,ינולושה היתאל הזיבש . [ףדך לעילב ינולישה היחאל . . לעילב ([ף ינב םכמְעו) ינב םישנא םכמְעו 'גש יגולישה
 ('"ן היחאל) היחא הזיבש .א לעילב ינב ינולישה (3א היחא) היחאל ארק . . ינב םיקר םישנא (1א םהמעו) םכמעו
 םכמעו םיברב םדשחש . כ יגולישה היחאל הזיבש ,ך .. לעילב ינב (?ך םיקר) םיקיר םישנא סכמעו . , ינולישה
 | ן בהז ילגע סכמעו םיברב טרסיחש .(םש) %/ םעברי םכל השע רשא בהוה ילגע

 םע םינפ ףוצרפ לע אלא ןידיעמ ןיא 'א 'יס ח"יפ ר"יוכו ,(ק"ער  תופסותב 'יעו) םימי 'ג דע אלא ןידיעמ
 'וכו אלא ןידיעמ ןיא רפסה ףוגבו ,יטוש יניב ןג ינ תו בותב ל"יכבו ,םימי השלש רחאל ןידיעמ ןיאו סטוחה
 םימי 'ג (ר ח א ל יפיש יניב ףסונו) אלא ןידיעמ ןיאו ויליכבו 'וכו ןונמיס םש שיש (569 דצ ליעל 'יעו) יפלעפא
 ימלשוריב ומכ "וכו ןיא ןנינתו 'יגה הגוכנו .'וכו יל ומצע 'א אוה םהילע םימי 'ג ר ח א ל אלא ןידיעמ ןיא ןנינתד
 בותכ ן"יכבו ,נ"חעו םירפסה ראשב אתילו םעפה דוע ל"יכב בותכש 'וכו ןיא ןנינתד רתוימו ,יוכו ןיא ןכ ינתו
 םש ןוילגבו ,םימי השלש רחאל אלא םידיעמ ןיא .ןגינתד ןתרוצ תנתשנש 'וכו םהילע םישהש לע 'מא יול יר
 ,'וכו יל ומצע 'מוא אוה םהילע ןוילגב .דועו ,אלא םידיעמ ןיאו וילכבו ופוגב "וכו םינפ ףוצרפ לע םלשוה
 ר"פדבו .'וכו םטוחה םע םינפ ףוצרפ לע אלא ןידיעמ ןיאו ןתרוצ הלקלקתנש דע "וכו ,ימוא 'ר עטיק םפ*יכבו
 'וכו בישוהש לע ימא יול 'ר כ"יכו ג"יכב 'יגה ג"עפ ןמקלו ,םימי 'ג רחאל םימי 'ג דע אלא תואסריגה יתש ןאכ
 יול 'ר םש ּו"דו ר"פרבו .'וכו םימי השלש רחאל (םהילע ןידיעמ) ןידיעמ .ןיאו םתרוצ (תינתשנש) תנתשנש דע
 אלא הגוה כ"מבו) 'וכו םימי השלש יידיעמ ןיאו 'וכו ףוצרפ לע םידיעמ ןיא ןכתד ןתרוצ הנתשנש 'וכו בישוהש 'מא
 הדוהי בר 'וכו םינפ ףוצרפ לע אלא ןידיעמ ןיא םש ימלשוריה תייגוסו ,('וכו השלש דע אלא 'וכו ףוצרפ לע
 וביז ביתכ 'וכו םפוחה הז םב התנע םהינפ תרכה בר םשב הימרי 'ר רמד איתאו תותסלה םע םפוחה רמא
 ך"הה "וכו םהינפ תרכה ריבעהש אנהכ רב אבא 'ר רמא דאמ הלודג הכמ ומעו היבא םהב
 ילקלקתנש דע םימי השלש יורמשמ יהילע בישוהש רמא +מ א 'ר 'טו חה הז 'וגו םב התנע םהינפ תרכה
 ביתכ םטוחה םע םינפ ףוצרפ לע אלא! ןידיעמ ןיא ןכ ינתו םימי לוחמ ךי תו ג מ ל א יל ומצע ד"ההח ןתרוצ
 אלא הניא םעברי אוהש רובס תא לאומש ר"א 'ומיו י"י וחפגנו היבא ימיב דוע םעברי חכ רצע אלו
 איה המ הבר הכמ 'וכו םהב וכיו ד"חה רכממ ורכמת יכו ג"לפ ר"יובו ,יוכו רמא ןנחוי 'ר ףגיג המבו היבא
 ךימעהש רמא ימא רב לאומש םב התנע םהינפ תרכה א"דכ "וכו םהינפ תרוצ ריבעהש רמא כ*באר הבר הכמ
 שי וליפ א םטוחה םע 'וכו אלא ןידיעמ ןיא ןמ ת ןנינתד םתרוצ הלקלקתנש דע םימי 'ג םירמוש םהילע
 : (םימי 'ג ד ע אלא הגוה כ"מבו ,ו"דו ר"פדב ה"כ) םימי "ג רח א ל אלא ותוא ןידיעמ ןיאו וילכבו ןינמיס וב
 ףגינ םעבריש רמול רובס התא ינמחנ רב לאומש ר"א י"י והפגיו היבא ימיב 'וכו רצע אלו דיהה
 הובא ףגנ המ ינפמ ר"יומ קתעוה ר"פדב םש םיכלמ 'קליבו ,'וכו ןגחוי 'ר ףגינ המלו היבא אלא ףגינ אל אלהו
 'ג ד ע םפוחה םע 'וכו אלא םידיעמ ןיא ןנינת ןמתו 'וכו םימי 'ג םירמוש .םהילע בישוהש י"ע רמא יפ א 'ר
 ר"א םעברי חכ רצע אלו התוכדו ו"דו ר"פדב םש 'יגהו ,ז"פ תור שרדמב רמאמה עבונ ןאכ ר"במו , 'וכו םימי
 !ר וכו םהינפ תרכה ריבעהש י"ע היבא ףגינ המלו היבא אלא ףגינ אל ףגינש אוה םעבריש רובס הא לאומש
 דגנכ םינפ ףוצרפ לע אלא ןידיעמ ןיא ןנינתד ןתרוצ ונתשנש םימי השלש "וכו דימעהש ידי לע רמא אחא

 ימיב רוע םעברי חכ רצע אלו התוכדו עטוקמ םש לאומש שרדמבו ,'וכו ןנחוי 'ר םטפוחה (ם ע הגוה כ"מבו
 ןנחוי יר ופגנ המלו היבא אלא וניאו םעברי אוהש רובס תא יג מ חג רב לאומש 'ר רמא 'וכו והפגיו היבא
 ינב םיקר םישנא רמא היבאו 'ה רבדב הנושארב םעברי תא קיזחמה היהש וכו היחאל הזיבש .5 | :'וכו
 רמאיו "וכו רהל לעמ  היבא םקיו י"הדב םיקוספה ןושלו ,לעילב היחאל ארק םללכב היחאל סינכהו לעילב
 וילע וצב קיו וינדא לע דרמיו 'וכו טבנ ןב םעברי םקיו 'וכו תעדל םָכל אלה לארשי לכו םעברי ינועמש

 בהז ילגע םכמעו בר :ןומה םתאו 'וכו םירמוא םתא התעו "וכו םעבחר לע וצמאתיו לעילב ינב םיקר םישנ
 'וכו םישנא ם כ מ עו ספדנבו י"כה ינשב ר"ב 'רפבו י"כו 'יסופדב שבתשנ ןאכו ,'וכו םעברי םכל השע רש
 ר"פרבו (עטוקמ רמאמה םש בו 'א א"וכו ו"יכו פ*יכו ל"יכבו) 'וכו םישנא םכמעו כ"וכו גזיכב ג"עפ ןמקל ןכו
 ןדפוח ש לע רמא שיקל שירו .(וילע וצבקיו הגוה כ"מבו) םכמעו כ"ג 'יגה םש ר"יובו םש ןמקל ו"דו

 עמוש ךרסחי ןפ מ"למ םש ע"סב רפהמ ומכ ןדסתש פ"יכבו ןדסיתש כ"יכו ג"יכב ה"כו ,"וכו | םיב
 א"ס ןמסנ א"בא שרדמ ןוילגבו ,'ןכו םפרחש םיברב םדפתש לע ט*יכ ר"ב "ופב שרפמו סרוג ןכו ('+ ה"כ ילשמ)
 'יפבו) 'וכו םפרחש םיברב םרסהש לע א"יכ ר"ב 'יפב ה"כו םרפחש ןאכ 'יגה ו"דו ר"פדבו .ןדשהש א"פו ןדסהש
 ותוא םתרסוחש "וכו ורסיחש העשבש "דו ר"פדב יי ייס ל"פ ר"ומשב ןכו ('וכו ופרחש 'וכו ורסיחש ר"פדב ר"ב
 אוה ןכו םיברב םופרחש 'יפו ל"ז י"שר ג"ה םרספח ש לע 'א אקארק 'ד שרדמב אתיא םשו) כ"מב 'יעו וכו

 ירבו .,"וכו ןויזב ןושל ו ר.ס יח ש כ"מב אתוא אקארק ידב ר"ומשבו ;ו"דל ןווכו א"ע 'צ ףד !וטפשמ 'רפב ןמקל
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 םעברי םכל השע רשא בהז ילגע םכמעו ינש םיברב ןדסיחש לע רמא שיקל שיר  ,לעילב
 ירחא היבא ףדריו ינש הלטיב אלו ודי ךותל הרז הדובע תאבש לע "מא ןינבר ,(ה םש םש) םיהלאל
 םשיו 'תכו (טי םש םש) היתוגב תאו הנשי תאו היהונב תאו לאתיב תא םירע ונממ דכליו םעברי
 הנוהש ידי לע ךלמ םא המ רמוחו לק םירבד אלהו ,(פכ בי א'מ) ןדב ןתנ דחאה תאו לאתיבב דחאה תא
 לוק אה בקעי לוק לוקה :המכו המכ תחא לע טוידה תא הנומ אוהש טוידה ףגיגו בותכה ושנע ותומכ ךלמ

 :פ'ס יכ לפקופי 'קלי ,ויפק יכ עוקלי 5

 (?ל םעבריל ודסוחש) ןדסיחש | (םש) י ינמחנ רב לאומש 'רו .א ל"בשר .] שוקל ןב ןועמש יר 1
 ינש . .ןהדפוחש .,ןפ בהז ילגע םכמעו ברא ןומה םתאו 'נש םוברב (1 ןדפיתש) .ןדפחש "[םיהלאל --- םוברב
 ורסיחש .*ף . . םיברב םרפחש , רד בהז ..םתאו 'נש םיברב םרסחש ,?ך . .םיברב םדפחש . בהזה ..םתאו
 ינלישה היחאל הזיבש .%א .'וגו בהז . . םירבדב ןרסחש , בהז ..םתאו רמאנש םירבדב ןדפהש " ,*ף םיברב
 ןב ותוא ארקו ינולישה היחא דובכ הזבשי ,] לעילב ינלישה היחאל ארק לעילב ינב םיקיר םישנא םכמע

 'א האוש ,'ך התאנש | כנ ידי לע | *רתכד ןנברו .*רגאפ ןיגברו .ן ןנבר 2 | (םש) + לעילב
 ן היעיב .*ךתאד הלטב .ירכגפ |הלטיב | %א ל .רתכ'אד ודל .גופ [ודי רוהל | רתאפ'ד וע
 דכליו ימא 'אד-המ ךיה א"פ וגו [היתונב -- דכליו* 8 | ן יל ,רתכאד םעבהי . - ףודריו 197 [םעברו =- ףלרוו

 ונממ .דוכליו .] לאתיב תא םירע ונממ דכליו .ל היתונבו הנשי תאו היתנב תאו לאתיב תאו םירע תא ונממ
 תא .1א ןויע תא םירע) לא תיב תא םירע ונממ (ֶכ'ִא דכליו) דוכליו 'יתכו = ."| היתונב תאו לא תיב תא
 /ת [ןדב -- תאו | תכפד לא תיבב .ןאו [לאתיבב 4 | כו יל 'תכו | נפ "ל .ןכ!אד היתונב תאו (51ך םייע

 למה | א 'ל םא | תכנאפד המו .ן [המ | ראפ ו"ק | כוד ייהו .תנאפ |אלהו | כגאוד 0 /פ "וגו
 ,*ףכנְד והומכ .רתואפ |ותומכ | 1 ךלמה םעברי ,ן ךלמה תא 5 | ] אנוהש | ן יל ידי לע | 1 ךלמ הובא

 ףגינ :תףד פוגינו .רא ףגנו .כנפ [ףגינו | ן יל" ?*ך .ה"בקה" [בותכה | ן יל ושנע | "ל" 25% ןרובה
 א ו"כאע | א וריבח טוידה ,| טוידהה | (םש) ) יתד 'ל .כנא] [תא | כא הגוה אוהש ,(םש) + הנומש

 כאו לק לק :יתנד לק .(לאקזחי) יפ [לוק |פ 'ל בקעי לוק | יתפד לוקה א"ד :ן ליקה ,כגא [לוקה

 ,('וכו ודסוחש כ"מבו "וכו 'תדסיחש "וכו והסיחש םינפב ר"ומשבו םדסחש כ*מבו םינפב ןאכ והיגה א"דפפ
 םגורפח םהל רמאש םיברב םרפחש שרפמ א"באבו ,םירבדב ןרטחש 'ב א"יכבו .םירבדב ןדסחש יוגה "א א"יכבו
 םרפיחש לע 'מא ןנחוי 'ר ו"יכב 'יגהו ל"רו י"ר ירבדב ו"וכב םירמאמה ףוליח ימלשוריה תטישכו ,םיברב
 רמא י"ר םיכלמ 'קליבו ,יוכו םכמע ינלישה 7 הזיבש לע 'מא שיקל ןב ןועמש 'ר וכו םי ברב
 הוהא דוב כ הזבש לע רמא יגס חג רב לאומ ש 'רו םשו) 'וכו:ב הז ה ילגע םכמעו םיברב ם.ד ש חש לע
 'וכו הזיבש לע 'מא ל"בשר "וכו םדפיח ש לע .ימא :י"ר .גזובב ג"עפ ןמקל ןכו " (לעילב ןב ותוא ארקו ינולשה
 ם רפי ש "לע .רמא "י"ר םש "דו ר"פדבו "וכו הזיבש לע ימא שיקל | שיר 'וכו ןדסחש לע מא יו"ר = כ"יכבו
 ימלשורוב\ "וכו היבש לע רמא שיקל שיר 'וכו (םדפתש םינפב א"דפפ 'דבו םרפחש כ"מב אקארק "דב! הגוהו)
 השע רשא בהזה ילגע םכמעו בר ןומה םתאו ד"הה םיברב םעברי תא ד שי ח ש לע רמא ןנחוי "ר אתיא םש
 לעילב ינב םישנא ו י לא וצב קיו ביתכד איה הדוהי בר ינולישה היחא תא הזיבש לע רמא שיקל שיר "וכו
 ו"דבו. ;ר"פרב ה"כ) .ן דיפיח\ש. ודו לע "מא י"ר שיקל שירו ןנחוי "ר םש ר"יובו .ינולישה 'יחאל - חווצר לע
 שוקל שירו יוכו השע רשא בהז ילגע סכמעו 'וכו םתאו ד"הה םיברב (םרפחש הגוה אקארק ידב כ"מבו ,ןדש חש
 יזר שיקל שירו ןנהוי 'ר ו"דו ר"פדב .תור שרדמבו ,'וכו לעילב ותוא ארקו ינוליש ה היחאל הזבש ידי לע רמא
 ןצבקיו ינולישה היחא דובכ הזבש ידי לע רמא שיקל שיר "וכו םיברב (ןרשחש הגוה כ"מבו) ןרסמש ידי לע רמא
 ל"בשרו י"ר לאומש שרדמבו  ,לעילב :ןב ינולישה היחאל ארק לעילב ינב םיקר םישנא וילע (וצמאתיו ר"פדב)
 וילע וצבקיו 'גש לעילב ןב ותוא ארקו וכו דובכ הזבש לע רמא ל" בשרו 'וכו םיברב ןדשי חש לע רמא 'דח
 ע"סב 'יעו הלא ןב עשוה ימיב רושא ךלמ הלטנש דע לא תיבב הדמע .הלטיב אלו ל + כו םיקר םישנא
 "וכו הרעב אלו ודי לע 'וכו תאבש גייעפ ןמקל ל"יכבו ,הרעיב אלו ןאכ ייגה ן"יכבו ,הידתתמ 'סבו ב"כפ
 ז"ע אבש ידו לע  ןירמא ןינברו .םש ימלשוריבו = .'וכו (הרעיב] הרעב אלו ודי ךותל כ"יכו 'ג"יכו 'יסופרב םשו
 דחאה תא םשיו 'יתכו היתונב תאו לא תיב תא םירע ונממ רכליו 'וכו היבא ףדריו ד"הה  הרעיב אלו ודיל
 לא תיב תא "וכו הדריו ד"הה 'רעב אלו ז"ע תאבש ידי לע ירמא ןנברו ר"יובו ,ןדב ןתנ דחאה תאו לא תיבב
 ףדריו ד"הה הרעב אלו ודי" ל ע ז"ע תאבש ידי לע ןירמא ץינברו תור שרדמבו .לא תיבב דחאה תא םשיו .יתכו
 ה לטיב אלו ז"ע ודיל תאבש לע ירמא .ןנברו לאומש שרדמבו ;לא תיבב וכו םשיו ביתכו םעברי ירחא היבא
 ףוס ןמקל ל"יכב ןכו כ"יכו ג"יכו ל"יכב םש ןמקל םג תחא הביתב לאתיב תביתכו ,'וכו ףודריו ד"הה
 ישוריבו םש י"מבו 379 דצ ליעל ייעו 'ז "וסו 'ב יוס .ב"פפו 'ב :'וסו יא 'וס א"פפ ז"ט :יסו 'ב יוס ח"עפ
 ו םש ב"הדו א"מ גרובצניג יצוה ך"נתב ע"יעו י"ה .ה"פ םירפופ 'סמ  ה"פ הרות רפס סמ "א בע אפ
 ב"ה רענילרב א"ר 'צוה סולקנוא םוגרתבו 188 דצ " קלח ג"אר לש ע"מבו 900 רצ 'וכו ןאיטקודארטנוא
 ךתימעל רכממ ורכמת יכו "פה שרודש ר"יובו ,םש ימלשוריב- אתיל הז שרה ./וכו םירבד אלהו 4: 144 דצ
 ומ בותכה ושנע והו מכ ךלמ "וכו ךל מ ה םא המו 'וכו םירבד י ר הו םייסמ ויחא תא שוא ונות לא "וכו
 י תא ריהזמ השמ ךכיפל המכו המכ תחא לע וריבח תא הנומש
 ידה ףגונו בותכה ושנע ותומכ ךלמ הנוהש לע ךלמ המו 'וכו .אלהו .ונינפלש ןונגסב םייסמ םש םיכלמ "קליבו)
 וידה בותכה ופגנ ךלמה תא הנומ המ "וכו םירבדח יהו תור שרדמבו ,(ו"כעא טוידח .הנומש
 1% וכו טוידה בותכה ופגנ ךלמל הנוהש ךלמה םא המו 'וכו ירהו לאומש שרדמבו ,'וכו טו יי דה ה תא
 םעבריל ודסיחש לע 'יגה יפל רתוי ןווכמ "וכו ותומכ ךלמ הגוהש ידי לע ךלמ םא המ ו"קהו ,ג"עפ ןמקל
 / ןמזב .'וכו לוקה 5 :'וכו םעברי תא דשיחש לע ימלשוריב 'יגה םע תמכסמ וז 'וגו "וכו םיברב
 ןיבא רזשב פ"ר שירדדכו םיגותחתה תא ןכש לכו םינוילעה תא קתשמ לוק אה בקעי לוק קר עמשנ אל
 ליעל ומכ םינויליע .תביתכו "וכו םיכאלמה ןיקתוש לארשי עמש .םירמוא לארשיש העשב :וכו הניפדת םדמעב
 ד 'בו 'א א"יכו 'יסופדב ה"כו םהיפכ כ ל"יכב  בותכ :ךומסבו ןאכו ,180 רצ ליל י"מב "יעו 688 דצ

 םדמעב "וכו םהיפגכ לוק תא עמשאו ד"כ 'פב םש בותב אוקמבו ;תומוקמה ינשב טוקליבו ת"יכו כ"יכו ג"יכו

 וכו ךתימעל רכממ ורכמת יכו לארש
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 םהיפנכ הניפרת םרסעב 'תכ ןיכנא 'ר םשב םחניפ 'ר ,םינותחתה תאו םינויליעה תא קתשמ
 הבישי ןיא ריטיס ןב לאומש 'ר 'שמ יארדנא רכ הניגח 'ר רמא ןכ אל ,הלעמל הבישי שי יכו (הכ רכ א לאקוחי)
 , היטייק (וש ו לאיגר) אימק ןמ רח לא תברק ןיציפק ןהל ןיא (ו סש סש) הרשי לגר םהילגרו הלעמל
 (6י בכ א'ט) ולאטשמו ונימימ םירמוע םימשה אבכצ לכו (גו היעשי) ול לעטמ םירטוע םיפרש

 ,'= "מ סנינס ,'נ 'ג *פ סוכלכ 'טוכי ? :ר '"'ם סיטודק 6מופנפ ,'ו ייפ סיטודק ג"י ''פ תלטנ נ"מ לפוסנפ 1
 :'נ טס '6 נ"מ סינסס שכדמ ,םוכ סכדמ טיכ ,'ד "ס נ"טס קנכ סופמ

 .ןאד גיחכנ .כג"ופ ['חכ | ןבואו [ןיבא | תד 'ל .כאפ םשב סחנפ 'ר . ]| [םשב סחניפ 'ר | םינוילעה 1

 ,5 = םירמועב ,'א - םרמועב :[ף*אד -. םרמעב .' [יכו 2 | ם 'היפנכ | ים הנפרת | '' םדמועב | [ך] 'ל .'* בותכ

 ןב --הנונח 'ר | 1ךכ | ו אלו | תגד ןלעמל .יכאופ [הלעמל | ליל [שי ** | ן = אהמתא םרמעבו . ג₪ ןירמועב
 ןב אניגח 'ר .%% רייטוס רב . .ר"שב יארדנא ןב אנינח 'ר ,| רטוש רב לאומש 'ר םשב ירדנא רב הננח 'ר [ריטיס

 ..'ו םושמ יאררנא ןב הנינח 'ר .5 ריפוט ..'ר םושמ יארדנא ןב אנינח 'ר ,"א יארטיס ןב .. ר"שב יאררנא
 1 = לאומש 'ר םושמ יארדנא ןב אנינח ,(םש) \ יאטרסיס רב ..'ר םושמ יארדנא רב אנינח 'ר ,1 יאטרסיס רב

 .1 [ןהל | ע ןיאו .י ןיאש 8 | י יל ,(סש) יִנְד ןלעמל ..ןיא .תכאופ |הלעמל -- ןיא | ד לאומש 'ר
 | תד חינרוק .(םש) ו'א תיברק .'יעכנ'אופ [תביק | *י*ךא םיצפק .?ך םיציפק | ירעכנאפד סהל
 והמ [הימייק | [ך איימאק ןמ .שנְד אימאק ןמ .ם היימק ןמ .(םש) יכ'א |אימק ןמ | ייפ 'ל .(םש) יעאו לע

 ןושל ןיד (ך המ) והמ . ן אמייק אימקד . .והמ .א אימיק אימק . .והמ .פ הימייק (כ הימק) הימאק אנשיל ןיד

 ןמ ןירטא .| אהמתא הימייק אימאק הנשיל ןידה [וחמ] .(םש) '' אימייק ןושל ןיד והמ ,[ןְד אימייק איימאק
 :יא"ַל ולאמשמו ונימימ וילע ('א ןידמוע) םידמוע .5נןפ [ולאמשמו ונימימ םידמוע 4 | י הימייק ןמ איימק

 | תד םידמוע

 הניפות םדמעב םשאר לע רשא "וכו לוק יהיו ה"כ 'פבו (גרובצניג 'צוח ך"נתב 'יעו) ןהיפנכ הניפות
 ןתעבראלו םתעבראל ןהיארמו םהיארמ םינפואהו תויחהב םש ןכו ם הי פנ כ םש השרפב םימעפה בורבו .ןהיפנכ
 רצ גיחה א"הגאבו 884 דצ ליעל 'יעו ןבואר 'ר םשב פ"ר םירפסה ראשב 'יגה אפידעו ,'וכו ןתכלבו םתכלב
 'ר םש ב ם*חר י"כב םשו) אמה רב ןהכה סחנפ ר"א 'גה םש חלשב ב"מ אמוחנתבו ;401 דצו 9
 רב לאומש 'ר םשב וב לח ר"א םש רמאמה הז ינפלו ,'וכו ןהיפנכ הניפות םדמעב ביתכ המ (ןבואר
 םירמואה תומש ףוליחבו ,ןינעה ףוסב ונינפלש רמאמה אוהו 'וכו ירחא עמשאו חור ינאשתו ביתכ המ האר ןמחנ
 ינמחנ רב לאומש ר"א 'וכו עמשאו ביתכד יאמ ןבו אר ר"א אמח רב ןהכה סחנפ ר"א םש םישודק אמוחנתב
 ר"א אמח רב ןהכה סחנפ ר"א םש םישודק ב"מ אמוחנתב ןכו 'וכו םהיפנכ הניפרת םדמעב םש ביתכ המ האר
 םדמעב עמשמד .'וכו הבישי שי יכו 2 :'וכו םדמעב 'פל שרדה אתיל םשו ,'וכו עמשאו ביתכד והמ ןבואר

 םילוכי ויהיש ןיציפק ןהל ןיאש הרשי לגר םהילגרו הלעמל הבישי ןיא 'וכו רמא ןכ אל םיבשוי ויה הלחתב
 תומוקמה ינשב טוקליבו .ז"ט 'ז לאינד 'ז 'ג הירכז 'ז 'א לאקזחי י"שריפב 'יעו בשיל ידכ םהיקוש תא ףוכל
 'ג ץפק 'ע ךורעבו .'וכו תוילוח םהל ןיאש םיצפק םהל ןיא שרפמ ר"ב 'יפבו ,םיצפק םהל ןי אש ןכ 'יגה
 ץפק .אנת 'א א"מ תורוכבמ אבוה םשו ,םיקרפ םהל ןיא 'ולכ הימאק ןמ דח לע תברק ןיציפק םהל ןי או
 םיכאלמה וארקנש 'וכו אימק ןמ דח לא תברק ביתכדמ 'וכו ןהל ןיאש ףיליו ,ןותחתה ץפק אלו ןוילעה
 לע תבוק בותכ םש ארקטבו ,ת"יכו ג"יכו ו"רו ר"פדב םג אתיא דח לא 'יגהו .'וכו םידמוע םיפרש ןכו םידמוע
 לאינדב ןמכ םידמועה אימייק היב ירק 'ולכ (אימייק) הימייק (אימאק) "אימק שרפמו .נ"חעו אי מ א ק ןמ דח
 ןימיק ר*לב ף"לא ילבו ,םיאק א*תבו םאק י"לב ינוניבה א*ל 'ב לאינדב קר אצמנו) ירק ןימיקו ביתכ ןימאקו 'ג 'ג
 עמשמ אימייק לבא םינושאר אימאק עמשמד שרדה םעפ '!פ ת"פיבו .(821 דצו 816 רצ ןאמלאר 'יעו ןימייק
 ,892 רצו 16 רצ ליעל י"מב ייעו 'וכו אנשיל ןיד והמ ל"יכב ג"ל ןוכנה ר"ב ןונגסכו ,ומוגרתכ םידמוע
 םיכאלמכ רמא דח 'וכו ןירומא ןירת וילגר תא תוושהל ךירצ ללפתמו דמועש הז אתיא םש תוכרב 'שוריבו
 י'רדנא וב אנינח 'ר הרשי לגר םהילגוו םיכאלמכ רמאד ןאמו 'וכו םינהככ רמאד ןאמ 'ינהככ רמא דחו
 אימייק איימ ק ןמ רח לע 'ברק אמעט המו ןיציפק םהל ןיא םיכאלמה רטוספ רב לאומש 'ר םשב
 'וכו 'מעפ יאמ 'וכו םיכאלמ יאפרסיס רב לאומש 'ר םשב יירדנא רב אנינח 'ר 'יגה אצנגמ 'ד תוכרב ישוריבו)
 !יעו םש לאקזחי 'קליבו ג"יכב םג אתיא יאטרסיס רב ש"ר 'יגהו ,ס"שרהמ 'יפב ש"ייעו אימייק אימאק ןמ
 איימק ןמ 'וכו םיכאלמה רטוס רב .לאומש 'ר םשב יירדנא רב אנו מ יבר 'יגה מ"פיבו .'ב ו"כק י"הבמב
 םדמעב עמושש ימ והמ םדמעב םש חלשב ב*מ אמוחנתבו ,(םירמואה תומש ךומסבו ןאכ ועטיק ת"יכו 'יסופדבו ,אימייק
 אוה ןכו 'וגו םידמוע םיפרש רמאנש םידמוע לכה אלא [הלעמל הבישי ןיא םולשו סח] הלעמל הבישי שיש רובס
 הבושי שיש רובס םדמעב עמושש ימ םש םישורק אמוחנתבו ,'וכו םדטעב והמ איטאק ןמ דח ל א תברק רמוא
 יתיאר ןכו אימאק ןמ דח לע תברק רמוא אוה ןכו ול לעממ םידמוע םיפרש רמאנש הדימעב לכה אלא הלעמל
 הבישי ןיא 'וכו 'ה ינפל בשיו דוד ךלמה אביו םש ב"מ םילהת שרדמבו ,'וכו אבצ לכו ואסכ לע בשוי 'ה תא
 הבישי ןיא (לאעמשי) ןועמ ש 'ר םשב אנו ה בר רמא ןכ אלו 'וכו רבלב דוד תיב יכלמל אלא הרזעב
 'וכו ןיאש לאעמשי /ר םשב 'וכו רמא !פ 'יס 'א םילהת יריכמ 'קליבו) אימאק ןמ דח לע תברק 'נש הלעמל
 םימשה אבצ לכו ביתכו 'וכו םידמוע םיפרש ביתכו הרשי לגר םהילגרו 'נש לגר תציפק םהל ןיאש (איימק ןמ
 ר"פדב םש תור שרדמבו ,'וכו בשוי דודו הבישי ןיא הלעמל (הלאה םידמועה ןיב םיכלהמ ךל יתתגו ביתכו) 'וכו
 לע תברק 'יתכד הלעמל הבישי ןיא אנ יג ח 'ַר רמא אהו הלעמל הבישי שי יכו לאכימ דמעי איהה תעב ו"דו
 'וכו םידמוע םיפרש 'יתכד אמייק אימאק (ןושל ןיד והמ אימאק ןמ הגוה כ"מבו) אתאד ןידה אימדק ןמ דח
 יכ יתלחוהו א"רמכ קתתשמ דמעי והמ דמעי רמוא התאו 'וכו וילע םידמוע םימשה אבצ לכו ביתכו
 ןלוכש אצומ התא הלעמל הבישי שי יכו רהב בשאו ו"דו ר"פדב םש ר"ומשבו .'וכו דוע ונע אלו ודמע ורבדי
 הגוה כימבו) איימק ןמ דח לע תיברק ןכו םהי פג כ הניפרת םדמעב ןכו "וכו םידמוע םיפרש 'אנש םידמוע
 ,ס"דבו י"שריפב ל"ייעו 'וכו הבישי אל יוה אל הלעמלר ארימג םש הגיגחבו .'וכו השמ וליפא ןכו (איימאק
 הלבח יכאלמ ןמחנ רב לאומש 'ר רמא 'א ז"ל ו"פ תועובש 'שוריב אתיא ןיציפק ןהל ןיא םיכאלמה הדגאהכו
 ;םירפסה לכב ןאכ ה"כ .םידמוע 4 = :'ג ייפ ו"פ ר"יוב 'יעו "וכו ץראב טושמ אמעט המו ןיציפק ןהל ןיא
 ;וילע םידמוע םימשה אבצ לכו םש םילהת שרדמבו אמוחנתב ןכו ,נ"חעו ויל ע יטיש יניב ףסונ ל"יכבו
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 םדמעב ךכרחאו ןיקתוש לארשי עמש יא לארשיש העשב ,םד םע-אב םדמעב והמו ,םדטעב 'מא תאו

 ןנברו יול 'ר םשב סחניפ 'ר ,דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב 'א םה המו םהיפנכ הניפרה
 לשמנש בקעי ערזש המ רקב יבכוכ דהי ןורב חל בווא) רקב יבכוכ רחי ןורב 'תכ ןומיס 'ר םשב

 ועירינ .ךכרחאו (ג בי לאמד) דעו םלועל םיבכוככ םיברה יקידצמו ןוהב 'תכר ןיסלקמ םיבכוכב
 ,(בי ג לאקוחי) ומוקממ 'ה רובכ ךורב 'א םה המ ,תרשה יכאלמ וליא (םש םש בויא) םיהלא ינב לכ
 יתסליקש רחאל |יירחא והמ] (סש םש) לודג שער לוק ירחא עמשאו 'תכ לאומש 'ר םשב היכרב 'ר

 :ויעק 'כ עוקל" 6 = :'3 5*5 ןילוס ,ולש "יפ ףופ וניזפס יכפס 4

 ב :יכנפ [םדמעב | ן רמתו . ך 'מוא תאו ,(םש) יא פד תרמא תאו .351 רמא תאו /1% ['מא תאו 1

 ,(םש) ונא [םדמעב והמו | 1א הלעמל הבישי שי יכו םדמעב .?א היפנכ הינפרת םדמעב .[ך] אהמתא (ן םידמועב)
 ,ןפ ימוא .] וא | י םעב [םע אב | פ 'ל ;ו] אלא .עכ" םהמעב (כ אוה המ) והט :ְד םדמעב אוה המו
 עמש .פ וניהלא י"י לארשו עמש ,י "וגו לארשי עמש | ת'א ןירמוא .(םש) יע?א םירמוא .5 'ירמוא

 כאופ [םדמעב | [ן םיקהוש .. .ך ןוקתוש םיכאלמה .] םיקתוש םה ,י?ֶא םי- ,'כ :יקתוש :עג'אפ [ןיקתוש

 ,1י ירמוא .ןפ 'מוא .ן'וא | (םש)י והמו .ינאפד ןה המו ,תַכְו [םה המו | ן יפנכ .פ ןהיפנכ ל | יִתַנְד יל
 ל דעו םלועל ודובכ םש ךורב .פ דובכ םש ךורב [ונְו דעו -- ךורב * | אד ןירמוא .(םש) וכ םירמוא
 . . ךורבו י"י דובכ ךורב :כלא דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורבו ומוקממ . ..ךורב /[ך .ומוקממ י"י דובכ ךורב
 סחנופ 'ר .(םש) וגאפ םשב סחנפ 'ר [כ'אָו םשב סחניפ 'ר * | ך ותוכלמ . . ךורבו ומוקמס . . ךורב .1% דעו

 |! תד '? :ן ןומיס . .ןנבר .(םש) נא :ןומופ :. .ןונברו :יכפ [ןומופ -- ןנכרו | תד יל ,ל 'שב לאומש 'ר ישב

 ונד יבככ (םש) יתכאופ [יבכוכ | יתכאופד ןרב 2/  [ןורב | תאְד יל ,ו ביתכ ,ן בותכ /225 [י'תכ 8

 יבכוכ .. ןרב [רקב -- ןורב | אד םיהלא ונב לכ ועירוו .רקב , "וגו רקב ,'5 .רקב רקוב ?ך/ רקוב /נפ [רקב

 , 1 וערזשמ .א וערזש רחאמ .פ וערזש הממ ;כד וערזש המ | יתאופד "ל :ב רקב יבכוכ 'תכ ןורב /1 רקוב

 שבק שמב לשמנה [תנודלל לשמנש * | בקעי לש | ו וערז .ןך וערז הז .(םש) ו וערז ותוא וסלקשמ ,"ן וערזשמ אלא

 .(פש| יתְד םיבכוכל .'ו םיבכככ .כ'א םיבכוככ .פ םיבככב .)] [םיבכוכב 4 | יא ולשמנש :27 לשמנ
 ,(םש) ו ביתכד" ,'51 'תכד [ןוהב 'תכד | יא "ל .ןך ןופלקמש ,ם ה"בקהל ןיפלקמ [ןיסלקמ | 3% .םיבככל
 | נופ"ל תרשה -- וליא * 5 | יתד "ל .א ןיפלקמ דעו םלועל .2נפ |דעו םלועל | אפ םיבכככ | י יל .א 'אנש
 . המו ,ן םה המו ןהמ ,ך ןה' המ .₪2 [םה המ | (םש) יל 'ל ,ו םיכאלמ ולא .תןכא תרשה ..ולא

 ו-2

 | ך ותוכלמ דובכ םש ,ךורג :תכנאופ [ומוקממ -- ךורב || תד ןיד .ם ?ירמוא .נןפ 'מוא | אפ ןה

 (כ ןועמש) לאומש .פל 'עמש [לאומש * | תד 'ל .כנאופ םשב ובלח (ן 'ר) 'רו היכרב 'ר [םשב --- 'ר 6
 . ינאשתו .1'א לודג . . עמשאו חור ינאשתו |[לודג -- עמשאו | ?א ינמחנ רב לאומש .ףכנ!אוְד ןמהנ רב
 ינאשתו .פ "וגו ירחא . . ינאשתו ," לוק . .ינאשתו .תא ומוקממ י"י דובכ ךורב לודג . . ינאשתו .ך 'וגו לודג

 .'אְד אהמתא לודג שער . ףו אהמתא "ו אהמתא ירחא . ירחא והמ ["ל יירחא והמ * | ן "וגו חור
. 

 .ן[ןא יתסלקשמ . . .ןֶד יתסליקשמ אלא [יתפליקש רחאל ]| 187 'ל :1א אהמתא לודג שער הדוהי ר"א
 | (נפ 'ל לודג -- רחאל) ו יתפלקשמ ,5 .יתסלקישמ . .
 י"פעאו 'וכו הגיפרת םדמעְבו הבישי םהל שיש עמשמו .םדמעב 'מא תאו 1  :וילע דמוע בותכ ארקמבו
 עמשאו 'וכו ואשנו ץראה לעמ םאשנהבו ודמעי םדמעבו וכלי םתכלב םמוקמב םדטעב וטושפכ שרפל שוש
 קוספל וגווכש רעיש ת"פיבו ,ןהיפגכ הניפרת םדמעב 'וכו םתכלב ידש לוקכ םיבר םימ לוקכ םהיפנכ לוק תא
 אב םד סע אב ןוקירטונ םדמ עב והמ ןאכ ושרדו ,'וכו הניפרת םדמעב רתוומ םשו 'וכו עיקרל לעמ לוק יהיו וירחאלש
 (עמש םירמוא 'יגה םדמעב 'ע ךורעבו) לארשי עמש םירמוא לארשיש העשב הממד םד ה"בקה לש ומש דחייל 'ה םע
 'וכו עמש לארשי ורמאש ירחא ('וכו הניפרת ךכ רחאו 'יגה אפידעו) 'וכו הניפרת םדמעב ךכ רחאו םיכאלמה ןיקתוש
 ןושלמ ש"יכ ר"ב 'יפב שרפמדכו 'וכו דובכ םש ךורב םירמוא םה המו הריש םירמוא םיכאלמה םהיפנכ הניפרת
 הניפרת כ"חאו 'יפ הנוהכ יתבבו .םהיפנכ לוק ןומהב ןהב הריש תורמואש ןתריש איה וז םהיפנכ הניפרת רחא
 ו"זרהמ 'יפב היגהש ומכ ןאכ היגהל ךרוצ ןיאו) 'וכו דובכ םש ךורב יאשחב ךומנ לוקב םינוע םהש םהיפנכ
 המו םיהלא ינב לכ ועיריו ךכ רחאו 'וכו דחי ןרב 'פה ושרד פ"ר םשב ןנברו ל"ר םשב סחניפ 'רו ,(שיויעו
 לוק יתעמש 'וכו יתטליקש רחאל 'וכו ירחא עמשאו 'פה שרד שיר םשב היכרב 'רו "וכו דובכ ךורב םירמוא םה
 442 דצ ליעל 'ועו תחא הביתב ךכרחאו ךומטבו ןאכ ל"יכבו) "וכו דובכ ךורב םירמוא ןה המו לודג שער
 תרשה יכאלמ ןיסלקמ לארשישמ םהיפנכ הניפרת םדטעב והמו םש אמוחנתב שרדה דחא ןוגגפבו .(םש י"מבו
 לכ ועירוו רקב יבככ דחי ןרב'רמוא אוה ןכו הריש םירמוא םהיפנכבש הריש רמּולמ םידמוע םהיפנכ ןיפרמ
 םידמוע לארשישכ אלא םדמעב והמ םש חלשב ב"מ אמוחנתבו ,םד םע אב םדמעב םש ושרד אלו ,םיהלא ינב
 ב ג"י הגיגחב ושרדש ומכ הריש םירמוא םהיפנכבש שרדהו ,םהיפנכ הנופרתו .העש -התוא ה"בקהל ןיסלקמו
 א"רדפבו (םהיפנכ לוקב תושקשקמש הריש והב ירמאד טש י"שרופו) "וכו ףפועי םיתשבמ :'וכו ןהב הריש םירמואש
 א"אבו ,'וכו וערזש המ 'יסופדב ה"כו | .'וכו ערזש המ 3  :'וכו .םישידקמו םיצירעמו םיפפועמ םיתשבו ד"פ
 רמאמה שארב ומכ ו"יוב ל"יכב ןורב תביתכו ,נ"חעו 'וכו וערזשמ ת"פיבו: "ןכו וערזש .רחאמ היגהל רעוש
 ןוגגסהו .לשמנש הגוהו לשמג בותכ .ל"יכבו ,םיכוד ה"דב 88 דצ י"מב 'יעו ר"פד :טוקליבו 'א .א"יכב םדמועב
 םש י"מב 'יעו םימב (הלשמנש) הלושמש 896 דצו םימב הלשמנש 17 רצ ליעל ומכ םיבכוןכב .לשמנש
 בברועמ םש בויא םינג ןיעמבו .רפסה בתכל המוד בתכב יטיש יניב ל"יכב ומלשוה תרשה יכאְלמ וליא תוביתהו
 לוק םעמשכ אלא םדמעב רמוא אוהש הלעמל הבישי שי יכו םהיפנכ הניפות םדמעב וינפלש םע הז רמאמ
 םש ירפסבו .'וכו םיבכככ םיביה יקידצמו והב ביתכד ה"בה לש ומש ןיסלקמ םיבככב ולשמנש בקעי לש וינב
 וכו לארשי עמש רמאנש הטמלמ לארשי ומש םיריכזמש דע הלעמלש ומש םיריכזמ ה"מ ןיאש ןינמו אתיא
 רמאנש םיבכוכל םילושמש לארשי ולא רקוב יבכוכ םיהלא ינב לכ ועירי רדהו רקוב יבכוכ לכ דחי ןרב רמואו
 ;םיהלא ינב ואוביו רמוא אוה ןכו תרשה יכאלמ ולא םיהלא ינב םימשה יככוככ ךערז תא הברא הברהו
 רקוב יבכוכ דחי ןרב רמאנש הטמל לארשי ורטאיש דע הלעמל הריש םירמוא תרשה יכאלמ ןיא םש ןילוחבו
 א"ס א"בא שרדמ ןוילגב ןמסנ ןכו יפיש יניב ל"יכב םלשוה ןכ  ,וירחא והמ 6  :םיחלא יגב לכ ועיריו רדהו
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 "יאעליא 'רב הדוהי 'ר רמא :ומוקממ י"י דוככ ךורב 'א ןה המו ,לודג שער לוק יתעמש ייריבחו ינא
 לוק ןנחוי 'ר רמא ,ושע ירי םידיה ול ושעש הממ חיוצמ בקעי לוק כקעי לוק לוקה שרוד היה 'ר
 :םרא יגב אוכיר ףלא םינומש רתיבב גרוה תומצע קוחש סוניירדא

 :וריכה אל ונממ םידמוע םיעשר ויהש העשכ 'וגו וידי ויה יכ וריכה אלו (גכ
 הרונקנ ינקשונ תא ול רמא ינב יל הקשו אנ השג ןויבא קחצי וילא| רמאיו (וכ

 :םירחא אלו
 השק וחירש ךל ןיא ןנחוי 'ר רמא וחכרביו וידגב חיר תא חריו ול קשיו שגיו (זכ

 , (ויי 'נ) םופיט דע 'פ קנכ סיכיטק יט ,('נ '3) עלכ 'פ כ"ג יחככ קכיס ,'כ זיכ ןיטינ ,'ד ס"ס ד"פ קוינעמ 'טוקי 1
 ,(ם"י 'ד) סנפקס םפנ 'פ סנכ סיכיטק כיט ,סש עוקלי 7 | :סט עוקל" ₪ | :סש עוקלי 4 | :" "ם םודלות נ'מ (עוסנס
 :ס"י ''פ סט סעוסנס ,נ"כ "קו '' יכ סס נ'ע 6מוחנס

 עמשאו ךכוחאו ,1ו לודג שער ךכ רחאו [לודג -- יתעמש | כ'א ירנחו ,יתאְד יריבחו .ן יירבחו 1
 לודג . .עמשאו ךכ רחאו .ב לודג שער לוק ירחא עמשאו ךכ רחא .?א ירחא עמשאו כיחאו .ן 'וגו ירחא
 ומוקממ -- המו) 1וָנ ןהמו .5ך םה המו .תןופ [ןה המו | 'א ומוקממ . . עמשאו .[ןֶד ומוקממ י"י דובכ ךורב

 ותוכלמ דובכ םש ךויב .יכנופ [ומוקממ -- ךורב | 3 ורמא .ד ןיד .כ םירמוא .תגו ימוא .פ וא | (א ל

 | 'אד רג .*י יר רג .ת יריב .כנ'אופ [ירג | תד 'ל .יכגאופ [רמא | ד םש ךורב .[ך דעו םלועל
 לקח ;יכנא"ןפ [בקעי --לוקה | כ הוה | תד יל .'א יברב ,1 יבר רודב .כ] יבר ךורב .'יפ ['ר 2 | יאעלא
 ,5 חווצמ .ןפ חוצמ . ָןְד חיווצמ .!ְך [חיוצמ | בקעי לש | ינאופד ולוק .תףכ [לוק | ך לוקה .ת ולוק

 ולוק .1) לק .כאם [לוק | י ול ושע ושע ידי םידיהש ,ן ושע . .םידיהו ול ושעש | ךכ'א היוצמ ,י חווצ

 | יל תומצע קוחש | יתכנאןפך רסיק (י) סוניירדנא .פ סונירדא .'8 סונאירדא) סוניירדא 8 | י יל .ףִד לש

 | ו חנומש ,1ְך 'פ ,ָןנ םינמש |  ף רותיבב ,ן ותבב | ן גרוה ךלוה .תאד גוהש .כ גרה .!יִוַפ [גרוה

 ..יכ ,1א והכרביו תוריעש ויחא ושע ידיכ וידי ויה ..יכ ['וגו --יכ 4 | ן וביר .תכאפְך אובר ,י [אוביר
 [יתנאופד םידמוע * | %א] האור היהש [ויהש | תאד יל .ם וילי ..יכ ,כ ידיכ ..יכ ;ָך ושע ..יכ ,ו ויחא

 .יתכנופדל רמאיו ['א ויבא -- רמאיו * 5 | ₪ 'ל .ו וריכמ היה אל כ א וריכה אלו |וריכה אל | בל 52
 /[ הרובקב ינוקשני םירחא ןיאו [םירחא אלו 6 | ?ך יל קשונ | תאו התא | פד 'ל :יתכנאו [ינב | % יל
 ול -- שגיו 7 | !א הרובקב ינקשונ (נ ןיאו) יאו .ו'רתכ'אוןד הרובקב ('ך יל קשונ) ינקשונ רחא (ן ןיא) ןיאו

 [:ן חיר ךל ןיא .יתכנאחפד וחירש רבד ךל ןיא .'ך [וחירש --ןיא | אופד 'ל .י'רתכנ [והכרביו | א 'ל
 | ןַך רתוי השקו ער [השק

 תרשה יכאלמ וכלה ךכ רחא יריבחו ינא יתסליקש רחא ירחא. והמ םש חלשב ב"מ אמוהנתבו ;ירחא והמ
 יכאלמ יתעמש יריבחו ינא יתפליקש רחא ירחא והמ םש םישודק ב"מ אמוחנתבו .'ןכו דובכ ךורב ורמאו
 םישודק אמוחנתבו .'וכו ועיריו רדהו רקב יבכוכ דחי ןרב רמואו ומוקממ 'ה רובכ ךורב ורמאו והוסליקש תרשה
 ומוקממ 'ה דובכ םש ךורב םירמואו ירחא ותוא ןיפסלקמ תרשה יכאלמ יתעמש יריבחו ינא יתסלקשמ לאקזחי רמא םש
 ןירמוא ויהיש לארשי תא .דמלו ררי ןכ ןיפלקמ :תרשה יכאלמ לוק עמש םורמל השמ הלעש העשבש ךל עדת
 םירמוא ויהש תרשה יכאלמל עמש "וכו השמ הלעש העשב אתיא ו"ל 'יס ב"פ ר"בדבו .ו"למכשב השיחלב ןכ
 ןמקל ייסופדה תחסונבו א"ל ייס םש ע"יעו "וכו לארשיל התוא דירוהו "וכו ותוכלמ דובכ םש ךורב ה"בקהל
 םירמאמה ינש ורבוח 427 .יומע ג"המבו ,שרוד היה יבר הביקע | .שרוד היה 'ר 2 | :ש"נבו 'ג 'יס ח"צפ
 םינומש רות תיב ב וישעלש וידי ול ושע המ חווצ בקעילש לוק לוקה שרוד היה הבי קע 'ר קתעוהו
 'ר שרפמו סרוג 198 רצ בוט לכשבו ,(אובר ףלא 'וכו רת תיבב 'וכו ושעש הממ חיוצ 801 'ומע םשו) ףלא
 תא 'גרהש ושע ידי םידי םידיה ול ושעש הממ חו צ בקעי לש ולוק שרוד היה 'ר ם ש ב יאעלא רב הדוהי
 םיקעוצש לארשי ולא בקעי לוק לוקה שרוד היה יאעלא 'רב הדוהי 'ר ט"קלבו ,ושדקמ תא בירחהו וידיסח
 הדוהי ר"א ינת אתיא םש תוינעת 'שוריבו .םבוט תא דבאו םהידיסח גרהו םשדקמ בירחהש ושע י"ע תולגב
 ידי ול ושעש הממ חווצ בקעי לש ולוק 'וכו םידיהו בקעי לוק לוקה שרוד היה יבר ךו רב יאעלא 'ר יב
 סונוירדא לוק ןנחוי ר"א 'וכו בקעומ בכוכ ךרד שרוד היה יבר הביקע יחוי ןב ןועמש 'ר ינת ר תי בב ושע
 יכה ךורב שבתשנ 'ב א"יכבו ,כ"יכו ו"יכב ןאכ םג יבר ךורב יגהו) אוביר ףלא 'ינומש רתיבב גרו ה רסי ק
 יבר םש ביימ ריכיאבו ,(עזקב םג 'יעו 'ר ךודב 'יגה מ"פיבו ,שרוד היה יבר א"נ םש ןוילגב ןמסנו 'וכו היה
 סוניירדא לוק שרוד היה ןנחוי 'רו ר תי ב ב ושע ידי ושעש הממ תחווצ בקעי לש ולוק וכו לוק לקה שרוד היה
 ב"שר תורעהב 'יעו ימלשוריבו ונינפלש 'יגה י"פע םש ל"צו) םדא ינב אובר ףלא םינומש רתיבב גרהש רסי ק
 רת תיבב גרה רסיק פונירדא ןנחוי רזא רת תיבב ושע המו ו"דו ר"פדב םש ר"שהשבו ,(284 דצ א"ח ת"הגאבו
 רמא תרחא ייג םש ב"מ אמוחנתבו ,(כ"מב 'יעו אוביר 'ת הגוה 'א אקארק 'דבו) םדא ינב ףלא אוביר (רתיבב)
 רתיבב גרה רסיק סוגירדא לוק בקעי לוק לוקה והמ שרוד היה םינושאר ה תו רו ד ב יאעליא רב הדוהי 'ר
 תורודב ןושלה םגמוגמו ,רתיבב ושע ידי ול ושעש המ חווצ בקעי לש ולוק ןנחוי 'ר רמא אובר ףלא םינומש
 .בקעי לוק לוקה ימתס רמאמב םש ןוטיגבו ,'וכו שרוד הָיה יבר רודב ןאכ ג"יכב ןכו 'וכו היה םינושארה
 :יאצויכ םילפכ אובר םישש לע אובר םישש םירצמ לש אירדנסכלאב גרהש רסיק סוניירדא הז לוקה 'וכו םידיהנ
 םידיהו אובר םיפלא תעברא הל ירמאו אובר תואמ עברא רתיב ךרכב גרהש סונגייספסא הז בקעי לוק םירצמ
 סוניירדא ל"יכב 'יגהו .ונצראמ ונתילגהו וגלכיה תא הפרשו וגיתב תא הבירחהש העשרה תוכלמ וז ושע ידי
 יתמלשה .'וכו ויהש העשב 4 = :אימט קוחש סוניירדא ר"אלב ח"עפ ןמקלו ,261 ליעל ומכ תומצע קוחש
 יעשר ולא ורוכה אלו ט"קלבו ,ונממ ןידמוע םיעשרהש העשב וריבה אלש םש ג"המבו ,ג"חעו םידמוע תלמ
 י"כ. לכב טמשוהש ויבא קחצי וילא קוספה תובית יתמלשה .'וכו רמאיו 5 :'וכו ושע ידוכ םהידיש לארשי
 בור 'יגכ 'יגה םשו ,י'וכו אנ השג ויבא קחצי וילא רמאיו :ג"המב ןוכנלו .טוקליבו 'יסופדבו ('א .א"יכמ ץוח)
 ושע ןיאו וכו ינקשונ התא םש בוט לכשבו ;הרובקב יגיקשונ רחא ןיאו הרובקב ינוקשונ תא ול 'מא םורפסה

. 



 1 זכ זכ הס השרפ תודלות

 סנכנ ויבא לצא בקעי סנכנש העשב אלא ,והכרביו וידגב חיר תא חריו 'מא תאו םיזעלש ףטשה ןמ

 התישמ יסוי ןונכ 'וגו וידגב חיר תא חריו א'ד :י"י ןכרב רשא הדש חירכ ד"הה ןרע ןג ומיע

 :" "ם 3'מ ספוסנפ ,סע עוקלי 2

 תאו .54 רמא תאו .תן?א [ימא תאו | ן הז ףטשמ ;יתאחְ הזה ףטשה ןמ ,1ךכפ [ףטשה ןמ 1 .

 ,יכניאחופ [בקעי | ו סנכנשכ [סנכנש העשב | ?אפ יל והכרביו | .ן רמתו ,א 'מוא התאו ,1יפך .תרמא

 וג .תכגיאפד ןדע ןג ומעל | תנחופד הפנכנ .יכ*א [פנכנ | ן יל ,ך ולצא [ויבא לצא | תדד =. וניבא
 , היל רמא אוהד איה אדה .ך היל רמאד ('ך ה"ה) אוה אדה ,ן איה הדה / אפ [ד"הה | יחו ומע ןדע

 ,בָנ יי .. חתירכ- ינב (2 חיר האר) חיר [י"י -- חירכ | ] היל רמאד 'יתכד אוה אדה ,1 ל"א אוהד יהדה

 וכרב רשא הדש) הדש חירכ ..האר ,[] הדשה חירכ .. האר ,?אןפ 'וגו הדש ..ינב חיר (] האר רמאיו) האר

 ,ן ימא תאד אמ ךיה) רמא תאד המ .ךיה ([ך םנהג) םנהיג ומע הסנכנ ויבא לצא ושע סנכנש העשבו ([ יוי

 וידגב . .תא .12אןפ וידגב . . תא : [ךְד והכרביו וידגב . . תא ['וגו --תא | [ףד ןולק אביו ןודז אב (1ך א"דמ ךיה

 ליל ,1ך יפוי 'ר ,?ךא ףסוי ,ן .הסוי [יירתכגפדיל יסוי * | 5 ודגוב חיר תא וידגב .. תא ," וידגב חור

 | א אתיתשמ ,1ך החישמ ,*ך 'תישמ ,?ךתןכְד אתושמ ;ינ]פ [התישמ

 ןיאו שרפמ ר"ב 'יפבו ,הרובקב ינוקשני םירחא ןיאו פ"יכב 'יגה םירחא אלו ונינפלש 'וגהכו ,הרובקב ינקשי
 םיטשפומה תורוע ןמ :ףטשה ןמ 1 :ל"דרה 'יחב םג 'יעו בקעי אלא הלפכמה תרעמב רבקנ אלש "וכו רחא
 ארעש אפטשל ןורקד ארתא תיא םיזע לש רעשה ןמ 'וכו ףטשה ןמ השק וחירש ךל ןוא שרפמ ט"יכ ר"ב 'יפבו ,םיזעה ןמ
 (סנכנשכ) סנכנש העשב אלא קר י"ר .רמאמב ןאכ אבוה טוקליבו יתנייצש י"כבו ונינפלו ,'ג "יס ו"טפ ר"יו 'יעו
 ,ןדע ןג חיר ומע סנכנש דמלמ אלא םיזעה ףטשמ רתוי ער חיר ןיא אלהו ת"הע י"שריפבו ,יוכו .בקעו
 בוט לכשבו ,'ה וכרב רשא הדש חורכ 'גש ןדע ןג לש וחיר בקעי םע סנכנש דמלמ ינב חיר האר רמאיו ט"קלבו
 וילע ה"בקה חיפה וניבא בקעי םנכנש העשב אלא 'וכו םיזע לש ףטשה ןמ השק חיר ךל ןיא ןנחוי ר"א 118 דצ
 /ןבלה הדשו ןליאה הדש וניתובר ןושלב ןכש ןדע ןג והז הדשה חירכ "וכו ויבא לע ובבחל ידכ ןדע :ןג חור
 הסנכנ ושע סנכנש העשב אלא 'וכו םינב 'ב ול שוש ימ ןנחוי ר"א אתיא וכו קחצי דרחיו 'פל ז"ספ ןמקלו
 ,יוכו תופאיל דיתעש אוה ימ אופא ימ ד"הה ןיחיתרמ תיבה ילתוכ וליחתה אחא 'ר םשב ןתנ בר ומע 'םניהיג
 ויבא לצא ושע סנכנש העשבו "וכו בקעי וניבא סנכנש העשב אלא "וכו ןנחוי ר"א ןאכ 'יגה  ת"יכו ?יסופדבו
 יולק ומכ הפרש ןושל ןולק ןאכ ושרדו ,('ב א"י ילשמ) ןולק אביו ןודז אב א"רמה (םנהג) םנהיג ומע הסנכנ
 ןיא .ןנחוו 'ר 'מא קתעוה 498 'ומע ג"המב םגו ,(ב"כ ט"כ הימרי) שאב לבב ךלמ םלק רשא (ד"י 'ב ארקיו) שאב
 'מאנ ךכל ןדע ןגמ חור ומע הסנכנ ויבא לצא בקעי סנכנש העשב אלא "וכו םיזעלש הז ףטשמ ער חיר ךל
 חירו םש ר"שהשבו ,'וכו ןודז אב א"דכ םניהגמ חור ומע הפנכנ ושע סנכנש ןויכו הדש חירכ ינב חיר האר
 רתוי השקו ער וחירש רבד ךל ןיא ןנחוי ר"א וידגב חיר תא חריו ול קשיו שגיו ביתכ 'וכו ךיתומלש
 היל רמאד אדה ןדע ןג ומע סנכנ וניבא בקעי' סנכנש ןויכ אלא וידגב חיר תא חריו רמוא אוהו 'וכו ףטשמ
 אביו ןודז אב םעט המ םנהיג ומע סנכנ ויבא לצא עשרה ושע סנכנש ןויכ 'וכו רשא הדש חירכ ינב חיר האר
 אמוחנתבו ,דיצ דצה אוה שדקה חור ובישה הז רוגתב הפאנ ימ (ו"דו ר"פדב ה"כ) הפא ימ רמאד אדה ןולק
 רמאיו ינש ומע םנהיג סנכנ ושע סנכנשכ 'ובו הדש חורכ ינש ומע ע"ג םנכנ בקעי סנכנשב 'י יוס-םש ב"מ
 רבח ה ןתנ רמא ררח המלו 'וכו א"ד ב"כ 'יס םשו ,'ןגו רבק הפ ךל תבצח יכ. ינש םנהיג אלא אפיא ןיאו אפוא ימ
 תא חריו ינש ומע 'ע"ג סנכנ בקעי סנכנשכ ןנחוי 'ר םשב םולש 'רב יולה הדוהי רו אחא 'ך םשב
 ףטשה ןמ םלועב ער חיר ךל ןיאו 'וכו םיזעה יידג תורוע תאו ינש םיזע ידגב אלא שבל אל ירהו וכו חיר
 ה"בקה חיפה שדקמה תיבב תושעל הדיתעה תרוטקה רמול םישרוד שי וידגב חיר תא חריו והמו םיזע לש
 עשר אבב יגש ומע םגהיג הפנכנ ורמא ןכנחוי 'רו אחא 'ר עשרה ושע סנכנשכ לבא בקעי לש וןידגבב החיר
 ליחתה םנהיג תא האורו תיבה חיתרמ ושע לש ותאיב האור קחצי ('ג ח"ו ילשמ) הפרח ןולק םעו זוב םג אב
 וא ינא הזלה רונתה ךותב הפאנ ימ םימלועה ןובר קחצי רמא הפיא ימ אופא ימ והמ 'וכו קחצי דרחיו 'גש דרחו קעצמ
 ,דיצ עדוי שיא ושע יהיו ינש ושע הז דיצ דצה אוה ימ אלא ךנב בקעי אלו התא אל ה"בקה ל"א ינב בקעי
 העשבש ופל התא ימ ל"א דרח ליחתהו ולוק תא ריכה העש התואב יבא םוקי "וכו קחצי דרחיו םש אמוחנתבו
 ליחתה 'וכו ינב חיר האר 'גש קידצ ותוא לש ותעד הבשיתנו חוחינ חיר ע"ג חיר ומע הסנכנ בקעי .סנכנש
 האור ינא רמואו ובלב קחצי הימת היהו 'וכו .קחצי דרחיו ךכיפל םנהיג ול חתפנ ושע סנכנשכ לבא  וכרבל
 אתכרבמ אלקח ירופה םרפא םג שרפמ ע"ג והז י"י וכרב רשא הדש חירכ שרדהכו .'וכו ותוא קיפמ ושעו םנהיג
 י"רתב םג 'יע ?וכו תרוטקה םש בזמ אמוחנתבש שרדהו ,585 דצ גיימ קלח ח"מב ?יעו אסידרפד העראל ארק

 ;וכו התישמ יסוי ןוגכ וידגוב חור תא היב ירק .'וכו חיר תא חריו א*ד ל :'וכו קשוו שגיו יפל בו.

 לא 'א ז"ל ןירדהנפב שרדהבו  .וידגוב וידגב חיר תא חריו ר"ב 'יפב שרפמ ןכו ,ה"בקה לש ומש ושדקש
 תא חריו ןכ שרפמ 198 דצ בוט לכשבו .'וכו ריעה ימ ה"דב 16 דצ ליעל י"מבו ש"ייעו וידגוב אלא וידגב ירקית
 תא חריו ט"קלבו ,תורורצ שיא םיקיו תיסמ ןב יסוי ןוגכ 'יגה םשו ,וידגוב אלא וידגב ירקת לא וידגב חיר
 םיקידצב חירהש וידגב חיר תא חריו א"ד םש ג"המבו ,'וכו םה םיקידצ לארשיבש םיעשר וידגוב ולופא וידגב חיר
 וודי ויה יכ וריכה אלו אתיא םש ב"מ אמוחנתבו ,תורורצ שוא םיקיו אתישמ יפוי ןוגכ ןכריבו ונממ ןיאצויה
 םירמוא ויה םילשורו השבכנשכ םו קי הפצש ןויכ וכרבל שקב אלו ונממ דומעל ןידיתע םיעשרהש הפצ וכו
 תא ךרבל שקב אל ותוא הארשכ הרונמה תא איצוהו סנכנ השע המ שדקמה תיבל םנכהל ןיארייתמ םלועה
 י"כב םשו ,'וכו והכרביו וידגב חיר תא חריו דימ הבושת השוע 'אוהש הפצש ןווכו וריכה אלו וליבשב בקעו
 תולמה ריגסה ב"שרו) 'וכו םיארותמ םלועה .רמוא היה םי קיו הי .ימיב םילשורי השבכנש .ןויכו ?יגה אמראפ
 ןיאש חכומ "וכו הבושת השוע אוהש הפצש ןויכו רמאמה םויסמ ןכא ,םש ויתורעהב 'יִעו 'וכו םוקי הפצש ןויכ

 ןופיסוי בתכש המב תצק ותמגוד רופיסה הז תליחתו .אמוחנתבו ר"בב ןה תונוש תואחסונו (תינוציח הפסוה וז
 יתובית ןב עושי ןהכה איצוה סוטיט י"ע םילשורו השבכנשכ 'ג 'יס ח"פ '\ רפס םידוהיה .תומחלמב םיימורל
 ידגבו תוכורפה תא חקל ןכו רוהט בהז ןלוכ תורעקו ןיי יקרזמו תונחלושו תורונמ יתש שדקמה תיב תמוחמ
 ,אתישמ יסוי כ"ג ו"דו ר"פדב ןאכ 'יגהו ,םהידיב ןרפמו םירחא שדק ילכ הברהו םינכאה םע לודג ןהכ
 ותואמ שרפמו החיש מ יסוי ןוגכ שבתשנ ט"יכ ר"ב 'יפבו ;יסויל ראות םש אוהש 'רנ (אתישמ) התישמו
 'דבו) יוקמ סש ' תי ש מ יסוי ןוגכ ר"פדב ר"ב, 'יפבו ,םוקמ ותואט אתישמ פסוי ןוגכ א"יב ר"ב 'יפבו ,םוקמ
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 סהבו םהמ סנכי ורמא תיכה רהל סיגכהל םיאנוש ושקינש העשב החישמ יסוי ,תורורצ שיא םיקיו
 שוידה ךרר ןיא ול ורמא ,בהולש הרונמ איצוהו סנכנ , ךריד קיפט תאד המ לוע היל ןורמא , הליחת

 םינש 'ג סכמ ול ונתנ סחניפ 'ר רמא ,וילע לכיק אלו ,ךדיד קיפתר המו ןיינת ןמז לוע אלא הב שמתשהל
 ,ול ושע הטו ,היינש סעפ ונסיעכא אלא תחא םעפ יהלאל יתסעכהש יירד אל רמא ,וילע לביק אלו
 תורורצ שיא םיקי :יירכל תיזינראד ייוו ייוו חווצ היהו ותוא ןירפנמ ויהו םישרחלש רומחכ 6 וגתנ
 ,הבלטצמל לזא אהירש ימק לזא ,היסופ ביכר הוהו הרירצ שיא רזעוי ןב יסוי 'ר לש ותוחא ןב היה

 ן'( "כ יי כ'פ סילסס סרוע

 :] הפוי | ד תורורצ .] תוררצ .*יךכגא[פ |הורורצ ת םיקויוו ;ך סוקי .יירכנאופ |סיקיו
 ,] םיאנש | יכנאופד ושקבש .[ [ושקינש | א אתיתשמ .[ןכְך אתישמ .ינופ [התישמ " פסוי
 | תן פתמע "א ןהמ | ן 'ל  ,'א סנכי ימ [פנכי | יתכנ'אופ סנכיל .'אְ סנכחל אפ ןיאנוש

 :ן הל [ירתגפד היל * | כא ויסא .| יימא .ירנוד ןיוטא |  ירתכאפה הלחת |, נו [הליחת +
 [המ.8- | לש וכרו | ו היל | י אוה ₪ [ךריד %ף לכו .ירתאד המו .22ן8 |המ ל 'ל .כא ול

 "פד הונינת ."יתכו תוניינת [ןיינת | אפ 'ל ןמז | 1 וז ילכב ;.ך הז ילכב .'א וב .יתףכ'אופד וזב

 ,1ד ('ג | *א קחצי . תנ'אמ פחגפ | ן יולע | "א ליכק .ו'אָו לבק ו אוה = [ךדיד | קיפמ תאד | א 'ר . 1 תונינית

 | לא ואלו ןאלא | י'אפ יד | ל יל |וילע ** | יא לבק 4 | אפ שלש לש .ך השלש .ן שולש .יתכנ שלש
 וגתנ * 5 | יל ול | עתג'אד המ .יכ'אופ [המו | ₪ היגש | יתכג'אופד ונסיעכאש .*%%א |ונסיעכא
 (כ1 ןירסנמ) םירסנמ .ער'אפ |ותוא ןירסנמ | ך ןישרח וע והונתנ .ל ול ונת: [תנאופד ותוא
 ,ך רמואו חווצמ .[ן*א רמואו ([ך חיוצ) חווצ .5פ חוצמ .ועָנ [חווצ | ן הווהו .[ףפ הוהו | יכנוד וב

 /) תיזגראד | ג יִל ,י*א יוו .ך יוא יוא יוו .] הוחוו .כ הו הו .ם יו יו עת יוו יוו [ייוו ייוו | ן רסאו חווצמ

 .לירכנ'אופ |סיקי | עתה יארובל .יכנ?אופ [יירבל | ו יתפעכאד : [ך*א יתסעכהש . ןפ תפעכאד .2] תיסעכאד

 ,ו*ףכא|ם רזעוי ןכ (5א ףסוי)יסוי לש | ו יל היה6 0 תודורצ . ?ךכנ*אופ [תורורצ | ך םוקיו .[ך*א םיקיו
 הוהו . ביכר היהו ,ן ביכר הווהו [יירתכפד ג ביכר חוה | ור? וד הדרצ יירתכנ'אפ |ק הדירצ | ר רזעוי לש

 :רנא [ימק | *רופ ליזא | ךד אהבשב איסוס .!א איסוסא וורכג*אפ איסופ .] [היפוס | ל בוכר ( הוהו
 | תד 'ל :רכנאפ ליזא .!יו [לזא | ₪ אתירשד .'1 אתרייש .]] התירש | 'ך ימקל ,וכ היטק .תןופד יטוק

 - כ אלבתסמל .!א אלבטצמל ,ן הבלצימל .1ירתן*אפ אבלטצמל

 הימב םג 'יעו א חת שמ ףסוי םימעפה יתשב 'בו 'א א"יכבו ,(ןחישמ יסוי שבתשנ אנליוו 'דו ןיטמעמש
 קרפ יתוקוחב ארפסב ומכ םהבו םהמ סנכי 7 ןוגגסו ,(!דוקנ ל"יבב | .םינכהל 1 | :198 דצ ד"ס קלה
 לארשי לע םידמוע טלה תומואש העשבו םכבו םכמ אלא םכילע דימעמ יניאש םכאנש םכב ודרו 'ד
 ,'וכו םכלש תוינומפמ רחא םישפחמ םה םכמו םכב דימעאש העשב לבא 'וכו יולגבש המ אלא םישקבמ ןגיא
 ר"ב 'יפבו ..םכלש תוינומטמה םילגמה ו תורוסמהו רמשה תעשב םירמולמ םכבו םכמ םש "בארה 'יפו
 יסויל ורמאו הלהת ידוהי סנכיש ו"ד טוקלי ןוילגב ףסונ ןכו סנכי ילארשי ןושארה םהבו םהמ סנכי שרפמ
 "וכו איצוהו סנכנ אוה ךלש אוצומ 0 'חמו התא ךל יפויל ול ורמא .'וכו לוע היל ןורמא 2 :אוה סנכוש

 פוס תומבי 'שוריב ומכ תוניינת ןמז יגהו .אוה ךלש איצותש המו הייגש םעפ ךל 'וכו לוע אלא וכו ול וימא

 וב ןיררגמש הכע ףד לש לספס ר"ב 'יפב שרפמ .םישרח לש רומחב 5 | :תוניינית ןמז הל ץלחתו 'א ג"י ב"יפ
 'ועו םולכ .ונממ ליעומ תא ןיא םישרח לש רומחב עשרה תא ןתונ תא וליפא ז"י 'יס ע"פ ןמקל ןכו .םירסנה
 ויהו םישרח לש רומחב והונתנו. 'יגה כ"ג םש ךורעבו ,267 דצ ב"ח עיגאלאעכרא םיורקו 'א רמח 'ע ךורעב
 םיאנושה ו ש ק ו ב ש כ אתישמ יסוי קתעוה םש ג"המבו .יארובל תי ז גר אד יוו יוו חוו צ היהו ו תו א ןירסנמ
 'וכו .סנכג ךריר אוה קיפמ תאד אמו לוע היל ו הלחת (םהבו םהט) םהב וסנכו ורמא 'וכו סנכיל
 היואליע ליבק לו ךריר אוה קיפמ תא אמו ןיכ ת ןמז לוע אלא וזב שמתשהל םטוודה .לש וכרד ןיא ורמא
 אלא תחא םעפ ה*ב קה ל יתסעכהש ייד אל 'מא וילע לכ אלו םינש שלש לש כמ ול" ונתנ 'וכו

 תיסיעכאר ('יו יו חווצ והו וב [*ןירסנמ ויהו (?םישרחלש רומחב ותוא וגתנ ושע המ היינש םעפ
 ,ג"המבו ר"פה טוקליבו יתנויצש י"כבו ל"ובב םימעפה יתשב 5 .תורורצ שיא ,

 ו תש א ןב היה תורורצ שוא םוקי םימכח ורמא ומינפ וזחי רשי .רופיסה ליחת
 יריכמ יקליבו) בישר תורעהב 'יעו "וכו ותוחא ןב .'יגה סש םג :י"כה בורבו ,הדורצ שיא רזעוי ןב יס , לש
 ףסויד אתיא 'ב ג"לק ב"בבו .("'וכו ותוחא ןב אוה תורורצ שיא םיקיוי ורמא קתעוה ח"י "ס ארי םילהת

 םיקיש ורעיש רבכו .('וכו רזעוי ןב יסוי םש ם"דכו) ש"וועו "וכו הרושכ גהונ היה אלש ןב ול היה רזעוי
 לא .ידוסח .גרהו ומעב דגבו םינויה וטלשש תעב לודג ןהכ היהש סומיקלא ומש בסוהש םיקי אוה הז תורורצ

 רצ א"ח רערוש 'יעו) תוינומדקב םיימורל ןופיסויבו 'א םויבקמה 'סב רפוסמש ומכ הפופח התימב
 לבוהשכ דופהה הז לש ותחכותו תומל וכדו ובורק רזעוי ןב יסוי לע םג למח אלש ורפיס ןכו

 'ב ב"ח םידוהיה תורוק ןץיערג ייעו ןיד תיב תותימ עברא ומצעב םויקו ךלהו שהנ לש םראכ וב

 השקו תודורצ שיא םוקי םימעפה יתשב 'יגה ו"דור"פדבו ,106 דצ א"ח ד"ורדו 869 דצו 367 ד
 אסוס .יע ל"תמעב "יעו) סוס לע בכור היהו = .'וכו הוהו 6 :ע'צו הדירצ שיא ומכ תודורנ

 אתיל ןכו ר"פדב םש .אתולו התבשב ףסונ וזד מוקליבו ,ת"יכו ייסופדב קר אתיא א הבשב
 אנשילד ארוגש ייע אתבשב. ופוסוה ילואו ,איסוס ביכר הוהו .קר 'יגה ג"המב םגו ,ר"פדו א"יכו
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 ימבו  ,יוכו והולקסו ר"בל והואיבהו םינוו ימיב תבשב סוס לע בכרש .דחאב השעמו 'א ויט ן
 :'וכו הוה רכ גיל םילהת יריכמ 'קלוב ןכו םש ו" כה בורבו .דמתשא הוה דכ אוכוס לע ביכר הוה

 ל"א בלצוהל רלה ברטצמר לזא הילע ות ורתר .ןיכולומ ויתש הרוקח ונפל רזעוי ןב יסוו ךלח

 לא הילע הלתג היהת התאש הר קה ךנודא וילע ו ךסופ הארו יגודא ו

 !) סינכהל. = *) םיִשָרָקְלש רומחכ. = *) ןירסנ



 3 וכ זכ הס השרפ תודלות

 ישועל רמוחו לק ויסיעכמל ךכ סא היל רמא ,ךרמ ךבכראד ךסוס ימחו ירמ יבכראד יסוס ימח היל רמא
 סנכנ ,ויסיעכמל רמוחו לק ונוצר ישועל ךכ םאו ול רמא ,ךממ רתוי ונוצר םדא השעו ול רמא  ,ונוצ

 איבה השע המ ,קנחו גרה הפירש הליקס ןיד תיב תותימ עברא וכ םייקו ךלה ,הנכחלש סראכ רבדה וב
 עצמאב ברחה תא ץענו הינפל הרודמ השעו] איינינ הב רשקו רדנ הביבס השעו ץראב הצענו הרוק
 הארו רזעוי ןב יסוי םנמנתנ ,ףרשנו רדג וילע ךפהנו ברחה ותמדיק ,קנחנו [איינינ הקספנ הרוקב הלתנ

 :'3 ד"כ פוכע ,'ב 'נ סיכדנ "ע 1

 /8 יל ביכראד ,ך יאבכראד ,*א יביכראד | י?ךר3א איסוס ,ָך יאסוס .] ייסוס .*ךכאופ [יסוס | ן הל1
 [כד ויסיעכמל ךכ * | 1ך ךראמ | 5 אסוס .י'ך איסופ ,1 ךייסוס | י רמ .51 הירמ ,3ך יראמ | 2 וביכרתאד
 | א ו"כאע = [ונוצר 2 | א 'ל רמוחו לק | 5 ךכ ויסיעכמל .תל ןיסיעכמל (ת ןכ) ךכ ,3ָךָנְו ויסיעכמל ןכ

 | יירכ'או פא | .כ'א היל | ן ךמימ | נו רתי | ?א השועו .ִד השע .י'ךגופ [השעו | .כ'אפ היל
 א יל רמוחו לק | א ךכ . .השועל .פ ךכ ונוצר ישועל .ל ונוצר ישוע ךכ ,ו1ְךָנְו ונוצר . .ןכ [ףככד ונוצר -- ךכ *
 ,?ף אגיכע .ךְד אנכע .פ הנכע .21א אניכח .'ו?אָו הניכח ,1 [הנכח | ן הסירכ 8 | א ו"כאע = [ויסיעכמל

 הליקפ | כפ 'ל .ילרת:אד ר"ג .'רתג'או [ןיד תיג | א יד | ירתד ומצעב :.כנאופ [וב | ן יאננע
 ,ָךְ אינינ . . השעו [איינינ -- השעו | ך הצענ [הצענול4 [ ןף גרהו קנח | [ן הליקס הפרש ,!א הפרש

 הב רשקו .יכפ רדג הפיקהו (י ןימינ) אמינ ..רשקו ,] רדג הפיקהו היגינ הב רשקו ,?ל אמינ . . השעו

 | תאד םינבא לש רדג (א הפיקהו) ןפיקהו (א םיצע) םיצעה ךרעו (ך*ְד המינ) אמינ ..רשקו ,1 הינונ

 . .הלתנ .. הינפל . . השעו ,] הינינ הקספנ . . הלתינ . .םינפל . . השעו ל הקספנ . . השעו [אייניג -- השעו *
 (כ ברחה) ברח ץענו הינפל . .השעו , הימיג הקספנ . . הלתנ . . ברחה ץענו . . הינפל . . השעו ,17 המינ הקספנ
 תחתמו םיצעה תחת רואה תיצהו עצמאב ברחה תא . . הינפל . .השעו ,25א אמינה הקספנ הרוקה הלתנ עצמאב
 הקספנ שאה ([ך ותחדק) ותמדק קנחנו .נ*א קלחנו .יכופ [קנחנו 5 | עגל יל ,ןִד הרוקב הלתנו םינבאה
 | יתד ברח .יכנ'אופ [ברחה | כ ותמדקו .יתננפְד ותמדק .] [ותמדיק | ד שאל ([ך לפנו) לפנ המינה

 שיא  רזעוי ןב ,י [רזעוי ןב | בא פסוי .] הפוי | כא םנמנתנו | כ ףרשנ | תד לפנו .יכנ*אופ [ךפהנו
 | ן האר | ן הדרצ שיא .?ךֶאְ הדרצ ..ןב ,1ךכנפ הדירצ

 רתוי ונוצר השעש םדא שי יכו םיקי ל"א ונוצר ישועל ו"ק .ויסיעכמל הולשו .הבוט ה"בקה ןתונ ךכ םא יסוי
 לש (!הנכח לש סראכ רבדה וב סנכנ םהמ ערפיש ויסיעכמל ו"ק ונוצר ישועל עיגמ ךכ םאו יפוי ל"א ךממ
 ג"המבו ,הלבמצמל םירחא 'יסופדב שבתשנו ,הבלטצמל הנוכנה 'יגה כ"ג ר"פדב ר"ב 'יפבו ו"דו .ר"פדבו ,שחנ
 ול 'מא 'וכו ןכ םא ול 'מא 'וכו איפוס ימחו ירמ יבכראד אימופ ימח היל 'מא היבלצמ ל קיפנ םש
 סייקו ךלה (?הניכח לש ה סי ר כ רבדה סנכנ 'וכו ונוצר ישועל ןכ םא ול 'מא ךממ ר תי ונוצר םדא השעו
 אתריש ימק לזאו אבלטציאל רזעוי ןב יסוי לע היתריזג קיפנ םש םילהת 'מבו ,'וכו תותימ עברא ומצעב
 רמא (אלטצמל קפנו א כ למ ימק לזא םש יריכמ 'קליבו ,ב"שר תורעהב םש תונוש תואסריגו) אבלטציאל קפנו
 ךממ רתוי ונוצר םדא השועו היל רמא "וכו ויסיעכמל ןכ םא היל רמא 'וכו איסוס ימחו 'וכו איסוס ימח היל
 הניכתלש הפירכ ייגהו ,'וכו ומצעב םייקו ךלה אנכע לש סראכ רבדה וב סנכנ 'וכו ךכ ונוצר ישועל םא היל רמא
 הסירכ םהל אוה ןקותמ ןישוע ה"ואש דפח (יב ג"י) םילקש 'פ אתקיספב ןכו ,ו"יכב םג התיא ג"המב ומכ
 התואבו .הניכח לש הסיראכ םשמ קתעוה 'א ןכח 'ע ךורעבו ,הניכח לש הסירכ םש א"יכבו) 'וכו הנכע לש
 הזה שחנה המ ד"י 'יס ח"צפ ןמקל 'יסופדה תחסונבו ,(שחנ לש הסראכ 'ה 'יס אשת יכ אמוחנתב אקספה
 ביתי הוה ריאמ 'ר רופיסהב "וכו הלילה יניל 'פ ו"דו ר"פדב תור שרדמבו ,'וכו התימה ךחאל לחלחמ ו סיר
 םש הגוה כ"מבו) 'וכו הניכח לש הסי ר כ כ הסירכב עפעפמ היהו הלכאו ןימה ותואמ הל ונתנו שבתשנ 'וכו
 לש הסירכבכ הסירכב עפעפמ היהו שבתשנ 'וכו רבד תירחא בוט 'פ ו"דו ר"פדב תלהק 'מבו ,(הסירכ
 הפוגב עפעפמ חירה ותוא היהו 'יגה 'ב ז"ע ב"פ הגיגח 'שוריב רופיסה ןתואבו ,(הסיראכ םש והיגהו) ;הניכח
 אנכע לש הסירככ 'וכו הניכח לש הפי ר כ כ וב רעוב 'ד ח"כ י"פ ןירדהנס 'שוריב שבתשנ ןכו ,הניכח לש הסריאכ
 ןידהכ 'וכו אמט ורוס 'פ ב"מ ר"כיאב ןכו ,הניכח לש הסירכ ןידהכ שבתשנ (יב ב"לק) ז"יפ אתקיספבו ,'וכו
 'יגהו ,הנכע לש סראכ 'א 'יס ז"טפ ר"יוב רמאמה ותואב ןכו אנכע לש הזה סראכ 'יגה םש ר"כיאבו ,הסירכ
 י"הבמב 'יעו םש נ"חעו אניכח 'ג ייס ח"פפבו הניכח ייגה ו"ט 'יס ב"פפ ןמקל ל"יכבו ,ג"יכב םג אתוא הנכח
 ידידי רמאמבו 415 רצו 250 דצ 4% דצ סיורקו אנכע 'עו הניכח 'ע 'א סיר 'ע סריא סרא יע ל"תמעבו ב"ע 'ז
 איננ 'ע ךורעב איניגו ו"יכב הינינ ןכו ,לבח | .איינינ 4 :47 דצ יבכרה א"אר דובכל לבויה רפסב ףעל ח"אר
 תעטוקמ וז 'יגו ,קנחנו אינינ הב רשקו רדג הביבס השעו ץראב הצענו הרוק איבה ל"יכב ומכ 'יגה םשו ,'ב
 יתפסוהו רפסה בתכל המוד בתכב ל"יכב םלשוהש ומכ יתהגהו ,ד"ב תותימ עברא םייק ךוא הב שרפמ ןיאו
 "וכו הלתנ 'וכו ץענו 'וכו הרודמ השעו טוקליו כ"יכו 'ב א"יכו ו"יכו פ"יכב טעמ יונישב ןכו ,איינינ תלמ רוע
 רדג (הפיקהו) הב ףיקהו אי גינ הב רשקו ץראב הצענו הרוקה לטג השע דציכ 'יגה םש ג"המבו ,'וכו הקספנ
 ברחה לע לפגו קנחנו המינה הקספנ הרוקב הלתגש ןויכ עצמאב ברחה ץענו הינפל הרודמ השעו
 הב רשקו ץראב הצענו הרוק איבה השע המ םילהת שרדמב תרחא 'יגו ,הרו ד מ ב ףרשנו רדגה וילע ךפהנו
 שאה תא תיצהו עצמאב ברחה תא ץענו הינפל הרודמ השעו םינבא לש רדג םהילע ףיקהו םיצע ךרעו אמונ
 ךפהנו ברחה (ותמדיקו) ותמדוקו שאל לפנו אמינה הקספנו קנחנו הרוקב הלתנו םינבאה תחתמ םיצעה תחת
 האציו ג"ל םש יריכמ 'קליבו רבכמ ספדנש םילהת 'מבו) הכושתב -והולבקו ותמשנ האציו םינבא לש רדג וילע
 רשקו ץראב הצענו הרוק איבה השע המ א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפב שרפמ וא סרוג וז 'יגכו ,(ש"ייעו 'וכו ותמשנ
 (א"יכב ה"כ) וינפל הרודמ השעו (םינבאב ןתוא ףיקהו ט"יכב) םינבא לש רדג ןפיקהו םיצ ע ךר עו אמינ הב
 א"יכב) הרוקב הלתנו םינבאה תחתמו םיצעה תחת רואה תא תיצהו עצמאב ברחה תא ץענו
 רדג וילע לפנו ברחה ותמדק שא ל לפכו (המינה א"וכב) אמינה הקספנו שאה ותמר ק (הלתנו
 רזעוי ןב יסוי םגמנתנ םילהת 'מב ,'וכו םנמנתנ 5 | :ת"יכו 'יסופדב םג ה"כו ,ספדנה 'יפב 'יעו ףרשנו

 5) 55%. = ?) הָעְכְחְלש הָסיִרְ

 שי
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 הכ וכ זכ וס הס חשרפ תודלות 4

 תיב ה'כקה ול הארהש רטלמ א'ר :ןרע ןגל הז ינטריק הלק העשב רמא ,ריואב תחרופ ותשימ תא
 ,(ב חכ רגוטנ) יחוחינ חיר רמא תאר המ ךיה יוגב ירה יגב חיר האר 'נש יוגבו ברחו יוגב שדקמה
 ללכושמו יונב י"י וכרב רש א ,(גי ג הכמ) שרח ת הר ש ןויצ רמא תאר המכ ברח ירה הרש
 ;(1 גלק םילחת) םלו עה דע םייח הכרגה תא י'יהויצ םש יכ רטא תאר הטכ אוכל דיתעל

 וס השרפ

 "| םיט ילא חותפ ישרש 'תכ 'וג| םימשה לממ םיהלאה ךל ןתיו (חכ זכ
 ,תולילמ ינאו תושיבי םירצוק םלוכ ויה החוורל תוחותפ ייתלד ויהש ידי לע | כויא .רמא ןטי םכ בויא)
 הרותב קסוע יתייהש ידי לע בקעי רמא , ו ילי לטו םימ ילא חותפ ישרש סעט המ
 וגו םימשה לממ םיהלאה ךל ןתיו 'נש לטב ךרכתהל יתיכז םימכ הלשמנש

 :וי"'טק 'כ טיקני ₪ || : 6008 דלו 1 8 ד5 ליעל :יעו ," 'י- תודליס נ"מ לעוסנפ  ,כ"כש "יפ סכלכס םלח יכפס ,סס טוקלי 1
 :ד"פפ ןעקל ,3%6 75 ליעכ 7 ":(ג'עפ) ד'מפ םישלככ םלנס ,גיי "ק םודלופ כ'ע וסכנת ,ן"יקפס '2 כוס 'קלי

 /5ן העשל ןיא .1 העש יוא ,יפ העשל יוא .א העשל | ירתכאפד והפמ ;ן ותטימ .1 [ותטימ תא 1
 ללכושמו .ך יונב .יתכנופ |יונבו 5 | ירתכ

 הרש חירכ [יגב חיר | יכנא]פ -. רמאיו [האר | 'ל 'גש | %% אובל . . ללכשמו יונב והארו רזחו .%א אובל ריתעל
 . .יחוחינ .ו'א בירקחל ורמשת (ו יחוחנ) יחוחינ .ך ורמשת יחוחנ .?אָו ורמשת יחוחג [יחוחינ | 2 ינב חיר האר

 | יתו הרשה חירכ .כנא 877 הדש חירכ [הדש 8 | פ ודעומב ..חוחג .1 ודעומב יל ..יחוחינ ,[ך יל בירקהל

 | כ םיקמו ללכושמו | !א - והארו רזח .יכיאחפ | ירה [יונב | 2 היחת םייעל םלשורוו =, [שרחת | נ 'ל ירה

 ל סלועה לע פייח .[יתכנְוְד סלועה דע םייח * | יתכאופה הוצ .ג |הויצ | יכופד אבל .תנא |אובל 4
 רמא 6 | יתכנאפד יריצקב ןילי לטו .ן [ווגו | ן 'ל .יאד "יתכ .תכנפ [יתכ | יל וגו 5 || א 'ל .ם רו
 1 ל .(םש)יתכאפ החורל [החוולל | כ 5 :אפ יהותלד ,(כויא) יִתְד יתלד .ְו [ייתלה | כ יל
 ינאו | (סש) יתאפ תושבי | תנאפד ןי- .(פש) יִכָו [סירצוק | (סשו ינ'ַאְו ויה לכה תכ'אפד * לכה ויה
 ,(םש) ים םימכ |  הלשמנ רשא 8 | תכנ'אדל ל .ן 'וגו [אפ יריצקב -- לטו | א 'אנש [םעט המ 7 | רצוק
 | ן יל .ם "וגו .(םש) ו לטמ :.יתכנאחְד םימשה לטמ [יוגו -- לטמ | יתוכ'א םימל

 במרק העשבש ןפד ינמדק ש םימדיק זג ינמרוה * - העשבש ור וא

 הארו (הררצ) הדירצ שיא יוכו יסוי םגמגתנ יזכ ר"ב 'יפבו ,'וכו הז הלק העשל ואר רמאו 'ןכו ותפמ הארו
 רזעוי ןב יסוי 'ר עמש .םש ג"המב םייפמ .ךחא ןונגסבו ,'וכו הז ינמדק הלק העשבש יל יוא רמא "וכו וז

 .'וכו דמלמ א"ד 1  :ןדע ןגל סנכנ ותעשל ירהש וז איה הלק רמא "וכו ותטמ הארו רזח העשל (?דוגנו חגת
 א"דמה ינב חור האר יונב יונבו ברחו יוגב שדקמה תיב האר א"ע ט"קלבו ,םהרבאב 608 רצ ליעל ושרר ןכו

 םש יכ רמאגש ןינעכ 'ה וכרב רשא יונב שרחת הדש ןויצ רמאנש ןונעכ הדש חירכ ברח ורמשת
 הדגא שרדמב 'יעו בקעי ךכו קחצי האר ךכ יונבו ברחו יונב ויבא םהרבא ותוא הארש םשכ הכרבה

 ברחו יוגב שדקמה תיב היבקה והארה 'מוא הדוהי 'ר ינב חיר האר א"ד 429 'ומע ג"המב
 הדש ןווצ א"דמכ ברח ירה הרש תירכ יחחינ חור ישאל ומחל ינברק תא 0% יונב ירה יגב חיר

 חורכ א"ד םש .ב"מ .אמוחנתב רחא ןונגסבו .הכרבה תא ה הוצ םש יכ א"דמכ יונב ירה 'ה וכריב רשא שרחת
 וכרב רשא שרחת הדש ןוָיצ 'נש ןויצ אלא הרש ןיאו וכרבו הכותב תונברק ו ןויצ הגובו רמוע אוהש הפצ הדש
 התא ןכו "וכו םהרבאב אצומ התא ןכו "וכו וילע חטבל ןכשי םש ירפסבו .'וגו ןומרח לטכ והב בתכש התוא 'ה

 אצומ התא ןכו 'וכו אובל דיתעל ללכושמו .יונב ותוא הארו ברח ותוא הארו יונב ותוא הארש קחציב אצוט הת
 1 וס טיספ ןמקלו םש ליעל י"מב ועו וכו בקעיב

 גילפ שור לועל י"מב יועו ררפ שאר ןאַכ ארקמבו  ,ה"ספ ןמסנ רזפדבו 4 .ד"ספ 'א :א"יכב וס השרפ
 ב"ונ ד"פ א"ונ ג"רדאב 'ועו (ב"ל א"ל) חתפא חראל יתלד .בויא רמאש ומכ = .'וכו ייתלד ווהש 6 :נ"פ שידו
 וכו ישר ש שרדה םעפ קזקו ,לכל סנה םהש םימכ םִיִמ ילא ושרדש 'רנו ,ב"פ ףד םש תופסוהבו ד"יפ

 השבי התיה וניבא םהרבא לש ותמק 368 רצ לועל ומכ תולילמו ,כ"מבו ל"דרה 'יחב 'יעו  'וכו ייתלד
 םומה תיחורחרמ הרדגת ב אר האובתהש תושבי ןירצוק לכה שרפמ א"למ טפ"וכ ריב יפבו תורורמ

 ישרש קתעוה ט טיי ט"כ םינג ןיעמב ,תואירבו תוארמ ת ו ב י ב מ ונאו םידק
26 - 

 תולולמ רצוק ינאו תושבי םירצוק לכה ויה החורל תוחותפ ותיב יתלד
 םימב \הלשמבש| הלושמש (הרותה) הרוח תוכזב 896 דצ ליעל ןכו םי מב

 789 דצ ליעלו ('ז 'יִס א"פ רדמב 'ה 'יס ב"פ  ר"ומש 'ב 'ה זי"ע 'א ב"פו 'א 1 ב
 קופפה רמא ימ 'וכו תותפ ישרש ביתכ םש ב"מ אמוחנתב רחא ןוגגפבו ,'וכו םי ב כו כ ב לשמגש .כקְעי ערז
 חותפ היה ותיב חתפ 'וגו תותפ ישרש :ןמצעב רבדמ ךציכ בקעי לעו שדקמה תיב לעו ומצע לע ורמא בווא הזה
 םומ ילא אלא ןאכ ביתכ ןיא םימל "וכו .הירוכגו הרוח לש יליאל םימ ילא והמ הרות יגבל רתוובו םיבשו םירבועל
 ושרש א"ד "ובו יריצקב ןילי למו ךכיפל םהרבא רש ותובמ דמל םיבשו םוכרד ירבועל חותפ בויא רש ותוב הוהש

 תותפ ישרש א"ד 'ופו םימל וכל אמצ לכ יוה רמאנש הרותל ןיחותפ וירעש ויהש ו תיב הז םימ ילא הותפ
 לבקל ויבא לצא בקעי אובישכ אלא יריצקב ןילו לפו ךכיפל הרוה ל ןיחות פה תושרדמ יתבב ףדרמ

 ישרש ה"שו לטכ 'וגו בקעו תורֶאש היהו םש ב :גאבו 'וכו לטמ םיהלאה ךל ןהיו חתופ
 תוברבה ךכיפל 'וכו אמצ לכ יוה בותכד םימכ הלשמנש הרותב ןיקסוע ונינבש

 םיתלאה ךל ןתיו .רמאנש םימ אוהש לטכ ונילע תואב תוכרבה  ךביפל) 'ןכו חותפ ישרש רמאנש ונילע תואב
 ןל 1 תותפש ישרש אגב :ירק

 - 1) דנו



 5 הנ זכ וס השרפ תודלות

 'תכ םימעפ 'ד (א ז שיחש) ךב הזחנו יבוש יבוש תיטלושה יבוש ינוש חתפ היכרב 'ר
 םולש הל םימייסמש תימלושה ,םולשב ןיאצויו םולשב ןכותב ןיסנכנ לארשיש תויכלמ 'ד דגנכ יבוש
 יל וש עו 'נש הכותב רד םימלועה םולשש המוא ,( ז רברמב) םולש ךל םשיו ינש םויו םוי לכב
 ץראב םולש יתתנו 'נש םולש הל ןחיל ריתע ינאש המוא ,(ה הכ תומש) םכותכ יתנכשו שדקמ
 םולש והנכ הילא הטונ יננה ד"הה םולש הילא תוטנל דיתע ינאש המוא ,(ו וכ ארקיו)
 ימלוע ןיבו יניב םולש תשעש המוא יריא 'ר 'שמ היכרב רב ןנח :ר םוחנת 'רב לאומש 'ר , (בי וס היעשי)

 היבשוי לכו ץרא םינומנ הילע אחא 'ר'םשב אנח 'ר ,ימלוע בירחמ יתייה איה ילוליאש
 'כ סינסס 'קלי 7 | :סט סיכיטס כיט םכדע |, (יפ 'ז) ינוט יכוט 'פ סבכ סיכוטס כי ,בי5קסס יכ סיכיטס יט יקל 1

 :('פ י"ק '3 טי5) ל"כפ יסככ פפקיספ ,פוכ טכדע שיכ ,('ע '6) יתקוקל 'פו סט סככ סיכיטס יט ,סייתס

 .ע'אד [ד | עו תימלושה יבוש .ל ,[וגו . תימלושה . . יבוש [תכנאפד ךב -- יבוש * 1
 .עאיד [ד | *א 'ל .*א יבוש יבוש |יבושל | אל 'ל .ץ בתכ .ין בותכ .ד ביתכ [תכגפ 5 | יתכנופד העבר
 םולשל ןכותל ןיפנכנ .כ ןיאצויו : . ןכותל ןוסככנ ,עחופ [ןיאצויו -- ןיסנכנ = | יבגפד העברא ,[ן| עברא

 ןידיתע :  ןכותל ןיפנכנו ןיאצוי ,י םכותמ םיאצויו םיסנכנ ,[ך םיאצויו םולשל םכותל םיסנכנ ,ך ןואצויו
 יכנאחופ [תימלושה | א םולשל | ?א איצ ;והלו םולשב םכותל . .ןידיתע ,18 ןיאצויו םולשל ןכותל םנכיל

 .יכחפ ןימייסממש | עכ 'ל המוא | ד .. להואל להואמ הב גהנתמ םימלועה יח םולשש המוא תימלושה
 ,לאחו [םויו 8 | ש הב | ך םימישמ םינהכהש .ך ןימישמ 'ינהכהש לל ןימישמש .1| םימיסמש ,)א םייסמש

 . . םשיו ביִתכו ימש תא ומשו .5 םולש . . םשיו ךילא וינפ 'ה אשי :ועכנאו [םולש -- םשיוו | יעתגפד יל

 תימלושה , המוא א"ד .יכנאח] [המוא | [ן םכרבא ינאו לארשי ינב לע ימש תא ומשו ,ך םולש
 תד -- תימלושה .וכנאחופ [המוא | ?אָ] 'ל םכותב יתנכשו 1 | ןך םימלועה יח .י םלועה | ךְֶד המוא
 הילא --- יתתגו ?נש) 1 'וגו ץראב | 5 ₪ הליבשב [םולש | 5 'ל .תכ"אוד הב .ינ!אח [הל | אפ ינא דיתעש
 ,ו אמוחנת | תכנ'או רב 6 | תגופד = י"י רמא (] הכ יכ) הכ .יכאזְה [יננה | ן תוטניל 5 | (וכ "ל םולש
 ,221 הירצ רב היכרב 'ָרִד הירב (כ ןינח) ןנח 'ר ,1 הוירצוב היכרב ירד הירב ןנח יר [היכרב שי | פ ןמחנ

 הירב ;ך ןינח 'רו ןנח 'רו ,31 היורצ ןב היכרב 'רו ?רב ןינח 'ר , רירצ ןב היכרב 'רד הירב ןינח "רו

 נח ןיבל | יתכאח + התשעש | א אחא [ידיא | [ןֶאְוְד םשב .יכגפ םושמ | 5 הירצ ןב היכרב 'רד

 אגוה | יתכ גאופד ] ₪ תא ח [ימלוע | לא אלמולאש וזא ילמלאש :תפכד ילולאש :נופ [ילוליא שד

 .כנו [הילע | פ 'ל .?א אגוה ר"שב .1א אבא ר"שב [אחא 'ר םשב | א אחא :.(םילהת) יתכפְד אגוה .] הגוה

 1א םיגומנ הלפ הידומע יתנקת יכנא היבשוי . .םיגומנ: ,ן היבשי . .םיגומנ | פד חתפ .אפ הילע "מא

 נ"תעו 'תכ יתמלשה .ובוש 'תכ 1  :בזשר תורעהב ש"ייעו ("וכו חותפ ישרשש יגפמ המ ינפמו םימשה לפמ

 צוה םירישה ריש שרדמבו ,,(ב , בתכ "שה ךורעבו) יוכו יבוש 'תכ םימעפ 'ד כזג "יגה 'ג בש "ע ויד ךורעבו
 נ לארשיש תויכלמ עברא דננכ יבוש םימעפ העברא היכרב ר"א ךְב הזחנו יבוש 'וכו יבוש 'יגה טוהנירג
 םכותמ םיאצויו םיסנכנ לארשוש 'וכו ב"ר רמא םש  ש"הש ?קליב קח ;וה ןכו) םולשב ןכותמ ןיאצויו
 אצמנ רמאמה .שארב הבר תישארב ןויצהו ,ש"הש שרדמב 'יגה םע םש תומיכסמ תורחא תואסריג דועו
 וי רב אייח רב לאומש יר תומלושה יבוש יבוש ו"דו ר"פדב םש ר"שהשבו ,(רפפה םינפב ר"פד
 י ךות ןיסנכנ לארשיו לארשיב ןיפלושש תויכלמ 'ד ךגנכ יבוש יבוש ןאכ בותכ םימעפ 'ד אנינח
 זיהה הב גהנתמ םימלועה יח (םולשש הגוה כ"מבו) םולש לש המוא תימלושה םש דועו .םולשל ןיאצויו
 סונ ת"יכו 'יסופדבו .(הכותב רד םימלועה םולשש תימ מלושה ךומסב ג"ל .םשו) ןכשמבו להאב ךלהתמ
 םתכרבב םינהכה | .'וכו הל םימייסמש 5 :להואל להואמ הב הנתמ םימלועה יח םולשש המוא תימלושק

 םשיו 'אגש םוי לכב םולש הב םי יפמ ש תימלושק ו /א םלש 'ע ךורעבו .םולש ךל םשיו 'וכו ו
 לכב םולש הילע ןימישמש המוא א"ד 429 'ןמע כ"המבו ,נ"חעו ןי מי ש מ ש םשרג לייכ ןוילגבו .םולש ךל
 ומשו 'נש םוי לכב םולש הל ןימישמ םינהכהש המוא שרפמו פרוג "כ רזב 'יפבו ,םולש ךל םשיו ינש םּוי
 נש 'וכו | הל ןימישמ םינהכהש 'יסופרב 'יגה 'עבונ םשמו ,םולש ךל םשיו רמואו לארשי ינב לע מש 'תא
 סולש הל ןימיוס מ ש המוא תימלושה ונינפל ומכ ייגה ש"הש שרדמבו "וכו ךל םשיו ביתכו ימש תא ומש
 כ"מב הגוהו) םילשהל תמייסמש המוא תימלושה א"ד ן"דו ר"פדב ר"שהשכו ,יוכו ךל םשיו ."גש םוי לכב
 םולשש םש טוקליבו ,ה"בקה  .םימלועה םולשש 3 :םולש ךל םשיו ,אידמה םוי לבב (םולש הל םיטיוסמש

 הכותב רד םולש ומשש ימ המואו הב יולת םלועה םולשש המוא .תימלושה ש"הש שרדמבו ,'וכו רד םלועז

 קתעוה םש ג"המבו ,דחא ןינעכ 'רג וירחאלשו הז שרד | .'וכו ןתיל דיתע ינאש 4  :'ןכו שדקמ יל ושעו גש
 המוא 'יגה םש ו הפוכ ינגה ינש םולש רהנב הילא תוטנל דיתעש המוא תימלושה א"ד קר

 תימלוש ש*הש ש קר ןכו  ,'וכו הטונ יכנה :(ה"הה) ,ה"ה םולש י(תל) "הב :ןתיל .דיתע "ינאש
 א"ד רחא ןונגסב ןו ר"שהשבו  ,יוכו הטוכ ננה "יבש םלועב םולש הל תושעל ה"בקה דיתעש

 תימלושה א"ד םש 'ג כ"האו ,'וגו םולש הונב ימע בשיו ד"הה םולש הונב הבישוהל 0. ינאש המוא תימלושה

 םירמואה תומש ןכו | וכו םוחנת 'רב לאומש 'ר 6 :'וכו הילא הטונ יננה ד"הה םולש הילע הפונ ינאש המוא

 ןינח "רו םוחכת "רב לאקמשי 'ר ו"ָדו ר"פדב ב"כפ שיר ר*יוב "וכו םהיתוינאמ ודריו "ותכ שרָדב הימרי 'ר םשב

 תוכרב 'רד הירב 'יגה ן"וכבו :,(96 דצ ליעל י"מב םג "?יעו 'םוחנמ ; ירב לאומש 'ר ל"צו)  היכרב 'רד הירב

 טוקליבו ,רירצ ןב ב"רח הירב 'בו 'א א"יכבו .הירצ (רב) ןב ב"רד הירב .כ"וכו  גיוכו פ"יכבו ,היירצוב

 רב לאומש 'ר תימלושה ש"הש שרדמב ןכו "וכו היורצ ןב 'היכרב *רו 'רב ןוכה 'ר אמוחנת "רב לאומש 'ר ר"פד
 המוא 'יגה םשו ,(748 דצו ח א"הגאב :יעו) ידיא 'ר םושמ .הירוצ ןב היכרב יברו וברב ןונח 'ר אמוחנת

 אל ץראו םימש תוקוח הליל תירב תא .הלבקשכ ימלוע ןיבו וניב םולש התשעש

 ה םשב הירצוב היכרב ש 'ר םש 'יגהו סרוסמ רמאמה ך"שהשבו ,יתמש
 נח 'ר /  :והבו והתל ימל תייה יתרות ה ל וליאש ימלוע ןובו יכיב םולש ההשעש.המוא הימרי
 ח"רו ,םש י"מבו 86 .דצ ליעל ועו לי "ַכָּב ה"כ

- 
- 
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 ןויכ (םש םש סילחת) יכנא ,(וטוט תומש [ענכ יכשוי לכ ונומ ג 'טא תאר המכ (ר הע םילחת)
 ,םלועה ססבתנו (םסש םש םילחת) ה ידומ ע י תג כ ת  (ב כ תומש) ןיהלא י"י יכנא םהילע ולניקש

 סלועל ןה ןהו הזה םלועב ןה ןה םלועלש ונויטטסא תמלשמ איהש הטוא םורמ רב רזעלא ר רמא
 ,התוכזנ אלא האב הניא םלועל האב איהש הבוש לכש המוא יול 'ר םשב ןינכיסד .עשוהי 'ר ,אבה
 ןתיו ךתוכזב ך ל התוכזנ אלא ןידרוי ןניא םיללטה , ךתוכזב ך ל התוכזב אלא ןידרוי ןניא םימשגה
 :'ינו םיהלאה ךל

 ו"פ) סנת יכ כוס סנכ סיכנד :סט סיכיטס כ'ט םכדפ ,ינוט ינוט 'פ ככ סיכ'טס יט ,סט סיכיטס כיס 'ץלי /
 :ויטק 'כ סוקל 5 = :(יו ייפ

 הדומע יתנכת יננא .נןַפ [יכנא | (םש) 'ו רלח .ל 'וג ץיא [תכנאופד ןעגכ* | ן יבשי 1

 | הלס הידומע | ן יתנכית | א לארשי [פהילע | (סש) יתכאופ ולבקש 2 | ך יכנא יתנכת יכנא ,(סש) יתא הלס
 /1 רזעל 'ר 'מא .כנאפ [רזעלא 'ר רמא 8 | ך םשבתנו .(םש) ו םסבתנ .תכאפ'דל םסבתגו [ן ססבתנו *

 ןורמ ןב .7 ןורמ ןב .'א פוריס 'רב .ן פורמ רב .כ1?א [םורמ רב | יד רזעלא 'ר ,(ש"הש) + רמוא רזעלא 'ר

 ,ם יגויטטסיא .[ך וגויטטסא . ונויטטשיא .)'ְד ונויטססיא ,(םש) ישע [ונויטטסא | ם יל .ןן 'מוא

 ןח :ןפ [ןה ןהו | א סלועל | ₪ ןה |ןה ןה | %א ונויטטמא ,'א סופיטמא ,ך סויטטסיא . סויטטסא
 ןינכסד ..'י .] [םשב--'ר 4 | (סש) יעכנחוד פלועב .תאפ [ספלועל | ₪ ןה .(סש)יעתכגאד ןה
 ןניא | (םש) ו לטה [םימשגה 5 | [ך הליבשב [התוכזב | ד 'ל .כ םשב ןינכסר איעשוה 'ר .אָוָפ םשב
 ,1 ךל :כ1 [ךתוכזב ךל | א ןתוכזב ,י ךתוכזב | (םש) י דרוי וגיא .ןך ודרי אל .*א ןידרוי םגיא .ן םידרוי
 ךל י"י חתפי .(םש)ו םיהלאה ךל ןתיו רמאנש .!א ךל ןתיו .?א 'תוכזב ךל ןתיו .8 ךתוכזב ךל ןתי 'גש
 /?א ןידרוי םניא .ן םידרוי ןניא .יכנ'א [ןיררוי ןכיא | (םש) ו םימשגה [םיללטה | חד 'ל .ו"] ךתוכזב
 | יתיאחופד 'ל .כנ'א [ךתוכזב ךל | א ןתוכזב .יפ ךתוכב | פ 'ל .ןן ודרי אל .ך םידרוי םניא
 ,% ךתוכזב םיהלאה ..ןתיו ,ן םיהלאה . . ןתיו ,?א םימשה . .ןתיו 'אנש ,21'א םימשה . . ןתיו ['וגו -- ןתיו

 ךל םימשה לטמ םיהלאה ךל ןתיו ינש ,ץָ םימשה לטמ ךתוכזב ךל ןתיו 'גש . ךתוכזב לטמ ..ןתי 'נש
 | תד יולת רבדה ךבו ךתוכזב

 רזגנ לעפהו ,'וכו ססב תנו יתהגהו ,'וכו תתפ א"ר םשב אנוה 'ר שבתשנ ת"יכו 'יסופדבו ,997  דצו
 שרדמב אתילו 'וכו םיגומנ 'פל א"יתת 'ר םילהת 'קליב קתעוה רמאמה הזו ,162 רצ םיורק 'יעו ('סיפסב םשהמ
 וליא היבשוי לכו ץרא םיגומנ 'תכ אחא 'ר םשב אנוה רמאד "גה ר"פדב םש רישהשבו ,ש"הש
 היה ובכ עמשנו השענ 'ה רבד רשא לכ ורמאו יניס רה ינפל לארשי (ודמעש ילוליא כ"מב הגוהו) ודמעש
 יתנכת ךיהלא 'ה יכנא תוכזב הלס הידומע יתנכת יכנא 'מאנש יכנא םלועה םסיב ימו ךלוהו םגמגתמ םלועה
 וליאש יתרות ולכקש ימלעד התייער "וכו יתיער ךיתימיד א"ד 'וכו יתסוסל 'פ ר"פדב ר"שהשבו ,הידומע
 יכנא "וכו ץרא םיגמנ ביתכ אחא 'ר םשב אנינח 'ר רמאד והבו והתל ימלוע ריזחמ יתייה הולבכק אל
 רזוחו גמגמתמ םלועה היה עמשנו "וכו רשא לכ ורמאו יניפ רה לע לארשי ודמעש ילוליא הלס הידומע יתנכת
 רבדמ ינאש ךייח ו"דו ר"פדב תור שרדמבו .'וכו יכנא תוכזב 'וכו יתנכת יכנא םלועה םסיב ימו והבו והתל
 םתלבקש לע ימלוע תא םתישעש הקדצב (רמא דח ןנחוי 'רו רזעלא 'ר כ"מב הגוהו) רמא ןנחוי 'ר 'וכו הקרצב
 םיגומנ אחא 'ר םשב אנוה 'ר רַמאְד והבו והתל ותוא ריזחמ יתייה יתרות תא םתלבק אל ולאש יתרות תא
 םסיב ימו 'ו כו יניס רה לע ינפל לארשי ודמעש אל ולא ךלוהו גגומתמ םלועה היה רבכ היבשוי לכו ץרא
 ןנחוי 'ר םשב אבא יבר רב אייח ר"א 'ט ב"צ םש ר"יספבו ,'וכו יכנא תוכזב הידומע יתנכת יכנא םלועה תא
 ימימל תרזוח ינאו הרותה תא םילבקמ לארשי ןיא רמאת אמש ץראה הרמא אלא 'וכו הטקש המל הארי םא
 ךלוהו גמגמתמ םלועה היה רבכ הלפ הידומע יתנכית יכנא "וכו םיגומנ אחא יבר םשב יבר רמאד יתייהש ומכ
 יכנא םלועה םשיב ימו והותל רזוח םלועה רבכ עמשנו "וכו רשא לכ ורמאו 'וכו יגפל .לארשי  ודמעש ילוליא
 יכנא םלועה תא םסיב ימו םש םייסמו 'וכו אחא יבר םשב אגוה יבר 'א י"ק םש ןוכנלו ,הלס הידומע יתנכת
 שרדמו 'ה !יס ח"פ ר"בדו 'א ייס תישארב אמוחנתבו ש"נבו 'א ח"פ תבש ע"יעו ךיהלא 'ה יכנא תוכזב .'וכו
 רתוימ ירגש 'וכו וגומנ א"דכ רזבב ןאכ קר ייגה 'וכו םיגומנ א"ר םשב ח*ר רמאמבו ,'א 'יס ה"ע ב"מ םילהת
 יד יס א"פפ 'ח 'יס ט"ספ ןמקל 'יעו כ"יכו גייכו 'ב א"יכב ה"כו .םורמ רב 8  :ושרפל קחדנ ת"פיבו
 םלועב ןה ןה םלוע לש (?י נוי ש ט ס א תמלשמ איהש המוא תימלוש יאמ םש ג"המְבְו ,698 רצ ג"ח א"הגאבו
 ן"העב ןה ןה 'וכו ינויטטסא תמלשמ איהש המוא שרפמ (?ןויטטסא 'ע ךורעבו .אבה ם לו ע ל ןה ןהו הזה
 ש םויטטסיא םרוג י"כ ר"ב 'יפבו .'וכו ב"העלו ז"העב ןימייק ןהש 'מולכ םלוע לש ותךימע תמלשמ בזהעב ןה ןה
 רזעלא 'ר םש ש"הש 'דמבו ,79 דצ סיורק לצא ףעל םג 'יעו םלועל ןידמוע ןהש םלוע לש ותדימע כ"ג שרפמו םלוע
 ייגה 'וכו יבוש 'פ ר"שהשבו ,ַב"הועב ןה ןהו ז"הועב ןה ןה םלוע לש ינויטט ם א תמלשמ איהש רמוא
 ןירנויטטסיא תמלשמש המוא רטא (ןורמ רב הגוה כ"מבו ,םורמ ר"ב ו"דב) םורמ רב רזעלא 'ר ו"דו ר"פדב
 .ךתוכזב ךל 5 | :רמאמה ותואב קר האצמנ ונויטטסא הרזה הלמהו ,אבה םלועב ןה הזה םלועב ןה םלוע לש
 םשו ,ב"י ח"כ םירבד) ךל י"י חת פי ךתוכזב אלא ןידרוי ןניא םימשגה 'יגה ןאכ טוקליבו .שרוד ך ל ןתיו
 ךתוכזב אלא ןידרוי ןניא םיללטה ךתוכזב ('וכו ךצרא רטמ תתל םימשה תא בוטה ורצוא תא 'וכו חתפי כ"הל
 םלועלש תובוטה לכש המוא תימלושה 'מוא יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר םש ג"המבו ,ךתוכזב םיהלאה ךל ןתיו
 בוטה ורצוא תא ךל יזי חתפי 'תכד התוכזב אלא ןידרוי ןניא םימשגה התוכזב אלא םלועל ןיאב ןניא
 לטמ םיהלאה ךל ןתיו 'תכד ךתוכזב אלא ןידרוי ןניא םיללפ יולת רבדה ךבו ךתוכזב ךל יאמ םיסשה תא
 הליבשב אלא הניא םלועל האבה הבוט לכש המוא רמוא 'וכו םשב ןינכסד עשוהי 'ר 'יגה ש"הש שרדמבו .םימשה
 בויאב) בר ,םדא ילע דרי ינש הליבשב אלא םניא םימשגה 'וגו םימשה ילטמ 'וכו ךל ןתיו 'גש הליבשב לטה

 ר"פדב םש .ר"שהשבו .('וכו םדא ילע ו פ ע רי םיקחש ולזי רשא 'וכו רטמ וקזי םימ יפטנ ערגי יכ ח"כ \
 לטמ "וכו ךל ןתיו ד"הה התוכזב אלא תואב ןניא םלועבש תובוט לכש המוא רמא 'וכו םשב ןינכסד עשוהי 'ר ו"דו

 י) ק6- | *) יִנויִטַטְסַא. = ") 0.

 רעו
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 ךל ןתי ,םהישבכ ל ב ב ךל ןתי ,ךל ןתיו רוזחיו ךל ןתי ['ונו\ םיהלאה ךל ןתיו]
 יתמיא ,אתוהלא ךל ןתיו ךל ןתי אחא 'ר ,ךיחאלש ךל ןתיו ךלש ךל ןהי ,ךיכאלש ךל ןתיו ךלש
 ינקזחו אנ ינרכז םיהלא ייי רמאיו ו"י לא ןושמש ל לפתיו ריהה הל ךרצתשכל
 התוא יל רכזה םימלועה לכ ןובר וינפל רטא (הכ זט םפפש) רו םיהלאה הזה םעפה ךא אנ
 :התוהלא ךל ןת י אבא ינכרבש הכרכה

 ןמ םחל םכל ריטשממ יננה השמ לא י'י רמאיו 'נש ןמה הז םימשה לטמ
 .יידמ רתי םינמש םינד םהל הלעט התיהש ראבה ז ץראה ינמש מר ,(דזט תומש) גו םי מש ה

 ,זיי 'ע .סוככז יכיכמ 'קלי ,ו"סק 'כ עוקלי 7 | :5"ע 'כ סיקפוע 'קלי 2  :דיי "יס פודלוס 3" .סעוסנס ,סט עוקני 1
 :(בייפפ) .ג"ננפ םיטלכ3- םדנפ ,ז"ע ייפ סט נ"פ לפומנס

 א יל ךל ןהי | רכנאחו 'ל .תד ןתי .יפ [ךל ןתי | יל ל .רתכנאחופד ךל ןתיו ['וגו -- ןתיו * 1
 ןישוביכ תר ךל םיוארה םישוביכ .* ןהישוביכ .נזח 0 .ך ןהשיבכ .ראפ ןהישככ .םֶו [םהישבכ

 ,ב [אחא 'ר | 5 ךיבא [ךיחא | 5 ךיחא [ךיבא 2 | אד ןתיו :ם ןתי איד .ירתכנ'אחו [ןתי | + ךל .תויוארה
 ו ל ךל ןתיו | ך םיהלאה ₪ [ךל ןתי | (םיטפוש) ו אחא 'ר רמא .1א 'מוא ..'ר .4תכ?אןפְך רמא אחא 'ר

 |הל | (םש) י ךרטצישכל :ירתכפד ךרשצתשכל ,ן ךרציתשכל ,] [ךרצתשכל 3 | ן ייתמא | 2נ5אןפ התוהלא
 ינקזחו אנ ינרכז םיהלא י"י רמאיו י"י לא . . ללפתיו ,'7 'וגו ןושמש ללפתוו ['וגו -- ללפתיו * | ך יל ,*ף ול
 ,1ָ יתשלפמ יניע יתשמ תחא םקנ המקנאו 'תשלפמ הזה םעפה ךא אנ ינקזחו .. ללפתיו  :פ "וגו םעפה 5

 ינדקפו ינרכז . . ללפתוו ,51א הזה םעפה ךא אנ ינדקפו אג יגרכז ..לללפתיו ,(םש)'י אג ינקזהו . . ללפת
 יי לא ןושמש ארקיו ,י אנ ינקזחו אנ יגרכז רמאיו . . ללפתיו .1ך אנ ינידקפו . . ללפתיו .7א םעפה ךא אנ
 תחא םקנ המקנאו םיהלאה הזה םעפה ךא אנ ינקזחו אנ ינרכז םיהלא י"וי רמאיו יי לא ..ארקיו | .] "וגו
 '3ו םלועה ןובר .ֶוְד םימלועה ןובר 4 | ךד אנ ([ןך ינקזחו) יניקזחו אנ ינרכז . .רמאיו ,"] 'לפמ 'יע ישמ
 ,1 רוכז יהת .3אןפ רוכז (ן יווה) יוה .ד רכוז יוה ,יר'א רוכז | א ע"שבר .(םש) ירתגפ םלוע לש וגובר
 ןתי :*ף?א ךל ןתיו .י [ךל ןתי | ך ינכריבש | ירתכאפ הכרב 5 | 1ך התואל | !ך יל 'ל | (םש) ו רוכז אהת
 ןתיו ..ןתיו ;(םש) + ךל ןתי םיהלאה ךל ןתיו :₪ ךל 4 לו ןתיו .ן ןתיו ךל ןתי .רתוכנד ךל ןתיו ךל
 מ [וגו -- מ * | מיא יל השמ ---רמאיו.| ? וז [הז ** 6 ירתכג'אד אתוהלא .%א]פ [התוהלא | 'א ךל
 מ הלעש .א הלעהש | ו ראב | מא הז | מו ינמשמ 1 | 5 יל ,ף "וגו .ל וגו ןמ :מירתכנאד םימשה

 ,ן יידמ . .םינימש [יידמ -- םינמש | מתכא"ןפד יגומ 0 ו | ייל .8.הל .2 םהילא [םהל
 ולא ץראה ינמשמו יאדמ ריתי םינמש ;כ יאדמ רתוי ,יַפ םינ :מתנאח יאדמ רתוי (] םינהמש) םונמש

 | ך ךל הלעמלמ םיחמ תולוע תונברקח

 יתכד יולת רבדה ךבו (ךתוכזב הוגה כ"מבנ) ךתוכזבו ךל ץראה ינמשמו .םימשה
 בו ךתוכזב ('וכו חתפי .ביתכד ךתוכזב .רטמה הוגה לוק הפיבו) בופה ורצוא
 : 5 התפי א"ד םש אבת יכ רדס ר"בדבו ,ני'חעו יולת רבדה ךבו ךתוכזב ןכ םג ףסוג תיכו
 םכתוכזב אלא דרוי וגוא לטה דציכ תואב ןה םכתוכזב םלועל תואבה תובוטה לכ ינב לארשיל ו רמא
 ורצוא תא ךל 'ה חתפי 'גש ןוינמ םכתוכזב אלא דרוי וניא רטמה םימשה לטמ םיהלאה ךל .ןתיו .?כש ןיונמ
 ןכ = .יוכו ךל ןתיו 1 = :ךתוכזב םולש ךל םשיו יגש ןינמ םכתוכזב אלא םלועל אב וניא םולשה ףא בוטה
 אלא ךל ןתיו והמ ךל ןתי רמול ול היה שרפמ ר"ב 'יפבו .ךל ןתיו רוזחיו ךל ןתי ךל ן תי ו שרודו ,יתמלשה
 אל 'וכו םיהלאה ךל ןתיו ט"קלבו  ,ןתיו רוזחיו ןתי ךל ןתיו ת"הע י"שרופב ןכו .ןתיו רוזחיו ןתי .רמול תפסוה
 5 .ב"הועב ךל ןתיו ז"הועב ךל ןתי םש ףוסומו ךיבא לש ךל ןתיו ךלש תא ךל ןתי ןתיו אלא ןתי רמא
 אתיא םש ב"מ אמוחנתכו ,ךיהא לש ךל ןִתיו ךלש ךל ןתי רמולכ ןתיו אלא ןתי רמא אל 128 רצ בופ
 א שרפל השקו ,םהרבא תכרב ךל ןתיו יתובא לשמ ךל ןתיו ולשמ ךל ןתי ךל ןתיו ךל ןתי םיהלאה ל ןתיו
 תומוקמ שי ןהישובכ םוקמ ןהישבכ א"יכו ט"יכ ר"ב ייפב שורופה קחוהו ,םהישבכ ךל ,ןתיו .תוכרב ךל ןתי
 תלמל םשרנ "ב .א"יב ןוילגבו ,תוכרבה םש םייקתהל תומוקמ ןייל (םוקמ) תומוקמ שיו (תלסל) תלוסל (םוקמ)
 'פ אתקיספבו .ץראה שוביכ ומכ ןישוביכ 'יפ עמשמ ת"וכו פוקליה ייגבו .ןמשל םוקמ ןייל םוקמ 'יפ ןהישככ
 ןכרבמו רזוח אוח 'ופל 'וכו רפס לש ושארב ןרטנקמ אוהש יפל ןהישוביכו ןה תאזו ָשרדב (/א ז"צק) הכרבה תאז)
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 .אחא 'ר 2 :ע"צו שרדה הז וטימשה בוט לכשו ₪"קלבו ,תוחכותו ןישוביכ ירבד ןהישוביכו שורופ 'וכו ופוסב
 םיהלאה תא םיהלאה ךל ןהיו שרוד א"רו ,םש י"מבו 366 דצו 88 דצ ליעל ייעו רמא תלמ הרדעג גייכו ל"וכב
 ךל ןתי רמא אחא יִר א"יכו טיוכ ר"ב .יופבו ,וועמו חכ אתוהלא ךל ןתיו אתוהלא 'ע ךורעב שרפמו אתוהלא
 םש בוט לכשבו ,ול ךרטצתשכל יתמיא (חכו תוליא אתוהלא ך"פדב ר"ב .יופבו) חכ 'אתוהלא ךל ןתיו םיהלאה
 כלב םש ארקמבו" ,ךל .םקיָו רמוא רוזגתש ףתוהלא ךל ןתי םיהלאה ךל ןתיו רמוא אחא יה 8

 ינשב טוקליבו ר"פד שרדמבו כיוכו 'בו 'א א"יכו פ"יכו ל"יכב לל 5 תי ו .שבתשנש המיתו וכו ןושמש ארקי
 התואל יל רכזה וכו םיה לאה הזה םעפה ךא אנ ינקזחו ד"סל שרדה הגווכש קוספה יתמלשהו ,תומוק לה
 ייפבו ל"דרה .'יחב /יעו הל 6 אוה הזה םעפהו אתוהלא ךל ןתי םיה לא ה ךל ןתיו אבא ינכרבש הכו רבה
 ,487 דצ ליעל י"מב 'וע תויתוא 'דב ארקמב םיבותכש םיהלא י"י תומשה תביתכ לע סש ריעהש המלו) ו"זרהמ
 המל קיירמש שרפמ ר"ב "יפבו .(םש יתאבהש םיקופפב ןינעה ןכו והאירקכ בותב םיז הלאו
 ץראה ינמשמו דוע אתוא 'יסופדב .יידמ רתי 7 | :187 ךצ ג"ח א-הגאב םג 'ועו וכו ע"שבר רמא ךכ אלא םיהְלא
 ולא ץראה ינמשמו וכו ןויצ וז םימ טמ םיחמ ולא
 םש שרפמש א"יכו ט"יּכ ר"ב 'יפ .י"פע ןכ ופוסוהש 'רנו 'וכו םיחמ .תולוע א'דמה
 ם קח) תונברק הז ץראה ינמשמו ןמָה

 בורו םירוחב ןגד ויפוי חמו וכוט המ יכ (םירוחב ןגד ברו) יכ ביתכד םירוחב שוריתו ןגד בורו םימשה ןמ םחל
 'וכו םיחמ תולוע 'וכו ינמשמ רמאמה ןאכש א"אב רבכ רועה 'יסופדח 'וגבו ,'וכו (דומלת הז) דומלתה ולא ןגד

 שה רוכזה ו": הזה םשה

 ה לפמ 'ד ךומפב ת"יכבו "וכו יםיח תולרוע תונברקה
 -- עב " הו םימשה לפמ איבוב

 המ רז ול תכד 1 יחפה תולוצ ביתכד (תו סבל ריטממ יננה רמאנש (לטכ) לטב ךל ה

 שו
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 שור יתו 'נש תולותכה וליא שוריתו ,(וי ט חירכ) םיר ו חב ]ג ד 'נש םירוחכה וליא ןגר ברו
 לע ווויש ןוטרח לשכ 'גש ןויצ וז םימשה לשפ א'ר ,(סששפש)תולותב בבוגי
 שוריתו ,םירוכיבה וליא ןנר ברו ,תונכרקה וליא ץר אה יג ט ש טו ,(ג גלק םילהת) [ויצ יר רה
 ה ןגר גוו ,הששמ ז ץראה ינמשמו ,ארקמה ה םימשה לש מ א'ר ,םיכסנה וליא
 :הדגה וז שוריח ו ,דומלח !

 4ינבו לאעמשי ינב וליא םימוא ל ךל ווחת שי ו ,תומוא םיעבש וליא םימע ךודבעי (טכ
 רינג הוה ,(ג הכ תשאוכ) םיטואלו םישוטלו םירוושא ויה ןדד יגבו 'נש הרוטק
 :ויפולאו ושע הז ךיחאל

 :סט םיטפכנ םדנפ ,סט נ"מ סעוסנמ ,ספס טוקנ* 6

 [מנ סירוחב ןגד ינש * | ך פירוחב | ר ל .מיתכאחד ולא .גופ [וליא | טיתגאחוד גורו .כפ [כיו
 ,[ןד םירוחב ןגד (ת יו) ויפי המו ובוט המ יכ ([ך 'מא תאד המ ךיח) ביתכד ,יָ] םירוחב ןגד .[ף םירוחב . . אד

 | + תוחנמ ולא :כנאחפ ןויצ ה > | גו שייתו | מיתכאפד ולא .נו |וליא | ן שיית | כאל
 [תונברקה | י יל : תכאפד ולא .נו [וליא 8 | י יל .ן "וגו דרויש ..לטכ .[ם 'וגו ןומרח לטכ ינש [ןויצ -- 'גש

 | יתכאד ולא .גופ [וליא | תד 'ל .יאח] בורו .כנפ [גרו | ך ךל הלעא םיחמ תולוע א"דמה ₪

 | יתכאפד ולא ו [וליא + | תד שורית .פ שריתו .יכאחו [שוריתו | יתכג'אפד סירוככה .'אחו ו
 .יתאחו כווו .כנפ [גיו | כנו הנשמה | י הז | יתכאפד ארקס .גחו [ארקסה | אל וז [יתחכנוד הו *
 .תנאו [וו | ך שויית .ןפ שריתו .יתכאח [שוריתו | ף אומג .כנח] דומלתה 5 | א וז | 7 'ל
 | ייאד 'ע .תכג'אופ [סיעבש | יתכ'אפד ולא . גו [וליא 6 | יתכ'אוְד הדגא :גיאחפ |הדגה | יכחפד הז
 יו ייתכד .כנא"ןפ [ינש 7 | כ ושע [לאעמשי | יתכאד ולא :גוןפ [וליא | ן םימאל | ל ווחתשי [ווחתשיו **
 ,ל 'וגו ןרד ינבו .ן 'וגו םירושא ויה ןרד ינבו [יכנאחפ םימואלו -- ינבו * |  תד ןוהב (ןך 'תכד) 'יתכד
 | א יל ויפולאו 8 | [ךְד םימואלו . . םירושא

 שנ

 םג םיחמ תולוע 'פה אבוה אל םירפסה ראשבו ,'וגו םיחמ תולוע ביתכד תונברקה ולא ךומסב ל"צשו רתוימ
 ןמה הז םימשה לטמ קתעוה ט"קלבו ,ג"חעו .םירוחב ןגד 'גש יתמלשה םירוחכה וליא ןגד ברו "שרדחלו ,ךומסב
 בבונו שוריתו םירוחב ןגד רמוא אוה ןכו תולותבה ולא שוריתו 8 ולא ןגד בורו ראבה הז ץראה ,ינמשמו 'וכו
 רתויב םינמש םיגד םהל תלעמ התיהש ראכה הז ץראה ינמשמו ןמה הז םימשה לטמ םש בוט לכשבו .,'וכו
 התיהש ראבה וז ץראה יינמשמו 'וכו םכל ריטממ ינגה 'נש ןמה הז םימשה לטמ םש ג'המבו  ,שיויעו וכו
 ןגד ויפי המו ובוט המ יכ 'גש תולותבה ולא שוריתו םירוחבה ולא ןגד ברו רתויב םינימש םיגד םהל הלעמ
 .ןויצ וז 2 :'ב 'יס א"פ ר"וו 'יעו ןונבל ןויכ ורכז ןפגכ וחרפיו ןגד ויחי 'מואו תולותב בבוני שוריתו םירוחב

 הז לטמ א"ר 194 רצ בוט לכשבו .םירוכבה ולא ןגר שרדהל ל" דרה 'יחב ש"מ 'עו תוחנמ ולא 'יגה טוקליב
 ג"המב ה"כו םיכסנה ולא שוריתו םירוכיבה ולא ןגד בורו תונברקה ולא ץראה ינמשמו 'ןכו ןומרח לטכ זנש ןווצ
 ,א"יכב םש ה"כ) ירפסב שרופמ ןכו םש בתכו ,רקיע אוהש י"כ ר"ב 'יפב שרפמ .דומלת הז 4 | :480 "ומע
 םש ר"יוב 'יעו ןייכ םדא לש ובל תכשומש הדגאב ןפגכ וחרפיו דומלתב ןגד .ויחי  (היפיסב .שבתשנ ט"וכבו
 םימשה לטמ א"ד םש בוט לכשבו .ת"פי םע ר"בב ספדג ןכו ארמג הז ןגד 'יגה ת"יכבו ,ז"יש 'יפ וניזאה ירפסבו
 רמאמה לכ קתעוה ןאכ ר"במו ,הדגא והז שוריתו דומלת הז ןגד בורו הנשמ וז ץראה ינמשמו ארקמ וז
 ינימ םהל הלעהש ראבה הז ץראה ינמשמו 'וכו ריטממ יננה ינש ןמה הז םימשה לטמ ד"כ רעש הדיקעב
 ץראה ינמשמו 'וכו ןויצ הז םימשה לטמ א"ד 'וכו תולותבה ולא שוריתו םירוחבה ולא ןגד בורו םינמש םיגד
 דומלת וז ןגד בורו הנשמ וז ינמשמו אר קמ הז םימשה לטמ א"ד 'וכו םורוכבה ולא ןגד בורו תונברקה ולא
 ינמשמו 'וכו רוטממ ינגה ביתכד ןמה הז םימשה לטמ ב*ע 'ג א"סש ו"ד םיקירצה סוחי 'סבו ,הדגה וז שוריתו
 שוריתו םירוחב ןגדו ?נש םירוחב ולא ןגד ברו הברה םינמש םיגד יני מ םהל הלעמ היהש ראבה הז ץראה
 ולא ץראה ינמשמו 'וכו ןומרח לטכ רמאנש ןווצ הז םימשה לטמ א"ד ?וכו בבונו שוריתו  'גש תולותב ולא
 ןגד ברו הנשמ הז ץראה ינמשמו ארקמ הז םימשה לטמ א"ד םיכסנה ולא שורתו םירוכבה ולא ןגד ברו תונברקה
 לטמ םש ב"מ אמוחנתב תוטישה רחא וונגסבו :הדגה וז שוריתו (דומלה הז םלשורי ד .צ"היבו| ארמג הז

 ולא שוריתו דומלת הז ןגד בורו םיאיבנה ולא ץראה ינמשמו יתרמא לטכ לזת 'נש הרות איה וז םימ
 םילשורי הז םימשה לטמ א"ד ראבה הז ץראה ינמשמו לטה תררבו ינש ןמה הז םימשה לטמ א"ד םיש

 שוריתו ןגד בורו א"ד םיתיז ןמש וז שוריתו ןגר בורו תוחנמ לש תלוס וז ץראה ינמשמו 'וגו .ןומרח לטכ *
 הלעמ התיהש כ הז ץראה ינמשמו לטה תדרבו ינש ןמה הז םימשה לטמ םש .בזגאבו ,םילודג םינהכ ולא
 תוליצא 'סמ םוקמב םיקידצה סוחי 'פ ל"צ םש ב"גאו אמוחנתב ב"שר תורעהבו) םיולש ולא ןגד בורו םיגד םהל
 :(צ"הי יפמ וק תה תוליצא 'סמ ירחא ב"גא ףוסב אנליוומ | כ םחרבא 'ר י"ע וספדנש םירמאמה יב
 ל 6

- , 

 ייעו ווחתשיו ירקחו וחתשיו ביתכה ארקמבו .ווחתשיו םירפסה ב ןוכנל ו השי בותכ ל"יכב .ךו
 ויה ןדד יגבו ינש הרוטק יגבו לאעמשי ינב וליא ושרדו 0% 5 ליעל י"מבו גרובצניג 'צוה ך"ג

 יגב ת"וכו !יסופדב והיגה 'נכו ,הרוטק ינב ראש ןכו ,(668 דצ ליעל) םה תומוא ישאר םהלוכ :

 תכד הרוטק םתומואל םיאישנ רשע םינש בותכ לאעמשי ינבבו .םימואלו 'וכו םירושא ןוהב 'תכד הרופק ינגבו לאעמשי
 אוהש ךיחאל ריבג הוה ושרדו ,רגה וז הרוטק 661 רצ לועל שרדה יפלו .ת"פיב 'עו (ז"ט ה

 םימואל ךל ווחתשיו תומוא. םיעבש ולא םומע ךוהבעי : קתעוה  ט"קלבו ,ויפולאו | ושע הז :
 ולא ףסונ םשו ,ב"שר 'צוה הדגא שרדמב הזכו וכו ריבג הוה ןדד ינבו הרוטק ינבו לאעמשי ינב ולא
 םיעבש תוחפשמ ולא םימע ךודכעי שרפמ 114 דצ בוט לכשבו .ךינמ 0 םנכלמ ויהו רמאנש תומוא םיעבש

 תב 2 ינב םימאל ךל ווחתשיו םימע ללכ םימע תולובג בצי 'וגו .םיוג ןוילע לחנהב רמוא אוה וילעש חנ ינב ראש

 םש ב"מ אמוחנתב ;םידמוע ויה םהיבא םוקמב םינבהש ושע ,יפולא "ולא ךיחאל ריבג יוה הרוטק ינבו לאעמשי

 ןודבעי ₪ וי= לאעמשי ינב ולא ךיחאל ריבג הוה. הרוטק ינב ולא םימואל ךל ווחתשיו חג ינב ולא םימע ךודבעי שרדה ןושל

 יוניש תצקבו ,ויריכחו השמ הז ךורב ךכרבמו ויריבחו םעלב הז רורא ךיררוא .ושע יגב ולא ךמא ינב ךל ווחתשיו
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 ךל ווחתשי ןלהלו ךמא ינב ךל ווחתשיו 'מא תא אכה ךמא ינב ךל ווחתשיו
 ,ךיבא יגב ךל ווחתשי רמוא אוה עברא בקעי לטנש ידי לע אלא ,(ח טמ תישאוב) ךיבא ינב
 :ךמא יג'ב רמוא אוה תחא לטנש ירי לע קחצי

 יבדמכ) רורא ךיררואו ךורב ךיכרבמ רמוא אוה .ןלהלו ךורב ךיכרבמו רורא ךיררוא
 בהוא אוהש ידי לע קחצי לכא] הללקב םתוחו הכרכב חתופ אנוש אוהש ידי לע םעלב אלא ,(ט רכ
 ןירוסי ןפוסו הוולש ןחליחתש ירי לע םיעשרה אייח רב קחצי 'ר רמא ,הכרבב םתוחו הללקב חתופ
 הללקב ןיחתופ הוולש ןפופו ןירוסי ןתליחתש ידי לע םיקידצה לבא [הללקב ןימתוחו הכרבב ןיחתופ
 :הכרבב ןימילשמו

 :סיעטס 'כ לנדענ 'קני ,סש עוקלי 4  :ו"" "כ סע 3"פ סמוסנס ,סט עוקני 1

 כ יל .א ימא .ן רמתיא ,! תרמא תא .פ7ך רמא תא .ןיא [מא תא | 5 'ל /1| הכה [אכה 1

 תא ,תן?א מא תא ₪ .ם [ןלהלו | כ יל ךמא ינב | יכיאחפ יל .1ִל ךל ווחתשי [תנ'אד ךל ווחתשיו *
 בקעי ל | וכַא יל .תגפדל ךל ווחתשיו :ן ךל 'חתשי |ךל ווחתשי * | יכ'אַ רמוא אוה .ן רמתיא ,ך-רמא
 ;זַך תוהמא העברא .י םישנ 'ד :.א 'ד .שנ'ןפ [עברא | 1ו אשנש י"ע . . .ך לטנש יפל .. :5א"ןפ לטנש ידי לע
 ווחתשיו |ךל ווחתשי | ל 'א [רמוא ** | ןךְד ההלבו הפלז ([ך לחרו) לחר האל םישנ (ך עברא .?ְד 'ד) העברא
 לפנ אל .ם אלא לטנ אלש .ך לטנ .כגאחו [לטנש ..לע | תכנא קחציו 5 | יתאח"וד ל .כנפ ךל
 ,ל יא אוה [י'אחופ רמוא אוה * | ך הקבר .ך הקבר תחא .יכנאחופ [תחא | ו אלא אשנ אלש ,[ך אלא
 [יכאפ ךורב ךיכרבמו * | ן ךיררא 4 | ןןפ =. ךל ווחתשיו [ינב | ר ימוא אוהו ;57 רמא , 'מא אוה

 | א 'ל ידי לע 5 | 5 יוגו .1] רורא (1 ךרראו) ךירראו ['תכאפְ רורא ךיררואו * | ך יל אוה | תיל .ודל 'וגו

 | רתגאד פייפו .יכחופ [םתוחהו | רתכנאד התפ :יחופ [חתופ | ירתאחה היהש .5נופ [אוהש
 ..היהש ..קחצי ,ְ הכרבב . .היהש .. לבא [פ הכרבב -- לבא * | | רורא ךירראו ךורב ךיכרבמ = [הללקב
 הכרבב (ִכ םתחו) םתוחו הללקב (5 חתפ .] חתופ אוה) חתופ (5 בוהא) בהוא אוהש . . לבא ,(רבדמב) ו הכרבב
 /תולאד הכרבב םייפו ..חתפ בהוא היהש (?א קחצי) קחציו ,5נְ] ךורב ךיכרבמו רורא (5ִ ךיררוא) ךיררא

 ירב . .'ר ,נןפ [אייח -- רמא * 6 | יל יל ,'א ךורב ךכרבמו רורא ךררוא הכרבב םייסו . .חתפ . . היהש קחצי

 [הללקב -- םיעשרה * | ל 'ל ןח קחצי 'ר רמא .א םייח 'רב קחצי 'ר 'מא כד רמא אייח ([ך רב)
 ('א הולשב) הולש ןתלחת ןהש ..םיעשרה .' הללקב . .ןיחתופ (*י ןירוסיי) ןירופי . .הולש ןתלחתש . .םיעשרה
 ןפופו (תכנ הולש) הוולש (] ןתליחתש) ןתלחתש . .םיעשרה . הללקב . .ןיחתופי (1א ןירוסייב) ןירוסיי ןפוסו
 ךיכרבמ הללקב ןימתוחו הכרבב (ן ןיחתופ םה ;[ף'ך םיחתופ , ןיחתופ . 'חתופ) ייחתופ (1 ןירוסי) ןירוסיי

 /גן [ןתליחתש | ?א םיקידצהו | וא 'ל לבא 7 | ל 'ל .תכנוד רורא (1 ךרראו .ן .ךירראו) ךיררואו ךורב

 פה :כא [ןיחתופ | יתכנאפ הולש | תכאופד ןירוסיי 2 |ןירוסי | א ןתלחת ןהש .יִרַכִד ןתלחתש
 ,5 ךיררוא 'גש ,ן ךיררא) ךיררוא ₪ [הכרבב | ןכאןפד ןימתוחו [ןימילשמו 8 | ו ןיחתופ ןה /תןפד ןיחתופ

 | יתכ!אופד ךורב ךיכרבמו רורא (' ךררוא

 הרוטק ינב ולא -ךיחאל ריבג הוה לאעמשי ינב ולא םימואל ךל ווחתשיו חנ ינב ולא םימע ךודבעי םש ב"גאב
 ."וגו הכרבה תאזו רמאנש השמ הז ךורב ךיכרבמו םעלב הז רורא :ךיררוא ויפולאו ושע הז ךמא ינב ךל ווחתשיו
 ינב ולא ךיחאל ריבג הוה םש ינב ולא םימאל ךל ווחתשיו םח ינבו תפי ינב ולא םימע ךודבעי םש ג"המבו
 השמ הז ךורב ךיכרבמו םעלב הז רורא ךיררוא ויפולאו ושע הז ךמא ינב ךל ווחתשיו הרוטק ינבו לאעמשי
 םימואל ךל ווחתשיו חנ ינב ולא םימע ךודבעי ר"במו ב"גאמ וא אמוחנתמ .קתעוה צ"היבו ,המלשו דוד ןרהאו
 השמ הז ךורב ךיכרבמו עשרה םעלב הֶז רורא ךיררוא ויפולאו ושע הז ךמא ינב ךל ווחתשיו הרוטק ינב ולא
 הרוטק ינבו לאעמשי ינב ולא םימואל ךל ווחתשיו תומוא םיעבש םה ולא םימע ךודבעי א"ד לארשי תא ךריבש
 אימוא ךל ןודבעתשי 'א י"רתב םגרותמ תודגא ולאכו ,ויפולאו ושע הז .ךיחאל ריבג יוה 'וכו םירושא רמאנש
 ןיטיל .ןוהי ירב ךטויל 'וכו ךחא לע יהת טילשו בר הרוטקד אהנב לכ אתווכלמ ךמוק ןונחגיו ושעד יונב | לכ
 יונב לכ איכלמ לכ ךל ןדבעתשיו 'ב .י"רתבו ,לארשיד םוהרפס איבנ השמכ ןכירב ןוהי ךכרבמו רועב רב םעלבכ
 טוילד ןאמ ךמאד הוחא ןבלד יונב לכ ךמלשב לאשמל ןימדקמ ןוהי הרוטק ינב לע טילשו בר" יוה .לאעמשיד
 .ןלהלו 1  .לארשיד ןוהרפס אייבנ השמכ ךירב יוהי ךתי ךרבמד ןאמו רועב רב םעלבכ טיל יוהי ירב בקעי ךתי
 ווחתשיו יתנייצש י"כבו 'יסופדב םגו 'וכו ווחתשיו ןלהלו "וכו ווחתשי מא תא אכה שבתשנ ל"יכבו ,בקעי תכרבב

 ,ךיבא ינב ךל ווחתשי רמוא אוה 'וכו בקעו לטנש ידי לע אלא ל"יכב ךומסב ןוכנלו ;יתהגהו ךיבא ינב ך
 רמא םישנ עברא לטנש ידי לע בקעי אלא ךיבא ינב רמאנ ןלהלו ךמא ינב רמא 'אכה .קהעוה צ"היבו
 ב"מ אמוחנתבו ,ג"חעו ךמא ינב רמא תחא השא אלא לטנ אלש קחציו ויה דחא בא ינב םלכש ךיבא ינב
 ול היהש קחצי לבא הברה םישנ ול ויהש ךיבא ינב ךל ווחתשיו ול רמא הדוהי תא ךרבל .בקעי אבשכ םש
 דע וכו קחצי לבא ןמ רפוסה גלד ל"יכב ./וכו קחצי לבא 5 | :ךמא ינב ךל ווחתשיו בקעיל רמא הקבר אלא
 ךורב ךיכרבמ רמא ןלהלו ךורב ךיכרבמו רורא ךיררוא קתעוה צ"היבו ,נ"חעו יתמלשהו 'וכו םיקידצה לבא
 םייסו הללקב חתפ בהוא היהש קחציו הללקב םייסו הכרבב חתפ אנוש היהש םעלב אלא רורא ךיררואו
 י"ע םיקידצה לבא הללקב ןימייסמו הכרבב ןיחתופ ךכל ןירוסיי ןפוסו הולש ןתליהת םיעשרה קחצי ר"א הכרבב
 הכרבב חתפ אנוש אוהש םעלב אבוה ט"קלבו ,הכרבב ןימייסמו הללקב ןיחתופ הולש ןפוסו ןירוסיו ןתליחתש
 ןתלחת םיקידצה ןירוסי ןפוסו הולש ןתלחת םיעשרה םייס הכרבבו ליחתה הרוראב קחצי .לבא הרוראב םייסו
 א ב א רב קחצי ר"א םש בוט לכשבו ,ת"הע י"שריפב "יעו הכרבב ןימתוח םיקידצה ךכיפל םולש ןפוסו ןירוסי
 םירוסי ןתליחתש םיקידצהו םעלב ןוגכ רוראב ןימייסמו ךורבב ןיחתופ ןירוסי םפוסו םיולש ןתליחתש םיעשרה
 לאומש 'ר 'מא ק"יכמ םלשנ 80+ 'ומע ג"המבו ,קחצי ןוגכ ךורבב ןימייסמו רוראב ןיחתופ םולש ןפוסו
 ןירופי ןתלחתש םיקידצה לבא הללקב ןימתוחו הכרבב ןיחתופ ןה ןכ יפל ןירוסיי ןפוסו הולש ןתלחתש לע םיעשרה
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 ופא ןינבר ,היח שלופס קחצי יניכאלש ונולפ ובייא 'ר רמא 'וגו קחצי הלכ רשאכ יהיו (ל
 ול אציו ושע סנכנש רע תלרה רחא כקעי ול רטע ,ןהירוחאל תולפכנ ויה תותלרה הטסופויטסא ןימכ

 :[אצוי וניאו אצוי הארנ] וגו קחצי ינפ תאמ בקעי אצי אצי ךא רי

 :פ*י 'יס תודלופ לפוסנת ,סט כ') פופנפ ,ו"פק כ עוקלי 1

 יחיו . . יחיו . ] אצי אצי ךא יחיו בקעי . .יחיו ת'אד : בקעי תא ךרבל קחצי ..יהיו .ןפ [יוגו -- יהיו 1

 .'רג ונוילפ .ך וגוליפ .ע] [ונולפ | ךכאם וגיא | ח בסלעי אצי אצי ךא יחיו .יכ'א בקעי אצי (י אצי) אוצי ךא
 + קחצי .ירע'אחו וניבא ו מ ונולמ חה ןיטלפ 2 ינרפ :ת וניילופ ד וגוילופ יו וגולופ ו וגויליש

 עתכורח ןגבי .גאפ |ןינבר | ןאכמ (ן אצי) אב הזו ןאכמ אב הז < .יעכנאח|ם [היה | 'ַא וניבא בקעי

 :1א אטמיפורטסיא .ץְ] אפמופורתסא .ן הפמופורתפא ע אטמופורטסא | ש'ך 'ל .א ןוגכ [ןימכ 2 | * ןנברו

 ,!ו הטומורפסיא .[₪ הפמורתסיא .] אטופורטסא .ך אטימופורטסיא .[ן אטימיפויטסא .*% אטמיפויתסיא

 .ירעתכגאחופ [תולפכג | *ך הפמ אכרציא .*ך אטימב ארטציא .ָך אטמובירטציא .* הטמ אפימופירטסיא

 | ינח ירוחא | י רמעו | רתכפד םה* .'ְך 'הירוחאל .י"'רע או [ןהירוחאל *=ף| תולפלנ ,'ך ןילפכנ

 .יעתכאפד גקעי יאצי (תיאפ אוצי) אצי ךא [וגו -- ךא 4 | יתח +ל ול | י ל .ח ושע אבש רע |ושע - רע
 ןאכ 'תכ ןיא אצי ,[ןְד אצוי וניאו אצויכ הארג [יכנַא אצוי -- הארג * | ף 'ל . ] אצי אצי (] ךא יהיו) ךא

 וניאו אצוי הארכ (ןע אצי אצי ךא אלא רמוא וניא אצי ךא .] אצי אצי ךא אלא ןכ 'וא וניא) אצי אוצי אלא

 | ל 'ל .ןְך אצוי וניאו אצוי הארנ אצי אצי ךא אלא בקעי אצי אצי ךא ןאכ 'ותכ ןיאש עופ אצוי

 רטאמב 'יסופדב םגו םירמאמה ינשב צ"היבו םשו .הכרבב ןי מ תוחו הללקב ןי תופ ןה ךכ יפל הולש ןפוסו
 םייסמ ג*יכבו . תובבה לכב ואבוה ו"יכבו .'וכו ךיררוא 'וכו ךיכרבס םיקוספה ואבוח אל "וכו םעלב אלא ןושארה
 ןתלחתש ןמ ח"ביר רמאמב טמשנ פ"יכבו ,ךורב 'רבמו רורא ךררא הולש ןפוסו ןירוסי ןתליחתש ידי לע םיקידצה לבא
 פסונו) ןירוסיי ןפוסו הולש ןתליחתש ידי לע םיעשרה א"ד עטוקמ ו"דו ר"פדב םש רבדמב :קליבו ,ןתלחתש דע
 ןאכ טוקליבו - ךיכרבמו רורא ךיררוא הכרבב ןפוסו 'ללקב | ןיחתופ 'וקידצה ('כרכב ןיחתופ א"דפפ 'ד ןוילגב
 .'ובו ונולפ 1  :ךורב ךיכרבמו רורא ךררוא הכרבב ןיחתופ הולש ןפוסו ןירוסי ןתלחתש ידי לע םיקידצה שבתשנ
 . ונולפ כ'ג גה 'ג ןלפ '2 ךורעבו .היה שלופמ םהרבא וניבא לש ונולפ והבא 'ר רמאמב 486 רצ ליעל ןכו
 ("יבא קחצי) קחצי וניבא לש ונוליפ ןביא ר"א שרפמו סרוג א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו .היה שלופמ | וניב קחצי
 ןכו ;685 רצו םש ליעל י"מב 'יעו (להא) להוא ןוליפ (ןאכמ הזו) ןאכמ אב / ןאכמ אב הז היה שלופמ
 רשאכ יהיו םש שרפמש ןרחאלש םע רמאמה בבוועמ ט"קלבו ,נ"חעו 'וכו ןאכמ אב הז ת"יכו !יסופדב ףסונ
 יפל אצי אלו אצויכ הארנש ובייא ר"א המל וללה תואיצי יתש .אצי אצי ךא יה וו בקעי תא ךרבל קחצי הלכ
 רמאמה רחא ו ,ב"שר הדגא שרדמב םג 'יעו אצי אצי רמאנ ךכל תלדה יוחא ול דמקו ושעב עגפש
 (אמראפ י"כב םש ּה :ב) ובייא 'ר ןאכ ביתכ תואויצי יתש אצי אצי ךא יהיו 'וכו רשאכ יהיו םש ב"מ אפטוחנתב

 ה ל"צו) ס סוקסירהו דרי בקעי םורדה ןמ רעשו ןופצה ןמ רעש תואיפ 'ב ול היה קהצי לש (ןולפה ל"צו) ןולחה רמא
 אצי כו (אמראפ י"כב םש ה"כ) ךשוחבש ותוא הפוצ וניא רואבש ימ חתפה רחא ןמטנו ושע תא הפצ ודיב
 חלל ביתכ המ "וכו קחצי דרחיו םש ב ,ב"שר תורעהב 'יִעו "וכו וגרוה היה ושע והאר וליאש אצי
 ןותנש ימ ארַא הזה רבדה היה ךאיה סנכנ הזו אצי הז קחצי ינפ תאמ בקעי אצי אצי ךא יהיו ןינעה ןמ
 קושה ןמ אב ושע יב ןוהגש ימל האור הכישחב ןותנ אוהש ימ לבא הכישחב ןותנש ימל האור ןניא הרואב
 אצי ושע סנכנש ןוי3>תל לדה ירוחא ןמטנו םינפבמ ותוא האר בקעי לבא תיבה ןמ םינפל 'יהש בקעיל האר אלו
 לש וחתפ א"מ ד"פ תודמ הנשמה ןושלכ .'וכו ןימכ ל  :'וכו אב ויחא ושעו בקעי אצי אוצי ךא רמאנש בקעי
 תודמוע ויה חתפה 'ךותב רמוא הדוהי 'ר 'וכו ץוחבמ םיתשו םינפבמ םיתש ול ויה .תותלד 'דו "וכו לכיה
 :יגה אברעמ ינבד אדומלתד אתינתמבו) ןהירוהא ל תולפקנו ויה (אטימרטציא) הטימרטצ א ןיסכו
 לאקזחי) "וכו תותלד תובסומ םיתש תותלדל תותלד םיתשו רמאנש "וכו (םהירוחאל הלב ויה הפימ הברציא ןימכו
 תולפקנ ויה אטימרטסיא ןימכו תודמב 'ג םשו) לאקזחיב י-שריפבו םש ם"במרב הנשמה שורופב 'יעו (ד"כ א*מ

 ירמא ןנבר שרפמו סרוג אטמופורטסא 'ע ךורעבו .(אטופורטציא ןימכ ש"ארבו ,אטימרתפיא ןומכו 'יגה ש"רבו
 ול אציו ושע סנכנש דע תלדה רחא בקעו ול דמע ןהירוחאל תולפכנ ויה תותלדה (ןימכ ג"לו) אטמופור
 אטמופורטסא 'יפ אצוי וניאו אצוי הארנ אצי אצי ךא אלא רטוא וניא אצי ךא בקעי אצי אצי ךא

 אטמאברטצא ןימכו תותלדה ויה חתפה ךותב רמוא 'דוהי 'ר 'וכו תודמבש (הפימ אברטצא) הטימאברטצא ן ינעכ אוה
 ופרפסא ךפוהמל ןירוק י"לבו הטמופורטסא תודמ לש הז יתאצמ רחא רפסבו 'וכו ןהירוחאל תו לפכ ג ויה
 ל"וכב ןאכ "יגה ומכ תודמב רחא רפס 'יגו .('וכו אטומ אברטצא ןימכו 'וכו אטומ אברטצא ןינעכ 'יגה ו"ד ךורעבו
 ,רעלויז דנוא ץיבאקאי לש ןילמ ךרעבו 8% דצ סיורק 'יעו תלדה ריצ (!י"למ הטמופורטסא שרפל שיו ךורעבו
 בתכ םש ם"במרהו .םש לאקזחיב תותלד תוב פומ וב ויה םנגרתב םגרותמש ומכ ג"יכב אפופורטסא "יגהו
 תמסרופמ הרוצל ותוא המידו ינולפ רבד ןוגכ םינשל ו תלפקנ איהו תקרופמ היה םהמ תלד לכש הדוהי ך"או
 סרוג םש לאקזחי ק "דרבו .םינפו הצוח חתופה תלד הטמ אברטציא שרפמ א"למ ט"יכ ר"ב 'יפבו .'וכו םלצא
 אצי אצי ךא = ןאכ ר"במו "וכו תולפקנ ויה הטמ הכרציא ןימכו תודמוע ויה חתפה ךותב םש תודמב
 ושע סנכנש דע "וכו בקעי ול דמע ןהירוחאל תולפקנ ויה תותלדה הטמ יכורטצא'ןימכ ירמא ןנבר בקעי
 בקעי אצי אצי ךא יהיו "וגו קחצי הלכ רשאכ יהיו 430 'ומע ג"המבו .אצוי וניאו אצוי אצי אצי ךא ד"הה ול אציו
 ד"הה ול אציו 'וכו תלדה רחאל בקעי ול דמעו ןהירוחאל תולפכנ ויה תותלדה (?איטמפורטסא ןימכ ירמא ןנבר
 וניא אצי ךא בקעי אצי אצי ךא "וכו הטמפורטסא ןימכ 80+ 'מע םשו .אצוי וגיאו אצוי הארנ אצי אצי ךא יהיו
 כו בקעי ול דמע רז דוקיגב דוקנ ה"יכבו .נ"חעו ךורעה 'יגכ איה וז "יגו 'וכו הארנ אצי אצי ךא אלא ןכ 'מוא
 וה הדגא שרדמבו ט"קלבו ,'וכו הארג (*אצי אצי ךא אלא בקעי (*אצי אצי ךא ןאכ 'ותכ ןיאש אציו ושע אבש דע
 שאכ יהיו םש בוט לכשב ,"וכו ןאכ ביתכ תואיצי יתש םש במ אמוחנתבו "וכו המל וללה תואיצי יתש שרפמ ב"שר
 קחצי לש ,ויגפ תאמ ,אלא תיבָח ןמ אצי אל ,ןיידעו אצויכ הארנש תואיציה לפכ ,אצי אוצי טועימ ןושל ךא יהיו 'וכו
 ישי וגינפלש 'יגה יפלו ,"וכו תלרה ירוחא ול דמע ושע תא בקעי הארשכו ןהירחאל תולפוק מ תותלדה ויהש אצי ויבא
 יתמלשה םירפסה בור 'יגכו .ם"ארב םג 'יִעו 'וכו קחצי ינפ תאמ "וכו אצי ךא וקייד אלא 'אצי אצו ושרד אלש שרפל
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 1 אל ל זכ וס השרפ תודלות

 :ןייוזמ אב ודיצמ אב ויחא ושעו
 ז אמח 'ר רמא ,(חכ ל ילשמ) 'וגו שפתת םידיב תיממס ר'הה םימעטמ אוה םג שעיו (אל

 :'וגו םימעטמ אוה םנ שעיו םידיה ןתוא תוכזב ,תספתמ תיממסה תוכז וז יאב הנינח 'רב
 הבש אג םוק התרמא התא כקעיל ה"כקה רמא ונב דיצמ לכאיו יבא םוקי ויבאל רמאיו

 סי שי ,(הל י רברמב) ךיביוא וצופיו י"י המוק ךל ערופ ינא ןושלב וב ךממ השקבב (₪י וכ תישארב)

 :781 05 ליעל ,ו"פק 'כ עוקל" 4  :נ"פקספ 'כ ילשמ עוקלי ,סש עוקלי 2  :ספ ץוקני 1

 (1ך א"דמכ) רמא תאד המכ ושפנ דוצל ןיוזמ .יכנ?אחופ [ןייוזמ | 'ל אב | ל :ל |ודיצמ -- ושעו ** 1
 םינוע ןיא םשב ןמא םהירחא םינוע םשה תא ךרבמה יוג ינת ךורב ךיכרבמ (!ך א"ד) רחא רבד הדצ אל רשאו
 'רב עגפ דחא יוג םימעה לכמ היהת ךורב 'תכד ןמא וירחא הנע דחא יוג ךכריב םא אמונת 'ר רמא ןמא וירחא
 המכ היל ןירמא הרומא ךתלימ רבכ היל רמא וללקו רחא וב עגפ הרומא ךתלימ רבכ היל רמא וכרב לאעמשי
 אל ..א"דמכ ושפנ דוצל ןייוזמ ,ך רורא ךיררואו ךורב ךיכרבמ בותכ ןכ ןוהל רמא ןידל תרמא ןידל תרמאד
 ואו ה"ב שודקה ירחאמ ןמצע לארשי וגילפהש ןויכ ויבא קחצי ינפ תאמ בקעי אצי אוצי ךא יהיו .א"ד .הדצ
 םיכוז םא לארשי ואטחיש העשבש הלעמלש ןיד תיבב יאנת ה"בקה הנתהש יפל לארשי ולא ודיצל אב ושע

 ךיחא ינב הארתשכ ול 'מא דיצ יל הדוצו ד"ה םנהגל םילפונ וכז אל םאו ויפב דיצ יכ ד"הה ושע דיב םילפונ
 ןינוע . .ינת ךורב ךיכרבמ א"ד כ"ע םנהיגל הדיצ ולפי אלש דע םתוא דוצו התא םדק הרות ירבד לע םירבוע
 הרומא ךתלמ רבכ ול 'מא וכרב לאעמשי 'רב עגפ דחא יוג .. ךכרב םא אמוחנת ר"א . . ןינוע ןיא םשב וירחא
 רמאיו .1 'וגו ₪ :יכא]פ [םימעטמ 5 | ןר רורא ... ךיכרבמ ןכ 'תכ ןוהל 'מא .. תרמאד המכ היל ןירמא

 ילכיהב איהו .. :רתכפְד שפתת .ג [יוגו שפתת | ירתכנאד תיממש .ןפ [תיממס | ךִד יבא םוקי ויבאל-

 ,(םש) יכ:אד אנינח .תגופ [הנינח | (ילשמ) יתנאד רב .ן יריב .כפ [רב 8 | א אייח | יא ךלמ (י ילכהב)
 | (םש) ו תיממש ,יךְִד תיממשה ;כנןפ [תיממסה | 5 הזיאב ,(םש) ו?ךא הז יאב .יתַנְו וזיאב | א אנניח

 [יירתכ גאופד ןתוא תוכזב * | ו שפתת םידיב ;(םש) ו שפתת ,1ךכפְ תשפתמ גל תספתנ [7ך%א] תספתמ *

 | ית 'ל .כנ'א ויבאל אביו ['וגו | (םש) יי ₪, ביתכד [שעיו | (םש) ו תוכזב ,ל ןתואב ,?ך םתוא תוכזב

 יבא םוקי .ם5 םוקי . .רמאיו ,כ?א יבא םוקי ויבאל רמאיו .7 ונב דצמ .. יבא םוקי רמאיו [ונב -- רמאיו * 4

 .ל ךיביוא וצופיו . . ערופ ןושלב וב . . ארג . .התא ה"בקה רמא [ויביוא -- רמא * | יל יתד יבא פוקי .1א לכאיו

 ו"עד הדג . . תרמא התא . .שי . . המוק 'גש ךל . .ןושלב וב ךייח ךממ השקבב . . תרמא התא בקעיל ה"בקה רמא
 ךייח השקבב . . תרמא התא בקעיל ה"בקה ול רמא .כ ויביוא וצופיו . . םוקי ךממ ערופ ינא ןושלב וב ךייח םיאק תא
 וצופי ..םוקי ינש ךל ערופ ינא ןושלב וב יבא םוקי תרמא התא . .שי .. המוק ינש ןושלב וב ךל ערופ ינא ףא
 וצופי םיהלא םוקי אימדק תבסד ךייח השקבב אבש אנ םוק התרמא התא בקעיל ה"בקה ול 'מא .1 ךביוא
 'וכו ושע הז ..שיו י"י המוק ןושלה ותואב ךל ערופ ינאש ךייח םוק תרמא התא בקעיל ה"בהא .ן ויביא
 'וכ ךל ערופ ינא ןושלב ךייח הבש אנ םוק תרמא התא בקעיל ה"בקה רמא ,1א ה"מ תשרפב 'יתכדכ

 ודיצמ אב ויחא ושעו םש בוט לכשב ןכו אב ג"ל םירפפה ראשב .ןייוזמ אב 1 | :אצוי  וניאו אצוי הארנ
 אל רשאו (א"ךכ) אמיתד אמכ ושפנ דוצל ןייוזמ ודיצמ אב "וכו ןשעו שרפמ א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,ןויוזמ
 דועו ,הדצ אל רשאו א"דמכ ושפנ דוצל 'יסופדב ףסונ ןכו ,תחקל ישפנ תא הדוצ (התאו) התא רמואו הדצ
 וכו יוג ינת רמאמה לכו ,'וכו עגפ דחא יוג 'וכו אמוחנת ר"א 'וכו יוג ינת ךורב ךיכרבמו א"ד הפסוהה םש
 ג"ל םשו ,ח"פ ףוס תוכרב 'שוריב אתיא דועו) 'א ב"ע א"פ הליגמבו 'א ד"נ ג"פ הכוס 'שוריב יוניש תצקב אוה
 שב ךרבמה יתוכ ןמא וירחא ןינוע םשב ךרבמה יוג 'יגה ה"פ תוכרב אתפסותבו ,ןמא וירחא םינוע ןיא םשב
 וזו .ךורב ךיכרבמו רורא ךיררוא 'פב תומוקמה 'גב םייסמ ימלשוריבו ,(הידתתמ 'פב 'יעו "וכו ןינוע ןיא
 דוע תופסוהה יתש ןיב ףסונ ת"יכבו ,'וכו ויחא ושעו 'ןכו רשאכ יהיו 'פל שרדה ףוסב ןאכ הבברתשנ הפסוהה
 ךומסבו .ו"יכו פ"יכב ה"כו .תיממס ל  :נ"חעו 'וכו ןגילפהש ןויכ וכו בקעי אצי אוצי ךא יהיו א"ד רז רמאמ
 82 דצ רעב 'צוה ילשמבו 28 דצ ליעל י"מב 'יעו תילאמש ן"יש תרומתב ך"מסב תיממסה כ"יכו ג"יכב םג
 תוכלמ הב זמורמו (שפתת איה שפתת םעטו) שיבכע ל"זח תעדל ילשמב תיממשו .תיממס 'ע ךורעב ע"יעו
 םע םילמגה םש דועו 'וכו אתעישר אתמוא םודא איה אד 'וכו תיממש ל"פ ילשמ שרדמב שרדה ןכו ,םודא
 םלועה לכב לטלטנש ןודקמ סורדנסכלא הז הבראל ןיא ךלמ ידמ הז םוצע אל םע םינפש 'וכו לבב הז זע ,אל
 ביתכ ןכו התומכ האונש םיצרשה לכב ןיאש םודא הז שפתת םידיב תיממש ריואב חרופ אוהש הבראכ ולוכ
 םה העברא ד"פקתת 'ִר ר"פד ילשמ 'קליבו) שדקמה תיב בירחהש םודא ךלמ ילכיהב איהו יתאנש ושע תאו
 ןוי הז הבראל ןיא ךלמ 'וכו ידמ הז 'וכו םינפש 'וכו לבב הז 'וכו םילמגה תויכלמ .העברא םה ץרא ינטק
 הבירחהש 'וכו ביתכו תיממשכ האונש םיצרשה לכב ןיאש םודא הז 'וכו תיממש 'וכו לטלטנש ןודקומ סורדנסכלא
 שפתת םידיב תיממש ה*שז םימעטמ אוה םג שעיו שרפמ 19+ דצ בוט לכשבו ,(םיכלמה יכלמ ךלמ לש ושדקמ
 הזיאב אנינח ןב אמח ר"א תויכלמ 'ד הדגא ירבדב תוזומר ךכש העשרה תוכלמ איה תיממס ךלמ ילכיהב איהו
 ,ןקזל םימעטמ תושעל וקפעתנש םידיה ןתוא תוכזב ךלמ ילכיהב תטלושו הלשממ תשפתמ וז תיממס חכ
 םידיב תיממש ג"ה שרפמ א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו  ,נ"חעו יתהגהו 'וכו ןתואב תספתנ תיממסח בותכ ל"יכבו
 ןתוא תוכזב תוכלמ ספות ושע תוכז (הז יאב) וז יאב (תספתמ) תשפתמ תיממשה תוכז וז יאב שפתת
 םמוש תיממש םש דועו .ןאכ ןינעה ןמ ןיא הז שוריפו .היחת ךברח (לעו) לע ויבא וכרבש םידיה (םתוא)
 תינמי ן"ישב תיממש תאירקל 'וכו םמוש תיממש שרדב ןווכ ילואו ,תומה (םס) םש תיממש וגיהלא תיב םמישש
 אצמנ הבש אנ םוק 'פל 871 רצ ליעל רבכ רדסנש הז רמאמ .'וכו ה"בקה רמא 4  :גרובצניג 'צוח ך"נתב ?יעו
 ר"ב 'יפבו .נ"חעו ויביוא וצופי 'וכו ערופ ינא 'וכו אדג 'וכו בקעיל ה"בקה רמא יתהגהו ,כ"יכו ג"יכב םג ןאכ ותומילשב
 ,"וכו תונערופל ול ךפהנ ןכ י"פעאו (וניבא) אבא דובכל ןווכתנ אוהש ושע הז טפשמ אלב הפסנ שי ןאכ שרפמ א"יכו ט"יכ
 אבוה 114 דצ בוט לכשבו .'וכו םולכ ודיב הלע אל כ"פעאו דובכל 'ווכתנש ושע הז הפסנ שי א"ס ר"פדב ר"ב 'יפבו
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 הרז הרובעד אדג יבא םוקי החרמא התא ושעל ה"כקה רטא ישע הז (גנ גי ילשס) שפשמ אלב הפסנ
 :(ב חס םילחת) ויביוא וצופי םיהלא םו קי ד דר עריס ינא ןושלב ו וב ינא *א ךייח סיאק תאר

 זס השרפ

 בגושי י'יב חטובו שקומ ןתי םרא תררח 'תכ 'וגו\ הדרח קחצי דרחוו (גל זכ
 ןירכ שקומ ןחי (ה ג תור תפליו שיאה דרחיו 'נש זעובל תור הרירחהש הריח (הכ טכ ילשמ)
 ,(י םש סש) 'ונו יתב י"יל תא הכורב 'נש הכריגו וכלב ןתנ בגושי י"יב חשובו אלא הללקל היה
 םג 'גש וכרינו ובְלְב ןתנ בנושי י"יב חטובו אלא וללקל היה ןידב קחציל כקעי רירחהש הדרח
 :היהי ךורב

 יי הפודו טרק רו 7-7-8 י
 יבג לע ררחש הרוהמ דאמ דע הגינח 'רכ אמח 'ר רמא 'וגו הלודג הדרח ןנה+צ'י ררחיו

 רמא / טא הקב יפלכ תוכרכה תא בקעי ליטוש וקמה ןיבל יניב רופרט השענש ש אוה ימ רמא ,חבזמה

 'כ פוקלי 5 :נ"י ''כ תודלוס לעוקנמ ,ו"פ םוכ םלדע ,ן'כמ 'כ םוכ 'קלי ,ניקקפמ 'כ ילשע 'קלי ,ויעק כ עוקני 3
 :ג' "כ סע סעומנס ,כ'כ 'יס סודלוכ כ'ע לעוחנפ ,ו"פק

 'וכו אבש אנ םוק תרמא התא בקעיל ה"בקה 'א .5 ויביוא וצופי םיהלא םוקי דע ז"ס תשרפ ליעלדכ

 הבש ..תרמא ..בקעול ה"בקה 'מא .1! 'יעלדכ 'ןכו תרמא התא בקעיל ה"בקה ל"א .ם ליעל התיארכ
 וב ול ערפנ יבא םוקי ול רמאש ידי לע 'א ךיביוא וצופיו י"י המוק 'אנש ןושלב וב ךל ערופ ינאש ךייח

 :תכגפ ['תכ | אופ 'ל .יכנז דאמ רע הלודג ,תןיאָד הלודג [רגו 8 || [ףד ויביוא וצופי . . םוקי ןושלב

 | (ילשמ) ו יל .ן וגו / 'וגו י"יב חפובו .[ך בגושי . . חיטובו [בגושי -- חטובו | ין 'ל ,(תור) ו הישז :אךְד 'ותכ

 ,(םש) יח ול היה [יתכנאוןד היה * 5 | ו 'ל שקומ -- יגש | ם זעוב תא .' זעובל | ך הדרחש [הדירחהש ל 4
 א הכרבל .יכנחפ הכיבו | ן ול .3א ובל | ו ה"בקה ןתנ ,[ך ןתנו | ,ן בגשי .[ך חיטובו | ם הגללקיש | פל אוה
 א "יבא קחצי תא .י [קחציל | א - שקומ א דא תדוח א"ד ,[₪ = א"ד [הדרח6 ל "וגו

 /1 חדרה . . דרחיו קחציל ,(םש) + הדרח . . דרחיו ביתכד קחציל ,[ן) הדרה קחצי דרחיו 'נש קחציל
 ןתי :יגמ [ןידב |  (תור) \ "וכו קחצי ררחיו ביתכד קחציל .87 ראמ דע הלודג הדרח . ..דרחיו 'גש קחציל

 ,] בגשי ...חטובו [יכאןפך בגושי -- חטובו * | 5 ונללקיש | ם אוה .(ילשמ) י ול היה | תכאוד -, שקומ
 בגושי . . חיפובו ה"כקה ובלב ןהנ .יתכנ!אתפ וכרבו ..ןחנ .(תור) יו [וכריבו -- ןתנ ל יל  .ת

 ...דרחוו ,ם קחצי ררחיו [ך יוגו -- דרהיו * 8 | ףד רמאו .(םש)יכנאןפ [ינש | ך וכרבש ,(ילשמ) ו וכרבו

 | ל 'ל /"ן'א ראמ ה 7 ראמ ..הדרח ,[ן'א דאמ רע הלודג הדרה ..דרחיו .5] הדרה
 ,א אגינח רב אחא 'ר 'מא ,"5 אנינח רב ..רמא .[ף]פ ד הנינח רב . .רמא .] הניגח 'רוב ..'מא [הגינח -- רמא *

 תגאופד הז אוה "יב ןאוה 9 | א רירחהש | ח רתוי .ירתכנאופד ראמ [דאמ רע ל יל .ןך אמח 'ר רמא
 יא ונמא .חפ [ומא | חף יל תא | ד לטנש .פ לפיש .ינאחוןפ [לוטיש | | ה"בקה [םוקמה | ₪ רוסריס

 | תכגיאוד ורמא ,* מא
+ 

 !אנש ךינבל דמוע ינא ןושלב וב ךייח השקבו הונע ןושלב הבש אנ םוק תרמא התא בקעיל שדוקה חור רמא
 ;ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו ט"קלב ע"ועו 'וכו םוקי ינש וינבל ערופ ינא ןושלב וב םוקי רמאש ושעו

 :ו"ט וס תודלות ב"מ אמוחנתב .םג ועו םש ליעל ו"מב יתקתעה א"י יס תודלות .אמוחנתב .שרדח ןושלו
 ,המותס וא החותפ השרפ ןאכ ןיא ארקמבו .השרפ תלחתה ןאכ ןיא ר"פדבו .ה" פ 'א א"יכב .זט השרפ

 םג ןכא 'וכו קחצי דרחיו 'פל המ פ ינפב השרה תלחתמ 'י "יס םש אמוהנתבו א"כ "י תודלות ב"מ אמוחנת
 שואה דרחיו הלילה יצחב יהיו 'פל שרדה רדסנ תור שרדמב .'וכו הדרח 4 :א"נפו ט"מפ שיר ליעל י"מב "יעו .ט

 ונלל קיש היה ןידבו הדרה קחצי ררחיו ביתכד קחציל בקעי דירחהש הדרח ןיגעה יפל סרוסמ םשו "ו
 שיאה ררחוו .בותכד זעובל תור הדירחהש הדרח .היהי ךורב םג ינש וכרבו ובלב תתנ בגושי 'הב חטובו אלא
 תצקב ג"י ייס םש אמוחנתבו ,יוכו תא הכורב ינש הכרבו ובלב תתג 'וכו חטובו אלא הנללקיש אוה ןידבו תפליו
 ול םרג ימו ונללקיש היה יואר קחציל בקעי דירחהש הדרח "וכו םדא תדרח כ"השז "וכו קחצי .דרחיו רחא ןונגס
 ובו וכרבש

 וכ ןכו

 הלודג הדרח קחצי דרחיו קתעוה ט"קלבו "ג"חעו יתמלשה ןכ .'וכו קחצי דרחיו 8 :בגושי 'הב חפ
 אנינה רב אמח 'ר קחצי דרחיו ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו .חבזמה גזע הדרחמ ר ח ר"ב

 התואמ דאמ דאמ דע שרפמו סרוג ר"ב ?יפבו .חבזמה יבג לעש הדרחמ רתוי תאזה ה
 ותויה דע רמאנ אל אלמלא דאמ דע "הלודג "וכו דרחיו 114 דצ בופ לכשב שוריפ
 דרחש הממ רתוי דרח תויהל בורק רמולכ דע רמוא אוהשכו חבזמה יבג לע ארייתנו
 תחא קחצי דרח תודרח יתש אנינח רב אמח 'ר שב יול רזא שרדה ןושל םש א

 ראמ דע הלודג ןאכ ארוק תאש הממ אלא הלודג ןהמ 5 עדוי התא ןיאו ושע ם
 דאמ דע הלודג !וכו דרחיו א"ד םש ב"מ אטוחנתב רחא ןונגפבו ,485 'ומע ג"המב 'יעו ]

 יתש המו ָהינפל תרחא התיהש אלא דאמ דע הלודג רו םדא ןיא אנינה רב אמה 'ר םש
 חתפו םיכאלמה ,לע ה"בקה הלגנ ופחשל תלכאמה תא לטנו ויבא ודקעשכ הירומה רהב תחא ק ,
 הנושארה ןמ ,הלודג התיהו הדרח דרח ןאכו עזעדזנו דרחו הבכרמה ירדחב האורו וניע אשנ קחציו עיקרה תא
 תוכרבה תא לטגו בקעי .סנכנש ליבשב ןאכו דרחו םיכאלמה תאו הבכרמה ירדח תאו ה"בקה תא האר ןלהל

 וז הדרהש רמול דאמ דע ריכזהו 'וכו דרח תודרח יתש שרפמ ייחבבו .'וכו הדרח התואמ ה 1
 בביסש אוה ימ 'וכו אוה אופא ימ שרוד .'וכו אוה ימ רמא 9  :הבזמה יבג לע דרחש הדרח התואמ הלודג

 פ"יכב םג אתיא ומא הקבר יפלכ "יגהו ,ץילמו הפ היה ימ אופא ימ שרודש שרפמ כ

1 
5 
 ה
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 הסנכג ושע סנכנש העשב אלא ,אהמתא דרח אצוי רחאו סנכנ דחא םינב 'ב ול שיש ימ ןנחוי 'ר
 ריתעש אוה ימ אופא ימ  ד"הה ןיחיתרמ תיבה ילתוכ ןליחתה אחא 'ר םשב ןתנ בר ,ומע םניהינ
 רטא ,רייצה דצ אוה :דיצ דצה אוה אלא ךנב אל תא אל ה'בקה ול רמא ,ינב וא ינא ןאכ תופאיל
 היימר ךורחי אל ד"הה קלקמו ריכפ ךערת ךיה הייערת ריכפ ךודצ ךיה ארייצ ןועמש 'רב רזעל 'ר

 פמוסנס ,'₪ 'יק סכככ נייכ 'יפו י 'יפ תודלופ כי לעוסנס ,(6/" 'ד) סכפועס םפכ 'פ סבכ סיכיטס כיט : סט עוקלי 1
 יכ ילטט 'קלי ,סט וקלי 4 |: ס"י ייפ םודלוס 6עות:ם ,סש טוקל 8 |: 741 75 ליעל ייעו , 5 "ם קכר3 6" יי .תודלוס
 :'6 ע"" סכז סדונע ,'5 ד"'כ ןינוכיע 'יעו ,6"י ''ס סט עוסנפ ,זיי ייפו '* ייק םודלוס 3" סעוסכת ,כ"קתמ

 | ת אצי .יחד אצוי .כגאופ [סנכנ | יא 'א | ייפ 'ל .תכנאוהד ינש | ל יל ול | ם ימ לכ | ם ןתנ 1
 | יתח (ןוילגב םלשוהו) ן 'ל אהמתא | תד דירח .יכנאחופ [דיח | יתחד פנכנ .כנאופ |אצוי | יא יאו

 ומע ,ן ומיע םנהיג .יאחפ ומע (' ינהג) םגיהג ל | 3 ינכנ .א סנכנ | ףד ויבא לצא ₪ .יכנאופ [ושע

 | ם ןנחוי [אחא | תחפד יל .ינא םשב ..'ר ;5'אָו |םשב -- בר | 1 ומעו םנהיג ,תכ םנהג .. ,ך םנהיג

 ,1ו ייח- ,2נאח [ןיחיתרמ | ?א וליחתה תיבה ילתוכ .,יִתַנֶד תיבה ילתכ . . /5'אופ [תיבה . .וליחתה
 ,[ןד רמא ([ןך הוהד) אוהד (1ך ה"ה) אוה אדה .פ [ד"הה | א ןיחתומ .ך םיתיתרמ ;פ ןיחתרמ .ֶו םיחה

 ;תַו [אופא | (א יל אלא --יימ) א שיז ,1א רמאש והז ,ך רמא .ש] 'מא אוהד איה ,י רמא אוהד אוה
 [תכג'וךתופאיל * 8 | תנחוד דותע אוהש .יכפ [דותעש | הז אוה ימ | כ הפא .1 הפיא ,פ אפוא יחד אופיא

 | ג יל אל | יתח ינב בקעי וא .כפ ינגו ,ןל ינב [ג"ְד ינב וא * | י ןאכב .גו ןכ | יִפ תופאל .'ל תופיאל
 רצה אוה ,1 דייצה דצה אוה ,ןפ [דייצה דצ אוה | יפזח] ךנב בקעי אלו .תנופד ךנב אלו | יח התא

 | ד רג :תו יריב .כנפ ['רג | תרכנאפד רזעלא ;ן [רזעל 4 | יאח יל ,ןן יריצ אוה ,5 דויצה ,ך דיצה
 ,רך |ריכפ | 1רך הדוצ .ןפ ךדיצ .י"רַנ ךדייצ | 1ך ךאיה | תן אדיידצ ;5?א הדיצ ;י'א אדיצ ,] הדויצ

 | ?רך*א אעורת .3 ךעות .!רג'אד אי- .תכפ אייד | /ן [הויערת | 5 רוגפ :פ רכפ :יַאְוְד רוכפ

 ,י?ופ לקלקמו .לַעְו [קלקמו | כ רוגפ .יתאד רוכפ :רענופ [ריכפ | + ךיערת | 5 רסירת = [ךיה
 | 5 ךורעי | ף 'מא תאד אמ ךיה ,ן אוה אדה | 'א קלקלמו ,כ ללקמו .ע יקלקמו ,.רעתנ?אד לקלוקמו

 | יכנאחפד הימר .תךו [היימר
 הצע ןתנש אופא ימ שרפמ ט"קלבו ;ע"צו ורמא הקבר יפלכ תרחא 'יגו ,ונמא הקבר יפלכ 'א א?וכבו ;ח"וכו
 ךיחא לוטיש ה"בקה ןיבל יניב רופרפ השענש הז אוה ימ קתעוה 194 דצ בוט לכשבו  ,'וכו לוטיל .בקעיל
 תא לופיו בקעי .אביש ידכ ה"בקה ןיבל 'וכו השענש הז אוה ימ אוה אופיא ימ רמאיו םש ג"המבו ,תוכרבה
 ןיחתור תויהל וליחתה .ןיחיתרמ 2  :ג"המבו בוט לכשב קתעוה אל 'וכו הקבר יפלכ רמאמה ףופו ,תוכרבה
 ףרשנו הפאנ תויהל דיתעש אוה ימ ['ה 'יס ךומסב ןמקל ןכו] הפא ןושל אופא ימ שרודו םנהיגה םוחמ
 דיצ עדוי שיא אוהש ושע דיצ דצה אוה אלא בקעו ךנב אל תא אל ה"בקה ל"א בקעי ינב וא ינא ןאכ
 ינא 'וכו בקעי לוטיש הגוה 'א אקארק 'דבו ,'וכו ינב וא ינא ןאכו 'וכו בקעי לטנש ליעל 'יגה "דו ר"פדבו)
 רצו 87 דצ ליעל םג 'יע אחא 'ר םשב רמואש רבחה ןתנ וא ןתנ 'ר וא ןתנ ברו ,כ"מעו "וכו בקעי ינב וא
 דוחיל קחצי האר המ 'וכו קחצי דרחיו א"ד שרפמ ט"קלבו ,(111 דצ ג"ח א"הגאבו 741 דצ ליעל י"מבו 0
 סנכנשכ (םש ליעל ?יעו) הדש חירכ ינב חור האר רמאנש ומע ןדע ןג סנכנ בקעי סנכנשכ ל"זר ורמא אלא
 לכב דיצ דוצל ליגרה דיצ דצה רמאו לוק תב אצי אכה הפאיי ימ אופא ימ רמאיו 'וכו םנהיג ומע סנכנ ושע
 אהמתא דרח אוהו אצוי דחאו סנכנ דחא םינב ינש ול שיש ימ רשפא קתעוה ייחבבו ושע הז הז אוה :ימו םוי
 ימ אופא ימ רמאש אוה ןיעי תרמ תיבה ילתוכ וליחתה אחא 'ר םשב ןתנ 'ר "וכו ושע סנכנש העשב אלא
 י"פע םש ףסונו ,דיצ דצה אוה אלא ךנב אלו התא אל ה"בקה ול רמא ינבו ינא ןאכ תופאל ריתעש אוה
 ינש ול שיש אוה ימ 'מוא ןנחוי 'רו רמאמה שאר עטוקמ םש ג"המבו ,דוצנו דוצל ךלה אוה וירחאלש .שרדה
 ושע סנכנש העשב 'מא אחא 'ר םשב ןתכ 'ר אוה אופא ימ א"ד םש 'ג כ"חאו ,אצוי דחאו סנכנ דחא םינב
 ימ 'מא רונת תמחמ אוהש רובס ןיחיתרמ תיבה ילתכ וליחתהו םנהיגמ תחא חור ומע הסנכנ ויבא לצא
 תצקבו ,דיצ רצה אלא ךנב אלו התא אל ה"בקה ול 'מא ינב וא ינא ןאכ תופאיל דיתעש הז אוה ימ אופא
 אוה ךיא ותורישל אצוי דחאו ותרשל סנכנ דחא םינב ינש ול שיש ימ ןנחוי ר"א םש בוט לכשב רחא ןונגס
 תויהל תיבה ילתוכ וליחתה רמא אחא בר םשב ןתנ 'ר ומע םנהיגה סנכנ ושע סנכגש העשב אלא ךכל דרח
 ב"כ ייסו !י יס תודלות ב"מ אמוחנתבו םש ר"שהשב םירמאמה ןושלו ;אופיא ימ רמא קחציש אוה ןיתתרמ
 דרחיו המל אתיא 'א 'יס הכרב אמוחנתו ב"מ אמוחנתבו ,םש ליעל י"מב יתקתעה א"י 'יס םש אמוחנתבו
 'עו ,וינפל םוקמב ושעל החסונה ב"מ אמוחנתבו] 'וכו וינפל חותפ םנהיג הארש תדפ ןב רזעלא 'ר רמא
 הילישבח חירו ושעד הילק תי עמש רכ 'וכו קחצי עוערזאו 'וכו דרחיו םגרותמ 'א י"רתבו [ןאכ ת"הע י"שר
 דצה אוה שרדה הז םעטו ,ו"יכו פ"יכב ה"כו וכו דצ אוה 8  :'וכו םגיהג תדיקיד אחיר ךיה יופנאב תלע
 רצה אוה הגוה םשו ,'א אקארק 'דב םירמאמה ודרפנ ןכו ,ןועמש 'רב רזעל 'ר רמאדכו דייצה דצ אוה דיצ
 קיידו םש דועו) דייצה דצ ומכ שרד ריצ דצ כ"מב שרפמו ,(דיצה דצה אוה 'יגה ו"דו ר"פדבו) 'וכו רמא דיצ
 הימתמכ קחצי היהש 'וכו שירד דיצד ארותי 'וכו רזעלא ר"א דיצ רצה אוה שרפמ" ת"פיבו (דצה דוצונ דיצ דצה
 רמא אלא םימעפ ינש המל ריצ דצה אוה םש אמוחנתבו ,וב המירש רחא אצמנ ךאיה יאמר ותויה םע  וילע
 םירעש סרוה ךתוא ודצ ךיא דייצ ר"אלב לשמ | .'וכו אדייצ 4  :תדצונ התאו דוצל תכלה התא ושעל קחצי
 ;ר"פד ךורעבו (לקלקמו םש הגוהו) ו"יכב םג אתיא קלקמו ריכפ ךערת ךיה 'יגהו ,ךלשומו סורה ךרעש ךיא
 עת דח אמח ו"דו ר"פדב יד יוס ב"כפ ר"יוב ומכ ךלשומ קלקמו ,227 דצ ליעל י"מב 'יעו רוגפ 'יגה כ"יכבו
 סרוג א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,798 רצ ליעל י"מב ע"יעו 'וכו קלקמו ליטק ירא דח 'וכו אחרואב קלקמ תימ
 םסרהת סרה יכ לקלוקמו ריכפ ךערת ךיה רעוש (אעורת) איערת ריכפ (ךדייצ ךיה) הדוצ ךאיה אדייצ שרפמו
 םירמוא םדא ינבש לשמ ('וכו ארכפ ירא ימלשורי 'גרת) ימלשורי םוגרתב ןונירכפת ארכפ ירה (ד"כ ג"כ תומש)

 אלהו ול ('ירמוא) רמא םדא ינבל רעש הנובה שרחל רעושל ןכו ךדימ (ךלש הדיצ) הדיצ הטמשנ ךאיה דייצ
 ;ודיב ותדיצ המייקתנ אל ושע ךכ לקלוקמו רובש ךלש רעש ךיא (דחא לכ רעש) רחא לש רעש ןקתמ התא
 ארכפ םורא "וכו סרה יכ 'וכו ריכפ ךערת ךיה 'וכו רעוש אעורת ריכפ ךדיצ ךוה .דייצ ר"פדב ר"ב 'יפבו
 'א י"רתב ונינפלו ,'וכו /ירחא לש רעש ןקתמ התא אלהו ול רמוא 'וכו רעושל ןכו 'וכו לשמ ימלשוריב ןונירכפת
 הלמ םש ארקמב ךרחי .'וכו ךורחי אל ד"הה | :ןנירגפת ארגפ ירא א"תבו ,ןוהדיגפ תיב ארכפת ארכפ םורא
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 ירלש ונב רועיל 'ר  ,ודיצל אלו יאמרל ה'כקה רחאי אל ךוראי אל 'םא ןינכר 4 ,(חכ בי ילשמ) וריצ
 היה םויה ותוא לכ יול ןב עשוהי 'ר רמאר וריצלו יאמרל היכקה רחאי אל ךוראי אל ילילגה יסוי
 םדא ןוה ,המל ךכ לכ ןחירפמו ךאלמ אבו ןפרסמו תופוע ןריתמו אב ךאלמו ןתפוכו םיאבצ רצ ושע
 אננח 'ר :ול תוצורח םלועלש ורקע אוהש תוכרבה תא לוטיו כקעי אוביש ירכ (סש סש) ץורח רקי
 ריב איה הצורח היל רמא ,ץורח רקי םדא ןוה 'תכד והמ היל רטא אחא 'רל הילאש אפס רב
 :הזה םלועב אוכל ריתעלש רקי ןמ ןילטונ ןניאש םיקירצה

 אלו (יִחַה ךיראי) ךוראי אל [רחאי -- אל | תכחוד ןנבר .(ילשמ) ינאם [ןינבר | ן "וגו = [וריצ 1
 טימוימ (?א ונייחת) ונייחי .(םש) ו רחאי אלו ךיראי אל ושע הז .ןֶד ךיראי אלו רחאי אל .יכנחופ רחאי
 [ודיצלו --רזעיל יר | רכ 'ל .יתחופד ודיצלו . נא [ודיצל אלו | 'א יאמרל אל . גן יימרל | א היחי אל היחנו
 רמוא ילילגה . . רזעלא 'ר .?א ודיצלו (1] יימרל) יאמרל . .רחאי אלו ךיראי אל 'מוא ילילגה . . ונב רזעילא 'ר
 ח"בקה ךיראי אל ךורחי אל אוח המ רמוא יסוי 'ר לש ונב רזעילא 'ר ,5% וריצל אלו יאמרל אל . .ךיראי אל
 | ל יל [היה * | ל יל [ותוא ** | תת עושוהי | א רמא .ן רמד ל | יתכחופ 'ל .ָד וריצלו יאמרל
 ,(םש) ירכנאחופ [תופוע | 5 ןריתמ | ך ךאלמ אבו .ם ךאלמו [אב ךאלמו | 'ך םייבצ | (םש) ורג 'ל ושע 8
 ;"| ןכסכסמו (?ך ןרשוקו ,!ר ןושוק) ןרשק ,(םש) יכ ןכסכסמו .] ןסכסמו | י תופוע דצ ,ןןְד תופועו

 | ?ך ןריתמו .1ךָנ ןחירפמו ןריתמו | ירכנְוְך אב ךאלמו .תאחחפ [ךאלמ אבו | י ןתפוכו ,ץֶד ןטרממו

 / *א אוביש 4 | !ְך 'ל םדא | פ ןוה 'כד .(פש) ירתכגאוד ןוהו .י [ןוה | (םש) ירנאחד לכו .יתכופ |לכ
 | א ויתוכרב | אפ 'ל תא | ₪ לבקיו | ףִד םלוע לש ורקי אוהש ₪ .ינאחופ [גקעי | ירכ'אחופְ אביש
 ןהש .(םש) ו םלוע ... ורקי ןהש ."ַל םלוע . . וריקי אוהש ,ן םלוע . .ורקיע ןהש .אןפ םלוע לש ורקיע אוהש

 | (םש) י1אפ אנינח .?א אנניח .] הננח | ל = ויהיו [תוצורח | [ןִד םלועה רקיעמש ,1ו םלוע . .'ורקי

 , אוה המ .ן אוהמ .יאנפ [והמ | (םש) י אריז [אחא | ןְד 'ר תא לאש ,א 'רל הילייש ,יג]ם ['רל הילאש 5
 ,ירנפ [ןילפונןניאש | א קידצה .'ך םיקידצ6 | ךיידיב | ?ךַא 'ל איה | ול | (סש)יכנאפ ןוהו | ך ןיד אוה המ
 ,ר1ף רקיה ןמ .5ך רקימ ,(םש) י"רכנאפ רקי ןמ | םש) יד םילפונ םניאש ,[ך] םילטונ ןניאש ,כא ןילטונ ןיאש

 | ירכופד אגל .תנא [אוכל | תול ריתעל [ירכגאפד"ל דיתעלש * | ן םהלש רקי ןמ .תןד םרקי ןמ
 אל רמולכ ךורחי אל ף"לאו תיח ףוליחב ךרחי אל ושרדו (ךרחתה אצמנ ז"כ 'ג לאינדבש תימראב קרו) תרדוב
 ול םלשי וינפ לא יאמרל ה"בקה רחאי אל ךוראי אל 'מא ןינברו רחאי ךוראי ןוקירטונ ךרחי ושרד וא רחאי
 יאמרל ה"בקה רחאי אל ךוראי אל ושעב ארק רתפ ג"היר לש ונב רזעיל 'רו ,ונממ דימ דספנ אהיש ודיצל אלו
 המל ךכ לכ 'וכו אב ךאלמו "וכו םויה ותוא לכ ל"ביר רמאדכ ודיצ ןמז רחאמ היה ה"בקהו הימתב ודיצלו
 (ירמא) ןירמא ןינברו שרפמ א"יכו ט"יכ ר"ב ייפבו ['ב 'ו עשוה 'ע 'וכו ונייחי .א"יכ 'יגלו] ,'וכו בקעי אוביש ידכ
 אל ךורחי אל והמ 'וכו רזעילא 'ר (ונממ ערפנ) דימ ונממ עגפנ אהיש יאמרל ה"בקה ךיראי אַל ךורחי אל והמ
 םויה ותוא לכ ל"ביר רמאד ודיצלו יאמרל ה"בקה (ךיראי אל) רחאי אל םימי ךיראי אלו היחי אל רמולכ ךיראי
 ןכסכפמו (ןרשוק) ןרשק תופוע ןריתמו (אב ךאלמו) ךאלמ אב היהו (םתפוכו) ןתפוכו (םיאבצ) םייבצ רצ היה
 אוהש בקעי אביש ידכ 'וכו םדא ןוהו המל ךכ לכו (ןריתמו אב) ןחירפמו ןריתמו אב ךאלמו (םהיפנכ) ןהיפנכ ךסכסמ
 ךורחי אל והמ 'וכו רזעילא 'ר 'יסופדב עבונ םשמו) ול תוקוספ ול תוצורח ןהש תוכרבה תא לוטיו םלוע לש ורקי
 ןכו "וכו ג"היר לש ונב רזעילא יר ג"ל ת"יכו כ*יכו ח"יכו ו"יכו פ"יכבו ,(וכו םלוע לש ורקי אוהש בקעו 'וכו
 רמאמ קר קתעוה ןאכ טוקליב םגו ,רחאי אלו ךיראי אל ושע הז ןירמא ןינבררב ףסונ םשו ,ילשמ 'קליב אתיל
 הנוכנה 'יגה איה ןכו] ,'וכו רמאד ודיצלו יאמרל ה"בקה רחאי אלו ךיראי אל ודיצ 'ימר ךורחי אל ד"הה דחא
 אירטמיג םישרוד ןנברש זומרל דחא רפוסמ ןוילגב הנושארב ובתכנ ג"היר לש ונב א"ר תולמש הארנו ,יתעדל
 שרדה לפכנו םינפל כ'חא אב ןוילגהו ,ג"היר לש ונב א"ר לש תודממ 'לו ט"כ הדמ יפ לע ןוקירטונ וא
 א"יתכב ןוכנל אוהש ומכו ומצע ינפב ןינעו רחא שרד אוה יול ןב עשוהי 'ר רמאמש םג ןוכנהו 'וכו ךוראי אל
 עשוהי ר"א שרפמו סרוג םש בוט לכשבו [ז"י ייס תודלות ב"מ אמוחנת םג 'עו ,רמאד תחת רמא בוט לכשבו
 ודכ ןדירפמו אב ךאלמו ןרשוקו תופוע ןריתמו אב ךאלמו 'וכו םייבצ דצ ושע היה םויה ותוא לכ יול ןב
 אלו 'קה רחאי אל ודיצ הימר ךורחי אל רמוא בותכה וילעו ויבא ינפל רמוע בקעי תא אצמיו רהמי אלש
 וניאו אסריגב הברמש ימ לע 'וכו ךורחי אל 'פה ושרד םש ז"עבו ןיבוריעבו ,ודיצל אלו יאמרל אל וחור ךיראי
 הירזע ןב רזעלא יבר םושמ יבזיש בר רמא םש םירמאמה ןושלו ,ריב ץבוק אוהש ימ לעו הילע ריזחמ
 דויצ רמא תשש (ברו) בר יאמרה דייצ םימי ךיראי אלו היחי אל "וכו ךורחי אל ביתכד יאמ (ע"ב א"רד הימשמ)
 ואל םאו רמתשמ ויפנכ רבשמ ןושאר ןושאר םא םירפצ דצש ךייצל לשמ רמא ימיד בר אתא יכ ךורחי יאמרה
 (ודיב תומייקתמ ןיא ואל םאו ודיב תומייקתמ םלוכ הנושאר לש היפנכ רבשמ םא ןירפצ דצש) רמתשמ ןיא
 ל"יכב הרדענ 'וכו רזעיל 'ר רמאמבו ,187 רצ א"ח א"הגאבו ל"דרה 'יחבו ת"פיבו םש ם"ךבו י"שריפב ייעו
 ,'וכו םדא ןוה ל"יכב 'יגה ךומסבו ןאכו ,םש י"מב 'יעו 'וכו ךל ןתי אחא 'ַך 747 דצ ליעל ומכ רמא תלמ
 וזכו פ"יכב םג אתיא ןפרסמו ייגהו ,םש י"מב 'יעו 'וכו הפסנ שי 781 דצ ליעל ןכו ,'וכו ןוהו בותכ ארקמבו
 כ"מב 'יעו ןכסכסמו הגוה 'א אקארק 'דבו ,םהיפנכ רבשמ ןסרסמ 'יפש 'רגו ,ו"דו ר"פדבו ת"יכבו 'ב א"יכבו
 םלוע לש ורקע אוהש תוכרבה תא לוטיו בקעי אוביש ידכ ןושלה תצק םגמוגמו ,528 ךצ גיח ל"תמעבו
 ןב עשוהי יר רמא אתיא ז"י 'יס תודלות ב"מ אמוחנתבו ול תוצורח ויהיו הגוה ל"יכ ןוילגבו ,ול תוצורח
 ןכיה הזה קסעה לכב רחיאש בקעיו אצוי היה תועש ששבו ויבא לצא סנכנ ושע דמול היה תועש יתשב יול
 הימר ךורחי אל רמאנש אוה וחירבמו וריתמ ךאלמהו ורסואו דיצ דצ היה ל"ביר רמא העש התוא דע ושע היה
 היה בוש חירבמו .ןריתמו ךלוה ךאלמה היהו רשוקו דצ היהש ןויכ יי יס םשו 'וכו ץורח רקי םדא ןוהו ודיצ
 לוטוו לכאיו ויבא לצא סנכיו השעיו ךליו בקעי ךליש דע תועשה תא לגלגל אלא ךכ המלו ןריתמ ךאלמהו רצ
 בקעי אביש רע רוצל וחינה אלו ןטש וילע ה"בקה חלש דוצל ושע אציש ןויכ םש אמוחנתבו ,'וכו תוכרבה תא
 ורשוקו יבצ דצו ץר ושע היה דציכ ונימי לע רמוע ןטשו עשר וילע דקפה רמאנ ושע לעו תוכרבה תא לוטיו
 ךכו ןהמ דחא אצומ היה אלו אב ושע היהו ןחירבמו ןריתמ ןטשהו וחינמו ורשוקו רחא םפותו ץרו וחינמו
 תוכרבה תא לטנו בקעי אבש דע תועשב לגלגמ היהו ודיצ הימר ךרחי אל רמוא אוה ןכו םימעפ 'ג וא 'ב השע
 . אפפ רב ח"ר 'יגה םש ילשמ 'קליב .'וכו אננח 'ר 4 | :'וכו םימעטמ אוה םג שעיו 'פל 'א י"רתב ע"יעו 'וכו
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 'ר  ,תישארב ימי תששב ארבנש המ לכמ רמא הדוהי 'ר הימחנ 'רו .הדוהי 'ר לכמ לכואו 44
 רמא ,ךליכאה המ רכרלש ורקיע ול רמא :אובל ריתעל םיקירצל ןקתומ אוהש בוט לכמ רמא הימחנ
 ,םלועבש םינדעמ לכ םעט םיבגח םעט םיגד םעט רשב םעט תפ םעט יתייה םעוט אלא ערוי יניא ול
 ,יתרוכב תא לטנו ינליכאה םישרעלש הרעק ינא רמא ,הכב רשב םעט ריכזהש ןויכ היכרב 'ר רמא
 רמאת רמואו דחפתמ קחצי וניכא היהש יפל יול 'ר רמא ,המכו המכ תחא לע רשב ךליכאהש התא
 : ךיב תואי רמא חקל יתרוכב תא רמאש ןויכ רוכב רוכב וניאש תא יתישעש הרושכ יתישע אלש
 תא לטנ אל ויבאב בקעי וניבא המירש ילוליא רמאת אלש וימתוחכ אלא טנ םויק ןיא רזעלא 'ר רמא

 נ"ט סעוסנפ ,סט סוקל 2 |: ייפ סט סעוסנפ ,נ"כ "ק סט ב" סעוסנס ,'כ ז"ע 620 נב ,ו"טק 'כ טוקלי [
 :סע סעוסנפ ,ג'מ 3"פ םוידע ,ס"ע 3"פ ןיעינ ,"' "יק סיעפו ססכפס ףיקנ ןעקל 1 :סש

 ,כגְו [רמא | 1 הדוי | יפ 'ל א אימחנ 'רו ..ר  [הימחנ --'ר | ך אובת םרטב =. [לכמ 1
 | וכ תששמ .?א "וב | ₪ ה"בקה ארבש ,%א םלועב ארבנש | גל לכ (י'רתכאחופד לכמ * | יתאחד רמוא
 אוהש ,םבָנְו [ןקתומ אוהש | כ יל .'א המ [בוט | יואְוְד רמוא .תכניא רמא | % אימתנל | [ ירו

 | י ויקע | יכחופד אכל .תגא [אובל | תד 'ל .יכגאחופ [םיקידצל | 1א ןקותמש .יתח"אפד ןקותמ
 | יתכ ₪ ונומ [םינדעמ | א םיבגחו [םיכגח םעט | ל 'ל [תפ םעט ** | ןך יל יתייה םעוט 3 | ןך אוה המ

 | ג יל :יתחופד הכב דימ .כא [הנב | יתחופד 'ל .כנא [םעט | תח ול ₪ [ריכזהש + | ם םלועב
 התא * 5 | ןח 'ל תא | כ יל ינליכאה | יתוד תחא ₪ ;כנאפ [הרעק | כ ינליכאהשכ = [ינא
 ,יתכנחופ |המכו -- לע | כא ךליכאהשכ .ול ךליכאהש התע .פ ךליכאהש התאו [תהנגוך"ל ךליכאהש
 [רמאת | ו /ל רמואו | ] קחצי וניבאש ,!אפ קחצי .יח וגיבא קחצי | ן יל היהש | א יל יול | אד ויכאע

 | ת הפי | יו ןויכו | כפ 'ל רוכב |  הרושכ אלש יתישעש ,?א הרושכ יתישע אל אמש 6 | אפ 'ל ,ן רמות

 | ירתכנאופד פגה .ה [טג | ך קחצי .ן רזעל 7 | !רתַאְד יתכרב .ו"ְר תיכירב ,?'ל תיכוג .כנופ [ךרב
 | רתד ילולא :יכנ!אופ [ילוליא | 1 הימתוח ;ל המתוח .,7/ ןימתוחב [רכאהופְד וימתוחב *
 ,ן ויבא תא .פ ויבאל [יתיאד ויבאב * | תאפד גקעי .ח]ו וניבא בקעי .ורג [בקעי וניבא | רכ?אחפ המרש

 | ל אלו [אל ** | רגל 'ל .?א ויחאל

 אננח 'ר םשב אחא 'ר אתיא 167 דצ ליעלו ,השק םירפסה ראשבו ל"יכב ונינפלש 'יגהו ,אריז .'רל  הילאש -
 רשפאו .'וכו לארשי ויהש יפל רמא [אפפ רב] אנינח 'ר םשב אחא 'ר 'ב ז"ס אתקיספבו 'וכו רפס לכב אפפ רב
 ד"י בויא) וימי םיצורח םא מ"לכ הצורח תוצורחו ,515 דצ ב"ח א"הגאב 'יעו פ"בחרל הילאש אחא 'ר. ל"צש
 שרפמ ט"יכ ר"ב 'יפבו .נ"חעו לכמ יתהגה וכו המ לכמ 1  :דעוימו עובק (ב"כ יי היעשי) ץורח ןוילכ .('ה
 ה"בקה ארבש לכמ רמוא הדוהי 'ר ט"קלבו ,ןלוכמ םעט ולאכ ול המדנש תישארב השעמב ארבגש המ לכמ
 תישארב ימי תששב ארבגש המ לכמ ימוא הרוהי 'ר קתעוה םש ג"המבו .,םימעטמה ןתואב וניבא קחצי םעט
 דצו 670 רצ ג"חבו 974 דצ ליעל ומכ ןקתומ ייגהו) אובל דיתעל םיקידצל ןקותמ אוהש בוט לכמ 'מוא ג"רו
 ןה ולא אבה םלועה ןיעמ הזה םלועב ה"בקה ןמיעטה השלש םש ב"בב אתיירבב שרדה נ"ר תטישכו 9
 'ר רמא אתיא ג"כ 'יס תודלות ב"מ אמוחנתבו ,'וכו לכמ היב ביתכד קחצי 'וכו םהרבא בקעיו קחצי םהרבא
 םולש ר*ב יולה הדוקהי 'רו לישבת ותואב קחצי םעט תישארב ימי תששב ה"בקה ארב רשא לכמ קחצי
 רמאמב םש אמוחנתבו ,לישבחה ותואב קחצי םעט אבל דיתעל םיקידצל ןופצש הממ רמא ובייא 'ר םשב
 םעפבו] ,קחציל ושע .ול רמא 2  :ןילישבתה ןתואמ היה תישארב ימי תששמ ה"בקה ארבש המ לכמ ימתס
 'וכו רשב םעט תפ םעט יתמלשהו [רפפה בתכב ההיד וידב יטיש יניב םלשוהו ל"יכב ול רמא רסח הינש
 םעוט) םעוט יתייה אלא "וכו ול 'מא ךליכאה המ רבדה רקיע ול רמא םש ג"המב ןכו ,םירפסה ראש 'ונכ
 רבדה רקיע 115 דצ בוט לכשבו ,'וכו םינדעמ לכ םעפ רשב םעט םיבגח םעט םיגד םעט תפ םעט (וב יתייה
 אוה המ אבא ושע ל"א םש ב"מ אמוהנתבו ,'וכו רשב םעט םיגד םעט תפ םעט יתייה םעוט ל"א ךליכאה המ
 :;היה רשב ל"א רקיע יל רומא אבא ושע ל?א וב יתמעט ןונאיספ תא ינא לאוש קחצי ל"א לישבת ותוא
 לכשבו ,'וכו התע 'יגה טוקליב םג ןכא ,נ"חַעַו התא רחא בתכב הגוהו התע בותכ ל"יכב .ךליכאהש התא 5
 םישדע לש תחא הרעק ליבשב המו רמא "וכו הקעצ קעציו דימ רשב ויבא ריכזהש ןויכ היכרב ר"א םש בוט
 116 דצ םשו ;המכו המכ תחא לע םימעטמ ינימ לכו ןיבגח םיגדו רשב ךליכאהש וישכע "וכו לטנ ינליכאהש
 יתישעש ןגוהכ יתישע אלש רמאו דחפתמ היהש חמש הרוכבה לע קחצי עמשש ןויכ 'וכו ארק יכה רמָאיו פל
 ,יתכרב ןגוהכ רמא עמשש ןויכו ול רכמש הרוכבה קסע לע עמש אל וישכע דע יכ רוכב וניאש ימל רוכב
 םישדעלש (תחא הרעק) הרעק ינא 'מא הכוב ליחתה רשב ול ריכזהש ןויכ היכרב 'ר 'מא 25 מע ג"המבו
 יתישעש 'מואו דחפמ קחצי וניבא היהש יפל יול 'ר ימא המכו המכ תחא לע רשב ךליכאהש תא "וכו ינלילאה
 "יגהו ,(תיכירב) תיכרב תואי 'מא חקל יתרכב תא ושע 'מאש ןויכו 'וכו וניאש תא יתישע הרושכ אלש
 תצי ר"ב היננח 'ר םש ב"מ אמוחנתבו ,י"כ ינשב דועו ו"יכו פ"יכב םג אתיא ל"יכב ומכ ךרב תואי
 כ קעציו] (הקעז קעזיו) רמאנש שיאה ותואל ול יוא רמא וינפ לע חפוט ליחתה ןכ ושע עמשש ןויכ רמא
 רמואו קעצמ ליחתה "וכו רשב ליכאה אבאלו יתרוכב ול יתתנו ינליכאה םישדע לש דיזנ ושע רמא 'וכו הלודג
 יתייה הזה רבדה לע קחצי ל"א יתרוכב תא חקל רבכ ל"א ךל השעא המו ויבא ל"א 'וגו בקעו ומש ארק יכה
 םג וןיתכרב רככש התע לודגה ינפל ןטקה תא יתכרבו ןידה תוצמ לע יתרבע אמש רמואו רצימ
 םהינש תא ךרבל ותעדב היה ךכש לודגל םדוק ןטקל ךריבש לע דרח המל א"ד ג"כ ייס שיר םשו ,היהי ךורב
 וניא ףוסב ינכרבל דיתע אוהש הכרב דוע הל רמא הכרב אלו הללק ילע יתאבהו 'וכו רמוא אוהש הממ "וכו
 ידי לע םיסחיה תלשלש הלקלקתנש ידיב ןוע המ רמאש אלא קחצי דרח [אל] (797 רצ ליעל ייעו) ינכרבמ
 אטח המ רמאש אלא קחצי דרח אל ןאכ ףא 'וכו םוקמ לכב אצומ התא ןכו לודגה ךכ רחאו ןטקה תא ךרבל
 :ת"פיבו שרדמבו] ת"הע י"שריפב 'יעו 'וכו רדסה  יתינשו לודגה ינפל ןטקה תא יתכרבש ידיב שי
 ירה 'וכו ל"ת תוכרבה תא לטנ אל "וכו ילוליא רמאת אלש ותמיתחב אלא רטש םויק ןיא ,'וכו םויק ןיא 7
 םויק ןיאש םש תוידעו ןיטיגב הנשמה ןושל ספת א"רו ,היהי ךורב םג רמאו םתחש תוכרבה תא קחצי םייקש
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 וללקת סאש רהזה ה'כקה ול רטא וללקל אב קחצי 'ר רמא ,היהי ךורב םג רמול דומלת תוכרבה
 םישמשמ םירבד השש יול 'ר רמא :ךורב ךיכרכמו רורא ךיררא ול 'מא ךכש ללקמ התא ךשפנל
 עטש יעב אלד המ ימח ותושיב אלש םטוחהו ןזואהו ןיעה ,  ותושרב ןניא 'גו ותושרב 'ג םראה תא
 יעב ןיא שינ ןשיל רמא יעב ןיא אחיוואכ יעל יעב ןיא ותושרב לגרהו ריה הפה ,יעב אלד המ חירמו

 ! [יס "פ ץקמ 393 סעותנס 'עו] כ"ז "פ סכ לעומ.ם ,ס'כ "יס סט נ"מ סמוכנס ,נ"כ- 'כ סיכלפ 'קל" ,סט טוקלי ?

 ,ןְך תא וללקמ .ינאזךפ וללקמ (1 תא) התא | א ךב -, [רהזה | ן 'ל ה"בקה | זך קחצי [אב | ן יל סג 1
 ןנש .כנאפ תרמא ךנש | יתכג'אופדך תא :*א [התא | | ךשפנ תא 2 | כ וללקל תאב ,[ך התא וללקמ
 :נו [ךירוא | יתפד 'ל :כנאחו [ל | תד הומאו ,[] יתומא ןכש ,! תומא רבכש ,ן התרמא

 | א יל סירכד | 'ד ו | כ 'ל .נ גביש ₪ [יול | יתחופד 'ל :בגא |ךויג ךיכוגמו | יתכ'אפד ךיררוא
 | כ ןה השלש .'א ןה 'ג .'א שלש .יתגחופד השלש .'ד [יג8 | יתגאחפד ןי- .כו [םישמשמ
 ןיעה ;ם םטחהו ןזאהו ןיעה | (םיכלמ) ו אלש ,א ןניאש ;ל וגיא [יתכנחופד וגיא * | יתכגחופ השלשו
 ,5 יעב אלד ימח | ג ןיא .(םש) יח םניא .יא ןניא [אלש | (םש) י ןיעהו םטוחהו ןזואה ,' ןזאהו םפטוחהו
 ,(ספש)יתכאופד יעב אלד המ חירמ יעב אלד המ עמש 4 | \ עמש יעב אלד המ .[ָד הצור וניאש המ האור
 ןה 'גו [הפה | י ימח יעב אלד המ חרימ יעב אלד המ .[] הצור וניאש המ חירמ הצור וניאש חמ עמוש
 אוה יעב (י יא) ןיא .ם אהיירואב ..םא ,(םש) יא אתירואב . .יא | !ַאְזָד 'ל ותושרב | דיהו | 18 .-, ותושרב

 | זך חרות ירבדב רבדמ הצור אוה םא ,] אתירואב (5 יעכ אלר) יעב יא הפה ,יזןִנְָד אתירואב יעל

 יעב (ת ןיא) םא אשיב אנשיל ([ך אוה יעב) יעב ןיא .7 ףדגמו ףרחמ שיב ןשיל יעב ןיא ["ל ףדגמו -- ןיא *
 יעב יא שיב ןשול 'מא יעב יא ;ם ףדגמו ףרחמ אוה יעב םא שיב ןשיל 'וא אוה יעב םאו ,[ןְד ףדגמו ףרחמ
 אוה יעב ןיא ,1] ףדגמ אוה יעב ןיא ףרחמ אוה יעב ןיא שיב ןשיל רמא אוה יעב ןיא ,א ףדגמ יעב יא ףרחמ
 תוצמ גילפמ יעב יא ,(םש) י ףרחמ אל יעב יא ףרחמ אוה יעב יא שיב ןשיל רמא יעב יא , שיב ןשיל ימא
 | [ך ףדגמו ףרחמו ערה ןושלב רבדמ הצור אוה םאו ,' ףדגמו ףרחמ יעב יא שיב ןשיל רמא יעב יא

 טג םווק ןיא ןאכ בותכ ל*יכבו ,ןיטיג שיר תופסותבו םש ט"יותב 'יעו טג יורק רטש לכו ,וימתוחב אלא טגה
 המירש 'ןכו המיתחב אלא טג םויק ןיא א"ר רמא ל"יכב 'יגה ב"י 'יס הטמלו ,ג"חעו יתהגהו המתוח אלא
 המירש ילולוא רמאת אלש וימתוח אלא טג םויק ןיא א"ר רמא א"י 'יס ח"עפ ןמקלו ,'וכו ויבאב בקעי
 ןיא רזעלא 'ר 'מא קתעוה 48% 'ומע ג"המבו ,ךל רשא ךל יהי יחא ל"ת 'וכו לטנ אל ויבאב בקעי וניבא
 ךורב םג ל"ת יוכְו לטנ אל ויבאב וגיכא בקעי המיר ילולא רמאת אלש וימתוחב אלא (טגה) רטשה םויק
 ןכש ךשפנ תא ללקמ וללקמ תא םאש רהזה ה"בקה ול 'מא וללקל אב דרחש ןויכ קחצי 'ר 'מא היהי
 ארקיו 'פל 487 ימע םשו .היהי ךורב םג 'מא הזה רבדה תא עמשש ןויכ ךורב ךיכרבמו רורא ךיררא ול תרמא
 ול ךריבש הכלהה וז םייק וניבא קחציו םש פסונו ,וימתוחב אלא טגה םויק ןיא היכרב 'ר 'מא 'וכו קחצי
 אלא טגה םויק ןיא רזעלא 'ר 'מא 'וכו בר יל שי ושע רמאיו 'פל 517 'ומע םשו ,הכרבב ול םתחו (ונבל)
 רב 'יפב ןוכנלו) 'וכו וימחוחב אלא טגה םויק ןיא קחצי רזא שבתשנ א"יכו .ט"יכ ר"ב 'יפבו ,וימתוחב
 ךל ויתמש ריבג ןה רמאנ ךכל וימתוחב אלא רטשה םויק ןיא קחצי ר"א ט"קלבו ,('וכו רזעלא ר"א ספדנה
 םש בוט לכשבו .'וכו וימתוח אלא רטשה םויק ןיא רזעלא ר"א ךתוא ךרבי ידש לאו 'פל [188 דצ] םשו
 רורא ךיררוא תרמא ךכש ללקמ התא ךמצעל ללקת םאש רהזה 'וכו רמא וללקל אב קחצי ר"א שרפמו סווג
 רזעילא ר"א 'וכו םמייקו ויתוכרב םתח ךכיפל ךורב ךיכרבמו תרמא ךכש ךרבמ התא ךמצעל והכרבת םאו
 תא לטנ אל ויבא תא בקעי המיר אלש ילוליא רמאת אלש וימתוחב אלא טגה םויק ןיא (רזעלא ליצו)
 שרדה ןושל םש אמוחנהבו ,ונוצרמ ויתוכרב םתחו וכרבל ה"בקה יפמ רהזוה ,היה' ךורב םג ל"ת תוכרבה
 ךמצעל השוע התא המ ה"בקה ל"א היהי רורא םג רמולו תוכרבה תא לוטיל שקיב והכרבאו אבת םרטב
 :היהי ךורב םג רמאו תוכרבה תא םייקו רזח ךורב ךיכרבמו רורא ךיררוא ול תרמא התאש ללקמ התא
 האור ק"הלל רמאמה לכ קתעוה ח"יכב ,[קחמנו א"יכב ומכ ןניאש הליחתב בותכ היה ו"יכב] .'וכו ןניא 8
 ןשיל יעב ןיא בותכ ל"יכבו ,בברועמ רמאמה ןאכ טוקליבו ,'וכו הצור וניאש המ עמוש הצור וניאש המ
 רמאמה םש ב"מ אמוחנתבו .נ"חעו 'וכו ףרחמ יעב ןיא שיב ןשיל 'מא יטיש יניב הגוהו ףדגטו ףרחמ שיב
 ותושרב ןניאש ןה ולאו ותושרב ןניא 'גו ותושרב 'ג םדאל ה"בקה ארב םירבד השש יול 'ר רמא ךורא ןונגסב
 י"פעאו חירהל שקבמ היה אלו ז"ע ינפל ןינשעמ ויהו םואתפ קושב רבוע םדא דציכ ןזואהו ןיעהו םטוחה
 הארו קושב רבוע היה דציכ ותושרב וניא ןיעה ףאו ותושרב וניאש םטוחה יוה השעי המ חירהל שקבמיוניאש
 עמשו ךלהמ היה רציכ ותושרב וניא ןזואה ףאו ותושרב ןיעה ןיאש המל השעי המ שקבמ היה אלו הריבע
 תושעל לוכי המו "וכו םידגב תעירקב בייח היהש .דועו םיפודג עומשל שקבמ היה אלו ףדגמו ףרחמ םדא
 בנוג וניא ואל םאו בנוג בונגל םדא שקבמ םא דיה לגרהו דיהו הפה ותושרבש 'ג ןה ולאו ותושרב ןיא וינזאו
 ז"ע דובעל וילגרב ךולהל םדא שקבמ םא לגרה דיה ירה גרוה וניא ואל םאו גרוה ודיב גורהל שקבמ םאו
 םדא שקבמ םא הפהו השוע וניא ואל םאו השוע אוה הוצמ תושעל שקבמ םאו ךלוה וניא ואל םאו ךלוה
 תוכירא רתיבו דוע רחא ןונגסבו ימתס רמאמהו .בל יכרעמ םדאל יוה רבדמ וניא ואל םאו רבדמ אוה רבדל
 ןיע אלא ה"בקה השע אל יכו םהינש םג השע 'ה האור ןיעו תעמוש ןזא ה"שז 'וכו קחצי דרחיו םש אמוחנתב
 ה"בקה ארב םירבד 'ג אצומ תא 'וגו תעמוש ןזא והמ אלא םדאב ןפלג אוה םירבאה לכ אלהו דבלב ןזואו
 םהב תושעל הצר םידיה דציכ םילגרהו הפהו םידיה ותושרב ןהש וללה ותושרב ןניא השלשו םדא לש ותושרב
 השוע הברה תוריבע ןהב רובעל 'וכו יקנ םד ךופשל בונגל הצר השוע 'וכו רפוש בלול הכוס םימש תכאלמ
 ףרחל ערה ןושל רפסל שקב רמוא תוריש רמול ללפתהל חבשל ללהל בוט ןושל רפסל הרותב קוסעל שקב הפה
 הריבע רבדל ךליל הצר ךלוה 'וכו םילוח רקבל הוצמ רבדל ךליל שקב םילגרה .רמוא רקש לע עבשהל פדגל
 האר קושב רבוע היה דציכ םיניעה םטוחהו םינזאהו םיניעה ותושרב ןניאש וללה ךלוה בונגלו חוצרלו ףואנל
 ותבוטב אלש אוה האור השעי המ 'וכו תוארל ץפח וב ול ןיאש םדא וא ויניעב סואמ אוהש רבד וא הרבע
 ןיאמט ןילישבת חירהו ךרדב רבע םטוחה ותבוטב אלש עמוש השעי המ "וכו ןיפודגו ןיפורחח תעמוש םינזאה
 ולא ףא ץפח ה"בקהשכו םש םייסמו ,ותבוטב אלש םהב חירה השעי המ "וכו הרז הדובע תרטק לש חיר וא
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 יתבלו תויסינכ יתבל ליזא יעב ןיא לגרה ,ליטקו בנג .יעב ןיא ןווצמ גלפמ יעב ןיא ריה  ,ףדנמו ףרחמ
 ןהש םתוא השוע ה"כקה ייכז םראש העשבו ,תויסקרק יתבלו תוירטאית יתבל ךלוה ואל םא תושרדמ
 ,(ד גי א'מ) 'וגו וילא חלש רשא ודי שכיתו ריה ,היהי ךורב םג הפה ותושרב אלש ותושרב
 :(וט א ילשמ) 'וגו םתא ךרדב ךלת לא ינב לגרה

 87 רמואש ימ לכ הנינח יר רמא יוגו [הרמו הלודנ הקעצ קעציו ויבאירבד תא] ושע עמשכ (רל

 סכוע 'פ ססקיספ יס 'נ לעק לבב ,'כ ס"ס כ"פ םוינעס ,'כ כ"ס ג"פ ספינ 'ד ס*פ ק"פ סילק 'טיכי ,ו"פק יכ טוקלי 5
 פ"ונ סיכסל סינפ םכדע ,(' יד) עדי יכדכנו יפו (וייע 'ג) וילי סילכס 'פ כססל םכדע ,ו' כ "יס לטס יכ סעוקנס ,('כ 6"סק)
 : [ו "כ .ד"יפ סנכ לנדענ יעו] 'ג ייכ יי 3"פ סיפקפ םכדע ,עדי יכדכעו 'פ לסקפ םדנס ,ופני סילכס יפ

 יא בינג יעב יא ןוצימ גילפמ יעב יא ,(םש)ו ליטקו בינג יעב יא ןווצמ גילפמ אוה יעב יא | יו דיהו 1
 ןווצמ גילפמ אוה יעב (1 ןיא) יא .ן לטק יעב ןאו בנג אוה יעב ןיא ןווצמ גלפמ אוה ..ןיא ,1א ליטק יעב
 אוה יעב םא תוצמב גלפמ אוה ..םא .ןא ליטק אוה יעב (ן ןיא) יא בינג אוה יעב (1 ןיא) יא (1 ןוצמ)

 :תד לוטק אוה יעב ([ך ןיאו) םאו בינג אוה ..ןיא ([ך תוצמ) אתווצמ דיבע אוה ..ןיא .ם בנג יעב םא ליטק

 אוה םאו תוצמ השוע הצור אוה םא , ליטק אוה יעב ןיא בינג אוה יעב ןיא ,1 ליטק יעב יא בונג יעב יא
 ..םא ,י ליזא יעב יא | 2' גרוהו .י לגרהו ,ל לגר [(פש) יתכנאחופד לגרה * | ןח חצור אוה בנג אוה הצור
 אוה ([ך הצור אוה) הצור םא ,(םש) ו ךלוה אוה יעב יא .תכנאד ליזא אוה יעב (א יא) ןיא :פ לוזא

 תיבל ,+ תושרדמו תויסנכ יתבל .(םש) יכאךו תושרדמ . .תויסנכ יתבל ,1 [תושרדמ -- יתבל | חו ךלוה
 אוה םאו .2ג]פ ךלוה אוה ואל םאול | ְד תואיסקרק יתבלו תואיסטרט יתבל .ף שררמה תיבלו תסנכה
 | תאד ליזא אוה יעב ('א יא .5א יאו) ןיאו ,י ליזא ..יאו ,(םש) ו ליזא יעב יא ָ,  ךלוה אוה הצור
 (1א תואיטרט) תואיטרת יתבל ,ו תואיסקרק יתבלו תואיטרט יתבל ,ל תוירטאית יתבל [ן תויפקרק -- יתבל *
 תיבלו תואיפיתרת תיבל ,כ תואסקרק יתבל תואסיטרט יתבל ,(םש) + תואסקרקו תואיטרט יתבל .א תואיסקרקו
 יתבו תויסנכ יתבל ,קְד תואיטרט יתבלו תואסקרק יתבל ,1 תוירטאית יתבלו תויסקרק יתבל ,פ  תואיסקרק
 ,(םש) יבכ'אח יאכז .נפ [ייכז | תד אוהש .:יכנאחופ [םדאש | (םש) ו העשב | ְד תושרדמ (ך יתבלו)

 ,(םש) יכ1אִח ותושרב םהש ,יָנאְופ [ותושרב ןהש | ינלאְוְד ןתוא .(םש) :יכ'אחפ [םתוא | יתד הכוז .1או יחבז | -

 ,5 היהי ..םג ,' היהי ..םגו הפה ,[] היהי ..םג 'מאנ הפה ,(םש) ינאופ [היהי -- הפה 8 | ןְֶד ותושרבש-
 הבישהל לוכי אלו וילא ...דיה ['וגו --דיה | ?ְך וילא התוא חלש ..דיה ; [ךְד וילע חלש רשא ודי שביתו דיה
 םג הפה ,[ְך . .שביתו 'מאנ דיה ,(םש) י ודי שביתו דיה ,] 'וגו ודי שביתו דיה .יִא וילא ..דיה .פ דוע

 ..ענמ ..ינב ,(םש) ו םתביתנמ ךלגר ענמ םתא . .ינב ,'א םתא ..ינב ,%א [יוגו -- ינב 4 | ךְד היהי ךורב

 ךופשל ורהמיו וצורי . .יכ . .ענמ . .יינב .] 'וגו וצורי . .יכ . . ענמ . .ינב , וצורי ערל םהילגר יכ םתביתנמ = ><
 ..יכ םתא ..ינב ,ן "וגו וצורי ..יכ םתא ..ינב ."ל 'וגו וצורי ערל םהילגר יכ 'וגו םתא ..ינב .ם םד
 .יעתד ושע עומשכ ,כג'אופ [ושע עמשכ 5 | [ֶד אוה ךורב יכ םעה תא רואת אלו םהמע ךלת אל ,יתְד וצורי
 ,?א הרמו הלודג הקעצ קעציו .1ףכ'אפְד ויבא ירבד תא ,ן "וגו ויבא ירבד תא [יוגו -- תא * .| לא יל

 | רעג רמואה .פ 'מוא אוהש .תכָוְד רמוא אוהש ימ .יא [רמואש ימ | 3 יינח .עתכא אנגינח | על 'וגו

 םידיה ףא ץפח ה"בקהשכו 'וכו ןינמ השמ םעבריו הימריו הנויו םעלבו השממ ןינמ ותושרב ןניא ותושרב ןהש
 םילגרה ףאו 'וכו וילע חלש רשא ודי שביתו 'וכו םעברי לצא איכנה ודיא אבשכ יתמיא םדא לש ותושרב ןניא
 אנמ םדא לש ותושרב וניא הפה ףאו 'וכו וכרד ןיבי המ םדאו רבג ידעצמ 'המ אלמ קוספ ותושרב ןניא
 ליחתה ושע סנכנש העשב קחצי 'וגו ךיהלא 'ה ךופהיו 'ןכו 'ה הבא אלו רטאנש םעלב קחצימו םעלבמ ךל
 היהי ךורב םג רמאו רזח ךתושרב ךיפש רובס התאו שקבמ התא המ .ה"בקה ל"א היהי רורא םג רמולו עזעדזמ
 ןירבאה לכ שרודו האור ןיעו תעמוש ןווא ארקמה תא שרפל ןויערה לאשוה םש ץקמ ב"מ 'אמוחנתבו] "וכו
 תעמוש ןזואהו םדא תבוטב אלש האור וזה ןיעה אלא ,המל ןיעה ןמו ןזאה ןמ ץוח ןיד ןתיל ןידיתע םדא לש
 .ןווצמ גלפמ 1 :['וכו ךכ םילגרהו בנוג וניא הצור וניא םא םידיה לבא (רכזוה אל םטוחו) םדא תבוטב אלש
 יומויב רופיסהב ד"י ?יפ ד"לפ ר"יוב ןכו .הקדצל תועמ קלחמ ןווצמ גילפמ שרפמו פרוג ר"ב 'יפבו ,ו"וכב ה"כו
 הקדצ ןיקלחמ ןהשכ םא 804 דצ ליעל רופיסה ותואבו "וכו הוצמ ןוגלפיו ןוקפי אמע לכ "וכו .אמוחנת ירד
 דיבע 194 דצ ליעלו "וכו ןווצמ דיבע אוהד םש ר"יוב 'וכו היל הוה ילילגה יסוי 'ר רופיסהבו ,'וכו םיינעל
 יתמלשהו ,ר"ב ייפבו ג"יכו ו"יכב ו"יתב (!תוירטאית תקייודמה הביתכב ה"כו .תוירטאית יתבל 5 :'וכו הוצמ
 אלו וילע חלש רשא ודי שביתו םש ארקמב .וילא חלש רשא 3 :רטאת 'ע ךורעבו ג"חעו (?תויסקרק יתבלו
 רשא ר"פדבו .ןאכ .טוקליו כ"יכו ג"יכו 'בו 'א א"וכו פ"יכב םג וילא חלש רשא שבתשנו ,וילא הבישהל לוכי
 ל"יכב וכו ךלת לא 4 :'וכו הפהל יוכו דיה ומידקה ת"יכו ייסופדבו ,ו"דב ןוכנל הגוהו ,וילא התוא חלש
 יכ ייפש רעיש ת"פיבו ,'וגו וצורי ערל םהילגר יכ ןירחאלש קופפה םירפסה בורב ומכ יטוש יניב רוע ףסונ
 םירחאל קיזהל םתובשחמ ךפה ןואה ילעופ תא םכילוי 'ה יכ םמד ךופשל ורהמיו םתערל וצורי ערל םהילגר
 ,ךלת לא שרפמ אוהו םתביתנמ ךלגר ענמ "וגו ךלת לא ינב ןושל לפכ שרד ילואו] ע"צו כ"מב םג "ועו "וכו
 השרדו ,ןויסנ ידיל אובת אלש .ידכ םתביתנמ וליפא קחרה ןכ לע ,םתא תכלמ ךענמי ה"בקהש ךחיטבמ .ינא
 קתעוהש ומכ (ד"כ יכ ילשמ) אלמ קוספ אצמש שיגדמ אוה ןכל אמוחנת שרדמ לעב יניעב ןח האצמ אל וז
 ו"יו ילב אל בותכ ארקמב] אלו םהמע ךלת אל [ב"י ב"כ רבדמב] 'מאנ לגרהו םויפמ ח"יככו [ךומסב לועל
 רבוע אוה ןרתוו ה"בקהש .'וכו רמואש ימ לכ 5 :אוה ךורב יכ םעה תא רואת [ו"יוב אוה 'א י"תב םג םנמא
 ל*יכבו ,ןרתוו ןושל לע לפונ ןורתוותיו ,ולש הבוגו (ופא) וחור ךיראמ אלא ויעמ ורתוותי םיעשפ לכ לע
 א"פ ה"ר 'שוריבו 'וכו ךירומ אל ח"י 'ז הכימ 'גרתב ומכ ךירומו ,רתוו 'ע ךורעבו נ"חעו יתהגהו ןרתוותי בותכ
 ה"בכקה רמואה לכ אנינח ר"א הרמו הלודג הקעצ קעציו שרפמו סרוג 124 דצ בוט לכשבו ,ןיכרומ ןווה 'א ז"נ

 1) 06ש-קס0- | ?) 6.
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 ןכיאו ושעל כקעי קיעזה תחא הקעז  ,היריר יבגו היחור ךירומ אלא  ,יועמ ןורתוותי אוה ןרתוו ה"כקה
 : (א ד רתסא) 'וגו הרטו הלודג הקעז קעזיו 'נש הריכה ןשושב ול ערסנ

 :ותרות תמכחב רמא ןנחוי 'ר המרמב ךיחא אב רמאיו (הל
 :יתכרב חקל התע הגהו ול יתקתשו יתרוכב חקל 'וגו בקעי ומש ארק יכה רמאוו (ול

 : [יס "ים פ*פ ןטקל יעו] ד"כ "פ םודכופ כ"ע סעוסנס ,סט עוקני 4

 .ל ןרתוותי ["רֶוְד ןורתוותי * | *רתכא יל אוה | יתא ןיתו | תכוד ה-כקהש .ירענאפ [ה*כקה 1

 ,ע יהועמ | ך ןרתותמ א ןרוותי .[ך ןורוותי .ם ודתוי . ןורתוו ,י ןורתוי /ג'א ןורתווי . ןורתותי

 | א יהועמ ינבו וייחו וימי ,?א וייחו יהועמ .1 חיעמ ינב ,רתןכפד יהועמ ינב ,"ךֶו יועמ ינב ,י ויעמ

 ינגו .51 הידיד היבגו .'יעאָו [הידיד יבגו | ד היפא ךיראמ .יכ)אופ היחור ךיראמ .) [היחור ךירומ

 י וניבא בקעי | [ך קיעוהש | כ -. הרמו הלודג הקעצ קעציו [(] הקעצ) הקעו | ך היליד יכאגו .ןפ היליר

 תרמו הלודג הקעז ..עומשכ 'תכד ,"] הקעז קעזיו ויבא ירבד תא ושע עומשכ 'יתכד ₪ :יעכנאחופ [ושעל

 דע ['וגו | 'א יל הומו | כג הקעצ | כ קעציו | 5 ביתכד ל | ו יתמיאו .ץכנאד ןכיהו :חופ [ןכיאו | [ך דאמ דע

 ,יכנאחופ [המכחב | 2 ךיתכרב חקיו ,ַא ךתכרב חקיו ,ן יוגו ₪ [המרמב 8 | יכנאחופ 'ל .תִד ראמ

 הז ינבקעיו . .רמאיו .כִד ינבקעיו בקעי . .רמאיו .!אחְו בקעי . .רמאיו .] [וגו -- רמאו 4 | ד ₪ אב
 ונורגב ךכחמ ליחתה 'מא שיקל ןב ןועמש 'ר .ףפ חקל יתרוכב תא [יתרוכב חקל | לא 'ל .[ןפ םימעפ
 ךייחמד ןאמכ ונורגב ךכחמ ליחתה רמא שוקל שיר ,'כ חקל יתרוכב תא ונורגב ךכחמ ליחתה הז ,ן יכה רמאיו
 ןוד הקל יתרוכב תא ([ן םימעפ הז ינבקעיו בקעי ומש ארק יכה) ינבקעיו יכה 'מאיו ויפמ קור קרוזו
 | תד ול יתקתשו = .כנחופ [יתכרב | ד הגה התעו אלא ול יד אלו [התע הנהו | (א 'ל יתכרב -- חקל)

 קעציו יכררמב ביתכד ןשושב ערפנ ןכיה ויבאל קעז תחא הקעז המיח ךיראמ אלא ויעמ ןורתווי אוה ןרתוו
 ב"מ אמוחנתב רמאמבו ,[נ"חב ותחסונ יתפסוהש כ"יכב ל"צ ןכו] 'וכו הקעז קעזיו ל"צו) הרמו הלודג הקע
 ג"המבו ,(הקעז קעויו יכררמ הקעצ קעציו ושע ןמיס ש"מב 'יעו 'וכו הקעצ קעציו ל"צ 785 רצ ליעל יתקתעהש
 ןותו אנמחרר 'מאד ןאמ היננח 'ר 'מא הרמו הלודג הקעצ קעציו ןיבא ירבד תא ושע עמשכ םש
 ושעל בקעי וניבא קיעזה תחא הקעצ הארו אב (?היליד יבגו היחור ךיראמ אלא ,('יהועמ ינב ןורתותי
 ןורתבתי םש ק"יכבו ,'וכו הקעז קעזיו ריעה ךותב אציו הריבה ןשושב 'וכו ןכיאו .קעציו ושע עמשכ 'תכד
 יועמ (ןורתבתי) ןורתוותי 'יפו ימלשוריה תרבה יפכ ןורוותי תביתכ ילואו ,'וכו וגיבא קיעצה "וכו יועמ ינב
 םיאור 'וכו ידכ א"יפ םשו ,ןיכתחתמ ןהיעמו ןיאור םירצמה ויהיש ידכ ו"פ אב אתליכמב ומכ ויעמ וכתחתי
 וערקו-ביתכ ושרד םש תוינעת 'שוריבו ,848 דצ ץראווש א"ר ידידי רובכל לבויה רפסב 'יעו םיכתחתמ םהיעמו
 "וכו הבושתב םכבבל םתערק םא יול ןב עשוהי ר"א אוה םוחרו ןונח יכ םכיהלא י"י לא ובושו 'וכו םכבבל
 ךרא אלא ןאכ ביתכ ןיא ףא ךרא ןתנוי 'ר םשב ןמחנ רב לאומש 'ר 'וכו םיפא ךרא אוה םוחרו ןונח יכ המל
 ןאכ ביתכ ןיא ףא ךרא ןנחוי 'ר םשב 'וכו אחא 'ר םיעשרה םִע וחור ךיראמו םיקידצה םע וחור ךיראמ םיפא
 ןותוו אנמחרד ד"מ הנינח ר"א הבוגו וחור ךיראמ תובגל ליחתה הבגי אלש דע וחור 'יראמ םיפא ךרא אלא
 ואציו ויעמ ינב ירשק ורתוי 'וכו ןורתוותי 'יפ ע"קבו) 'וכו הידיד יבגו היחור 'יראמ אלא יועמ ינב ןורתוותי
 הבוש 'פ אתקיספב םירמאמה ורדסנ ןכו ,(בש וניאשכ הידיד יבגו בושי ילוא וסעכ היחור ךיראמ םיאולחתב
 ,םש הציבו םילקש 'שוריב םג ררסנ ח"ר רמאמו ,הידיד הבוגו וחור ךיראמ 'וכו ןורתווי ייגה םשו ,ש"ייעו
 יוה הבוגו ופא ךיראמ אלא ויעמ ינב ןורתותי ןרתו אנמחר רמואש ימ לכ ח"רא םש אשת יכ אמוחנתבו
 יכ ולעפ םימת רוצה רמאנש וייח ורתוי ןרתו ה"בקה רמואה לכ אנינח ר"א םש ק"בבו ,יתדקפו ידקפ סויבו
 ח"רא ק"במ קתעוה םש ךורעבו) אוטחל תוירבה לא הרומש ופוגו וייח ורתוי םש י"שריפו ,טפשמ ויכרד לכ
 היפא ךיראמ אלא ויעמ ינב ןורתוחי 'יגהו וייח ורתוותי 'יגה ס"דבו ,וייחו ויעמ ןורתוותי אוה ןרתוו 'וכו
 ינבו וייחו וימי 'א א"יכבו וייחו יהועמ 'ב א"יכב 'יגה ונינפלו ,היליד יבגו 'וכו ןורתוותי 'יגהו היניד יבגו
 ךיראמ לבא יהועמ ןורתותי אוה ןרתו אגמחר רמאד ןאמ ןיגח ר"א 'וכו ואצי םיצרה 'פ רתסא שרדמבו ,(יהועמ
 םינפ שרדמב ןכו .'וכו םכל השעא ינא ךכ 'וכו םכיחא תא םתרכמ םתא םיטבשל םהל רמא הידיד יבגו היחור
 יקליבו) "וכו היליד יבגו היחור ךיראמ אלא היעימ ינב ןורתווי ןרתוו ה"בקה רמאד ןאמ ןינח ר"א א"ונ םירחא
 םילהת שרדמבו ,('וכו ךיראמ אלא יהועמ ורתוי אוה ןרתוו ה"בקה ד"מ אנינ ח ר"א ו"גרתת 'ר ר"פד רתסא
 רמא היליד היבגו ףא ךיראמ אלא יהועמ ינב ןורתוותי אוה ןרתוו אנמחר רמאד ןאמ ןדוי 'ר רמא םש ב"מ
 םילהת 'קליבו ,'וכו היפא ךיראמ אלא יהועמ ןורתוותי 'ו יס םש םילהת יריכמ 'קליבו) 'וכו םיטבשל ה"בקה
 רתסא תדגאב רמאמה עבונ ןאכ ר"במו ,('וכו הידיד יבגו היחור ךיראמ אלא וייח ול ורתווי ח"מרת 'ר ר"פד
 ךוראמ אלא יהועמ ינב  ןורתוותי ןרתו אנמחר רמאד ןאמ אנינח 'ר רמא קעזיו א"ד 'וכו עדי יכדרמו 'פ
 הקעצ קעציו ושע עומשכ ביתכד ושעל בקעי וניבא קיעוה תחא הקעצ הארו אב היליד יבגו היפא
 ןאמ ןינח ר"א 'וכו יכדרמו 'פ רתסא שרדמבו .הקעז קעזיו רמאנש הריבה ןשושב ול ערפנ ןכיא הרמו הלודג
 הקעז ירהש עדת היליד יבגו היחור ךיראמ אלא יהועמ ינב ןורתוותי אוה ןרתו אוה ךירב אשדוק רמאד
 םתסב רמאנ םש הבר רברמבב\] (ן"דו ר"פדב ה"כ) הרמו הלודג הקעז קעזיו ביתכד ושעל כקעי קיעזה תחא
 /[יוכו היליד יבגו היחור ךיראמ אלא ונווע לע ול רתווי ה"בקהש בושחי לא דימ ונממ ןיערפנ ןיאש פ"עאו
 קתעוה חפר 'ר היעשי 'קלוב ןכא ,'וכו הלילה ותוא לכ ויעמ ורתותנ (יד 'ג) טעמכ 'פ ר"שהשב אתיא דועו
 אלא |??] אוה ןרתוו ה"בקה םירמואה ןמ בקעי וגיבא היהש םושמ אל ,ול ערפנ ןכיאו 1 :ויעמ ינב וזרתנ םשמ
 הציבו םילקש 'שוריב 'יעו םיקוחרה ןמ רתוי םיבורקה לע וארומו הרעשה טוחכ ויביבסב קדקדמ ה"בקהש םושמ
 דוסב ץרענ לא אכהמ רמא אנינח 'ר 'וכו ה"בקהש דמלמ דאמ הרעשנ ויביבסו אתיא 'ב א"כק תומביבו םש
 קעזיו םש םירחא םינפ שרדמבו ,(סידב 'יעו אינוחנ 'ר !יגה םש ק"בבו) ויביבפ לכ לע ארונו הבר םישודק
 ינפמ ושע קעצ  תחא הקעצ אייבולעל אייב דבעימד אכלמל אייב הבר אנינח 'ר רמא הרמו הלודג הקעז
 :(םש רתפא 'קליב םג קתעוה רמאמהו) 'וכו הקעז קעזיו ןאכ וינבל ערפ ןכוהו 'וכו ושע עומשכ רמאנש בקעי
 ןכו .,המכחב ןנחוי 'ר "מא םש ג"המבו ,ותרות תמכחב רמא ןנחוי 'ר םש בוט לכשב ה"כו ,ותרוח תמכחב 8
 רמאמה ב"מ אמוחנתבו ,אתמכחב םגרותמ 'א י"רתו א"תב םגו ,המכחב ט"קלבו ת"הע י"שריפב שרפמ
 ןמקל ושרד ןכו] תוימרב ךילע אב אלא ו"ח המרמב קידצ לע רמוא היה 'וגו המרמב ךיחא אב רמאיו ימתס
 יפל ,'וכו יתרוכב חקל 4 :['וכו ןאכ שי םירבד תוימר רובס תא המ !וכו המרמב "וכו בֶקעִי ינב וגעיו פ"פ

 1) יהועמ ינב ןּורתּותַי ןֶבְסנ אָנְמַסְרְד 'מאד ןאָמ- = ?) היליל יב



 9 זל ול זכ וס השרפ תודלות

 :תלוצנה ןמ הכרב יל תלצא אלה רמאיו
 הטלו  ,תיעיבשה הכרב ךל ויתמש ריבג ןה היכרב 'ר רמא 'וגו רמאיו קחצי ןעיו (זל

 תא היראמל היליד המו אדכע ,ןה ולש ךיתוכרבו ךילע והיתישע ךלמ ול רמא אלא  ,הליחת הרמוא
 ןנחוי 'ר  ,הייפא התיפ ךל םרב הפיא ךלו ,ויתכמס שוריתו ןגדו םידבעל ול יתתנ ויחא לכ

 ,(פ"י ייקו ם** ייק פ"פ) סיככנד כדס סבכ סיכנד | ,ד"יכ "כ "עט "כ סע 3"ע 6עוסנפ ,סט עוקלי 2 :  ספ עוקני 1
 : ד"לפ ףופ 5/כדפ ,ד"לפ ףוס סנכ לכקיו ,ד"פפ ןעקל "עו

 ,*א תולוצינה .ו*ךעפ תולוצנה , ] [תלוצנה | ןפ 'ל הכרב יל | ן יל תלצא | יתד 'ל .כנאופ [רמאיו 1 =
 ..ןעיו .ם ריבג ןה ושעל ..ןעיו .ָןְו ושעל רמאיו . . ןעיו ['וגו -- ןעיו 5 | 1ך תולפינה .ףכ1א]ְד תלוצינה

 ,כנופ [תיעיגשה | יכא"| -. איה [הכרב | ך יל ךל ויתמש | א ךל ..ןה .יתכ!אה ךל ויתמש ריבג ןה
 אוה ,*ףךַכַנ הרמוא אוה ,?ךפ 'וא אוה ,1 רמוא אוה ,1ו1א 'מוא .ל רמוא [הרמוא * 8 | יתחחאד תיעיבש

 ,ל והתישע [תופד והיתישע * | יא 'ל אלא | ירתכאפד הלחת .נ] [הליחת |  תחְוְך ול הרמוא

 תד = ןאמד (ף םיסכנ) יסכנ ןאמד אדבע .יכנאחופ [(ן הדבע) אדבע | רג לכל [ךילע | ירכנאזד ויתמש
 המל .,'ַא ןאמל היליד 4 .2 היליד ןאמל . הילד המל .ףד היליד (ף אמ) המ לכ [יִחְוַפ היליד המו *
 ,ן וגו [ויתכמס --ןגדו 4 | (א יל ויתכמס --תא) תןכנוְד תאו .פ [תא | ?א היראמד ,יחְופ הירמל | 1 היסכנ

 המ אפיא ,ָך אופיא ,ן 'פיא ,ם אפיא .ףכאח [הפיא | ון 'ל .תיאחד הכלו .יכנאפ [ךל | תכ יל
 ,*ךכנאח איפא [ן הייפא * | ך ךתפ /תןד ךתיפ .י"ךכנאחפ אתיפ .] [התיפ | ן יל ;52 ינב השעא

 ןנחוי 'ר ,א = ל"בשרו ןנחוי 'ר ,1] ₪ שוקל ןב ןועמש ירו ןנחוי 'ר ;פ/ [ןנחוי 'ר | ל אופיא :ירתפְד היופא

 | תכד -- שיקל שירו

 יתקתשו יתרוכב חקל םימעפ הז ינבקעיש בקעי ומש ארק יכה אמית ןושל וטושפכ יכה ושרד ונינפלש יוגה
 ןב ןועמש 'ר בקעי ומש ארק יכה רמאיו 'יגה ו"יכבו ;הימתב ול קותשאו יתכרב חקל התע הנהו ול
 ?וסופדבו ,ךכחמ ןושל יכה שרודש עמשמו .ול יתקתשו יכה רמאיו ונורגב ךכחמ ליחתה רמא "שוקל
 םגו ,[םש כשמו א"י ייפ הטמלו] .נ"חעו ויפמ קור קרוזו ךייחמד ןאמכ ונורגב ךכחמ שוריפ ףסונ [ת"וכו]
 חקל התע הנהו יתקתשו חקל יתרוכב תא רמאו ונורגב ךכחמ ליחתה רמוא ל"בשר רמאמה םש בוט לכשב
 תקל התע הנהו יתקתשו חקל יתרוכב תא ונורגב ךחכח שיקל ןב ןועמש 'ר רמא םש ג"המבו יתכרב תא
 בורמ אוהו וריבח תא בייחמש םדאכ ונורגב ךכחמ ליחתה שיקל ןב ש"רא יכה א"ד שרפמו סרוג ט"קלב\ ,יתכרב
 ?יפב שרופמ וניאו ת"יכו ג"יכו ח"יכו פ"יכב אתיל ןכו רמאמה הז אתיל ל"יכבו ;יכה רמאנ ךכל ךכחמ סעכ
 מוקליב קתעוה אתקיספ ןויצבו 'וכו יכה רמאיו 'פל שרדה לכ אתיל 'בו 'א א"יכבו - ,טוקליב קתעוה אלו ר"ב
 יפל רוכזד אתקיפפב יד רמז 'ע ךורעבו ,הרומזה תא איצוהו ונורגב ךכיחתש דמלמ בקעי ומש ארק נה
 קלמע אבש ןויכו םפא לע הרומזה תא םיחלש םנהו אלא הרומז לש הביט המ ןיעדוי לארשי ויה אלש
 ומש ארק יכה רמאנש ונקז ושעמ הדמל יממו ןהל הדמיל קלמע אבש ןויכ רחא רפס ןהל הרמזל ליחתה
 םשו ,('ב ז"כ) רוכז 'פ אתקיספב ונינפל א"ס ןושלכו ועינו וחיכ 'ופ הרומזה איצוהו ונורגב ךחכיח בקעי
 [י ייפ םש אמוחנתו] ד"י 'יס אצת ב"מ אמוחנתב רוכז אקספב ה"כו הרומזה תא איצוהו ונורגב ךכיח ייגה
 .תלוצנה ןמ 1  :['א ז"כ דצ ר"יספל ש"אמר תורעהבו] הרומז 'עו ךכח "יע ל"תמעבו ב"שר תורעהב 'יעו
 ד"עפ ןמקלו ,תולוצמה ןמ וליפא שבתשנ םש ג"המבו ,תולוצינה ןמ 116 דצ בוט לכשבו ,תועורגה תוכרבהמ
 תולוצנה ןמ םש ןמקל םג פרוג יב לצנ 'ע ךורעבו ,תלוצינה ןמ ליצמש הזכ הנקמ תא םיהלא לציו ל"יכב ?יגה
 הכרב היכרב ר"א ט"קלב שרפמ .תיעיבשה הכרב 2 :םש י"מבו 969 דצ ליעל נ"חב 'יעו םיכופחה שרפמו
 ירה םימואל ךל ווחתשיו םימע ךודבעי .שוריתו ןגד בורו ץראה ינמשמו םימשה לטמ רמאנש איה תיעיבש וז
 דבע ךילע [ו]יתישע ךלמ "וכו קחצי ול רמא "וכו הלחתב רמוא היה המלו איה תיעיבש ריבג .יוה תוכרב ו
 הלחת ורמא המלו םש בוט לכשבו ,'וכו ןה ולש ךלש תוכרבה לכש ינב השעא המ אופא ךלו הירמל היסכנו
 שרדמבו ,'וכו אופיא ךלו היראמל היליד לכו םידבע ןה ולש ךיתוכרבו ךילע ויתישע ךלמ ול רמא ךכ אלא
 499 'ומע ג"המבו ,'וכו אופיא הכלו היראמל הירבעד היסכנו הידבע ךילע ותוא יתישע ךלמ ב"שר 'צוה הדגא
 םש ב"מ אמוחנתבו ,ךלמ ךילע ויתישע רבכ ול רמא אלא הלחת הריכזמ המלו וז איה תיעיבש הכרב אלהו
 ולא תא וכרבש ןויכ 'וכו שוריתו "וכו ןגד בורו 'וכו ץראה ינמשמו "וכו הרות איה וז םימשה לטמ ז"ט ייפ
 ךיחאל ריבג יוה 'וכו םימואל ךל ווחתשיו חנ ינב ולא םימע -ךודבעי ןה ולא הרשע ויהיש ידכ תוכרב שש ףיפוה
 ריכ יוס םשו ,(748 רצ ליעל י"מב ייעו) "וכו ךורב ךיכרבמו "וכו .רורא ךיררוא 'וכו ךמא ינב ךל ווחתשיו "וכו
 לגסמ דבעהש המ לכ המל ךובמ ינא ול ךכרבמ ינאש המ לכ ךל ויתישע ןודא ול רמא היכרב 'ר רמא
 תוכרב רשע חינה קחציו איה תיעיבש הכרב בקעיל קחצי רמאש ךיחאל ריכג יוה לגפמ אוה ונודאל
 אלא ךרבמ ינוא ךכרבמ ינאש רובס התאש המ לכ ול רמא אלא ךל ויתמש ריבג ןה אלא ול רמא אלו וכריבש
 וכו רשעב ךרבתנ הז "ו ייפ ד"פפ ןמקלו ,'וכו םירצמב ךכ אוה ונודאל ול שיש המ לכ דבעהש המל ול
 לע ךיתבכרהו י"י לע גנעתת זא "וכו ךרוא רחשכ עקבי זא ר"פדב םש ר"וובו ,(ש"ייעו הנוכנה 'יגה םש ןכ)
 שע העב ולאו ךיבא בקעי תלחנ ךיתלכאהו 'יתכד בקעי יבג יביתכד אתיינרחוא יתרשעו רשע העברא .ירה ץרא יתומב
 היחת ךברח לעו ויבא וכרב תחא הכרב 'וכו אחא ר"א םש ר"בדבו ,'מוגו םימשה לטמ םיהלאה ךל ןתיו ןה
 בקעי .לטנש הארו ןיבא לצא ושע סנכנשכ היכרב ר"א "וכו ךל ןתיו בותכ ןכש ןינמ  תוכרב רשע ךריב בקעילו
 ךכ אל ךרבמ ינא ול ךכרבמ ינא 'יפא קחצי ול רמא 'וכו תחא הכרב 'יפא יל תחנה אל ול רמא תוכרבה תא
 רמוא הדוהי 'ר םש א"רדפבו ,'וכו םה וינודא לש אל ול שיש המ לכו דבעה ךיחאל ריבג הוה ול יתרמא
 /אנש םלועה ארבנ םהבש תורמאמ הרשע דגנכ ץראה ןגד לעו םימש יללט לע בקעיל קחצי ךרב תוכרב רשע
 שרפמש י"כ ר*ב 'יפמ וכו ןאמד אדבע ףסונ 'יפופדבו ,נ"חעו "וכו היליד המו אדבע יתהגהו ,'וכו ךל ןתיו
 ךל םוב ןאמד יסכנ ןאמד אדבע ןה ולש ךכרבמ ינא םא ךל ליעומ המו לכל ויתמש ךלמ ול רמא אלא
 הכרב ריבג ןה ת"הע י"שריפבו ,םש ם"דבו 'א ז"ט הליגמו 'א א"צ ןירדהנס 'יעו תונמוזמ ךיתגוזמ היופא ךתפ
 המו ךל ויתמש ריבג ירהש םה ולש םיסכנ הנקת םא ךל תלעות המ ול רמא אלא "וכו איה תועיבש וז
 םויס הז ,'וכו ךל םרב 4 :'ב ח"פ םיחספו 'ב ארודהמ רענילרב א"ר 'צוה י"שרב 'יעו ובר הנק דבע הנקש
 לבא "וכו ךלו ויתכמס שוריתו ןגדו 'וכו ול יתתנ ויחא לכ תא אוה ונודאל ולש המו דכעה 'וכו אדבע רמאמה
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 תטיחו ףאש ינטט [ףרה רמא שיקל ןכ ןועטש 'ר  ,םוקמ לכב וינפל היופא ותינרופש ינממ] ףרה רמא
 ול רטא ,אופיא ךלו רמוא החייה ךכ ה"כקה ול רמא והכא 'ר 'שמ הל 'מאו יאלמש 'ר :ול ןירוסמ
 , וירוה תא דביכ אל (סש סש) קדצ רטל לב ול ימא ,אוה (סש םש) עשר ול רטא ,(י וכ היעשי) ןחוי
 עפשה ןכ םא ול רמא ,שרקמה חיכב ורי טשפל אוה דיתע (סש סש) לועי תוחוכנ ץראב ול רמא
 .אובל דיתעל (סש סש) י"י תואנ הארי לבו הזה םלועב הולש ול

 :יפ '\ סנינפ ,(טיכפ) ו'ככ 'כ 'עשי יקי 2

 , ותוינרופש ,כ ותיניריפש [%ַאְו ך וחינרופש * | וגל יל ףוח -- ינממ) יתאפְד ונסמ [כו ינממ * 1

 | י ךל [תכאופד ויגפל * | ןפ הייפא [יתאד היופא * | א ותיינופש ,[ך יתינרופמ . תוינערופש
 יתאפד ונממ .ןר ינימ [כ] ינממ * |  יכ שיקל שירו .תןפְד שיקל שיר ,א לבשר [| שיקל -- ר *

 | 'א יג .רל דל ןיתכנ'אופד'ל ול * |  ת םירוסמ ל | י"רתכאפד המחו ,'רגו [המיחו
 ,גו ןירמאו | | ףשכ רמוא יאלמש 'ר ,*א 'מא יאלמש 'ו ,ךך יאמלש 'ר  ,(היעשי)ינ'אופ [יאלמש
 תייה ..רמא ,][ן [רמוא התייה -- רמא | (פש) ירתכנאוְד םשב .פ םושמ | 1 היל | (םש) יתכאפךד ירמאו

 ,*א ליאשכ :'א ול רטאה הכ ה"כה ל"א .] 'מא התיוה דכ ..'מא ,ןפ 'וא התיה ..'מא .'ךכד רמוא
 ,ו!רכ אפיא .ן אופא .)פ [אופיא | לרתאוד הכלו .י'רכנפ [ךלו | (םש)י ושעל קחצי רמאש העשב

 ת"בקה ינפל קחצי רמא ,%א ה"בהל קחצי ל"א [ול רמא | (םש)יו ינב השעא המ הפיא ,*ךא הפיא
 | + תוכחנ | ם ץרא לא .ל ץרא [ץראב * | ד ה"בקה ול רמא 4 | ם 'ל תא | י דבכ ה | (םש) ו ע"שבר
 ,] וידי תא .(םש) י'רנאפ וידי [יירתכד ודי * | ירתכנאפד טושפל ,ן [טשפל | יִרַנ יל אוה | תך לווע

 ,ך הוולש .רכנאו [הולש 5 | א עיפשת .תכנפד עיפשה .ירָו [עפשה | ל יל [ןכ םא** | ל יל
 ריתעל .ו אבה םלועל | ירכ'אופד אבל דיתע :תונ'א [אובל דיתעל | ם תואגב ..אלו | י*ךֶפ הבוט
 | (םש) ו ךבשומ היהי ץראה ינטשמ יוה אבל

 א"הב הכלו בותכ ארקמבו ;ה"פיבו רשוי ירמאב 'יעו ךנודא יסכנמ ןוזינ יהתו ודבע התאש היופא תפה ךל
 ךומסב ןכו טוקליבו יתנייצש י"כבו ל"יכב ךל תלגרומה תביתככו ,יש תחנמב 'יעו ךל תארוהב תרדוב הלמ איהו
 'וכו קחצי דרחיו 'פב ומכ אופא ןאכ בותכ ארקמבו ,ילג אוהו ה"דכ 8 דצ ליעל י"מב 'יעְו יאלמש 'ר רמאמב
 ןונגסבו ,גרובצניג 'צוה ך"נתבו נ"חעו אפיא ןאכ יללהבו ,הפא ןושל כ"ג 788 דצ ליעל שרדנו אופא ימ
 ךלו קתעוה 124 דצ בומ לכשבו ,ו"יכב ''גתש ומכ הייפא התיפ יתהגה 'וכו אדבע רמאמה הזב ר"אל
 יזוא אתיפ ךל תיא סא םרב ינב השעא המ אופא ךלו שרפמ וא סרוג םש ג"המבו ,אתיפ ךל םרב אופיא
 קר ןכ שרדה םעט ונינפל ןכא .ירב ךל דיכעא המד ינמ ךרטתו ליזאו םגרותמ 'א י"רתב םגו ,('הייפא
 יב ץיאת לא ילעמ ךל (ינימ) ינממ ףרה 'יגהכו הכילה ןושל ותביתככ הכל ושרדש ל"כשרו י"ר ירמאמב
 ומכ תינרופ תארוהו .וינפל רעוב ורונתש (הייפא) היופא ותינרופש הפא ןושל כ"ג אופא שרוד י"רו ,ךכרבל
 רצ סיורק לצא ףעל 'יעו ס"לב אתינרופ ומכ תינרופו וינפל היופא ינרופ תפ 'וכו .ותיגרופש 'יפ וא  ,(?ינרופ
 "גה ו"דו ר"פדבו ,יתמלשהו ףרה דע ףרה ןמ וגלד ג"יכו ל"יכבו ,המיחו ףא ןושל אופא שרוד ל"בשרו ,5
 ףרה ייפ ת"פיב םגו ,ג"חעו 'וכו ףאש ונממ ףרה רמא שיקל שיר 'וכו וינפל היופא .ותינרופש ונממ פרה
 היל רהזמ היופא ותינרופש 'יפו "וכו ונתא הכל ומכ הכילה ןושל הל שרפמ א"הב הכל ביתכד םושמ ונממ
 שיקל שירלו ויביואמ סקנהל דימת הרעוב ורונתש ותלחגב הוכיש 'ולכ היופא ותינרופש בקעימ הפריש ושעל
 הכל תלמ וקייד ונממ ףרה רמא י"ר שרפמ רשוי ירמאבו .ויביוא לע םחלושל בקעי ריב ןירוסמ המחו ףאש "יפ
 והקיזת םא ףא םינפ לכ לע יכ ךיחאל קיזהמ ךלכ ושעל קחצי רמא ךלכ ומכו ךל ךל ומכ אוהש א"ה תפסותב
 ךלגר ענמ הזלו ודיל רוסמ לכה יכ ףאו המח ןושלמ אופא שריפש אלא ךרדה הז לע רמא ל"ר היופא ותפ
 'יפו (ךל 'וכו אחינרופש וירחא ופיפדה ןכו) ךל היופא אתינרופ היגה כ"מבו ,ול לכות אל יכ ךיחאל קיזהלמ
 כזמ תהגה ייפע םש ייפש ?9% ךצ א"ח א"הגאב םג 'יעו ונממ ףרה ךכיפלו ךממ ותמקנ חקיל אוה ןכומ
 א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,יפושב םוקמ לכב ךל תונמוזמ ךיתונוזמ 'ולכ םוקמ לכב (ימור) ושע ךל הפוא רונתה
 שיקל שור ירבד (ךל ןירוסמ המחו ףא) ךל ןירוסמ ךל םינמוזמ המיחו ףא (הפיא ךלו) אפיא ךלו שרפמו סרוג
 תרמאו ושע לע תלמח התא קחציל .ה"בקה ול רמא 5 :םש ואבוה אל י"ר ירבדו ,ערהל ךדיב הלשממה רמולכ
 וירוה תא דביכ אל קדצ דמל לב קחצו ל"א אוה עשר ה"בקה ל"א ןחוי קחצי ל"א ינב השעא המ אופא ךלו
 אוה וללה םינשה לכ "וכו י"אב בשי וללה םינשה לכ רמא "וכו ,בקעי ארויו ו"עפ ןמקל ושרדש ומכו הימתב
 יתייה ימי לכ ג"-בשר רמא 728 רצ ליעלו "וכו םאו בא דוביכ חוכמ ילא אב אמש (וירוה) ויבא תא דביכ

 אוה עשר ייגה ו"יכו ל"יכבו] "ובו ויבא תא ושע שמישש האממ דחא ותוא יתשמיש אלו אבא תא שמש
 "וכו ןכ םא ול רמא שדקמה תיבב ודי טושפל יתמלשהו [ול רמא יטיש יניב ל"יכב םלשוהו "וכו דמל לב
 תייה ךכ 'וכו ול רמא והבא 'ר םשב יאלמש 'ר שרפמו סרוג א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,677 דצ ליעלו ג"העו
 ןחוי ע"שבר ה"בקהל קחצי רמא וטילשהש המ לע וילע סעכ רמולכ (הפיא הכלו) אפיא ךלו (ול 'מוא) רמוא
 ץראב ול רמא וירוה תא (דבכ) דביכ אל (ימולכ) םולכ הימתב קדצ רמל לב קחצי ול רמא אוה עשר ול רמא
 "וכו האָרי לכו הזה םלועב הולש ול עפשה ןכ םא ול רמא "וכו (וידי) ודי טושפל דיתע (לועיי) לועי "וכו
 קדצ דמל לב המיתב קחצי רמא אוה עשר ה"בקה רמא ןחוי ע"שבר רמא 116 רצ בוט לכשבו ,אבל דיתעל
 כא קחצי רמא 'וכו ודי טושפל אוה דיתע 'וכו ץראב ה"בקה ל"א ינדבכל הקדצ יל תושעל דמל אוה אלהו
 יאנושל רמוא התא ךכ ה"בקה ול 'מא םש ג"המבו ,אבה םלועל "וכו הארי לבו ז"הועב הבוט ול עפשה
 ;מא אוה ויריה דבכמ אלה קדצ דמל לב ול 'מא אוה עשר ול ימא ןחוי ול 'מא ינב השעא המ אופא הכלו
 לבו הזה םלועב הבוט ול עיפשה ןכ םא ול ימא "וכו וידי תא טושפל אוה דיתע לוועי תוחוכנ ץראב ול
 ללפתהל ליחתה ונממ הניכש הקלתסנו וכרבל אב ד"כ 'יס םש אמוחנתב רחא ןונגסבו ,אובל דיתעל "וכו הארי
 יתיב תא בירחהל אוה דיתע ךיבל שקבמ התא הז ל"א קדצ דמל לב (ה"בקה ל"א) ל"א עשר ןחוי רמואו
 'וכו הארי לבו ז"הועב ול ןת קחצי ל"א לועי תוחוכנ ץראב רמאנש תונממהו (תורצואה) תוצראה תא בברעלו
 קחצי 'ר ירמאמב םש הליגמבו ,'וכו ינדבכש דובכה ול עורפל יל אוה יקננאש (אבה םלועל) אבל דיתעל

 1) הטְסַא. | 3) 00%.
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 ו םימשה לממו ,איילטיא וז 'וגו ץראה ינמשמ הכה וילא רמאוו ויבא קחצי ןעיו (טל
 רמא וניברל חלש םונינוטנא :העראד הינימש ןמ יונו ץראה ינמשמ הנה א"ד ,ןירכנ תיב וז לעמ
 רקע ירש ,הסיררפ וגל הילעאו אחילשל היתסנ ,ןוהתי אלמנו ריבענ המ ןירסח הירווסיתד ןינב היל
 היבנל קלס ,ךירצ תא תיל היל רמא ,ןיפרגיטנא יל בה היל רמא  ,ןיקיקד לתשו ןיברבר ןילנופ

 :'5 " סכז סדונט ל  :ויעק 'כ עוקלי 1

 ,"ן רמאיו קחצי ןעוו .כ ושעל רמאיו ויבא . .זעיו :תפל ושעל רמאיו קחצי ןעיו [נ'או וילא -- ןעיו * 1

 ,ן וז 'ומ 'הי 'אה 'שמ הנה [יתכאד וז * | כ 'ל .תנא" ךיבשומ היהי .יחפ ךבשומ היהי ['וגו | % יל

 [יתכנאפד לטמו * | א ןוילש (?א אילטא) אילטיא .ְד האילאטיא .יתכגופ!ך אילפיא | נפל יל
 ןמ .גְו [הינימש ןמ | יל וגו | פ 'ל ץראה | ןח יל הנה | ירופ ןירבוג | כלא 'ל לעמל | ןְֶל לטמ
 ןה ןמ ₪ .יעבכנאחופ אעראד | א אינימושמ , אנימשמ ,ן הינימשמ . ינמש ןמ .עתְַד אינימש

 (ָנְו בגל) יבגל | | פונינפנא | ןְד לעמ םימשה לטמו אלט ןמ ([ך אינימש) אינמש אערא .אדבעתמ
 ,*א אירוופיתד .פ5 הירווסתד .ן [הירוופיתד | (] 'ל ל"א) פ ול .ן הל 3 | ך 'רל .א וניבר לצא ,יכנופ וניבר
 ע אתרווסת ,1ףךָד אתרוופתד ,[ְך ארווסתד ,*ך אייד ,?ףך*ְד אירבסתד 31,  אירבסיתד .5א אירופיתד
 ו הילמנד ,] אילמו ,ן אייר .ם אילמנו .?ךעכא ילמגו | 7 םירפח :תכו ןירוסח .ירענאפ [ןירסח
 .!רתכאד הילייעו .?ךעגופ [הילעאו | ן החילשל | כ יבסנ .יִרַאָד היבסנ . היתוסנ .ן הייתסנ ,ץפ [היתסנ
 ,5 הירש ,ן ירוש [ירש | ?י*רת%אְד אסדרפ .?רעכנ!אפ אסיררפ ,ן [הסידרפ | ם וב .?ךָנ וג | % היליעו

 ןידרת ₪ [ןיקיקד | רכאוד ליתשו .יענפ [לתשו | ת ןיבובר ,ִכ ןינברכר | פ ןיגלופ 4 | רע רקיע | י יל
 .?רפנופ ןיקיקד (2רַכְו ליתשו) לתשו ןיברבר ןיפח ןיקיקד (?ךכְו ליתשו) לתשו (כ ןינברבר) ןיברבר (1 ןידרות)
 ,?ףתַאְד אפרגיטנא .וכנְ] הפרגיטנא .ץ) [ןיפרגיטנא | ן הל | ו1ך*א ןיקיקד (ו לתשו) ליתשו ןיברבר ןיסח

 | ו (2 יל) יל בהי אל .ע ךירצ ..אל היל רמא ,ן ךירצ ..הל רמא [ךירצ --רמא | | 5 היפרגוטנא

 | י היבג | י לע .ירכגאו קילפ
 ל"א קדצ דמל לב ל"א אוה עשר ל"א ושע ןחוי ע"שבר ה"בקה ינפל .קחצי רמא "וכו עשר וחוי  ביתכד יאמ
 ןעיו שובישב ת"יכו פ"יכו ל"יכב וכו קחצי ןעיו 1 :ס"דב ייעו 'וכו הארי לב ןכ םא ל"א לועי .תוחוכנ ץראב
 רמאיו ויבא קחצי ןעיו ג"המב ה"כו "וכו לטמו איילטיא וז םג יתהגהו ,ז"ל .קוספב .כ"הלכ ושעל רמאיו .קחצו
 אילטיא אוה שרפמ םש בוט לכשבו ;(ןירבג) ןירבוג תיב וז לעמ םימשה לטמו הילטיא וז ינמשמ הנה וילא
 הממ התוש איהש ץראב אלא חלמו היצ ץראב רודת אלש לעמ םימשה לטמו תוריפ תלעבו הנימש ץרא איהש
 א"יכב ה"כו ןוי לש אילטיא 'יגה א"למ ט"יכ ר"ב 'יפבו ,ןירבוג תיב ןוגכ הכרב לש לט םימשה ןמ הל דרויש
 ארקנה תימורדה אילטיאמ קלחה לע ונווכו ,(/א ארודהמב םהרבאל רוכזב ?יעו) ת"הע י"שרופב :אבוה ןכו בו 'א*
 הננערו הנשד דאמ תחבושמ התמדא התיהו םיריבכ םימימ םינוי הב ובשיש רובעב הלודגה ןוי ץרא םינומדקה לצא
 :419 דצ ליעל י"מב 'יעו סילופירתוילא איה ןורבג תיבו ,187 רצ ג"ל קלח יתפרצה ע"מבו 45 רצ ןילמ ךרעב "וע
 (ט"ב 'ג םיטפוש) ליח שיא לכו ןמש לכ מ"לבו םירישעהו םילודגה 'ולכ ץראה ינימש ןמ וכו הינימש ןמ 52
 םיפכודהמ רישעהו ויתורצוא תא אלימש סונינוטנאב השעמה ןאכ אבוהו ,(א"ל ח"ע םילהת) םהינמשמב גרהיו
 אעראד אינימש ןמ ץראה ינמשמ הנה 'ב ןמש 'ע ךורעב שרפמש ומכ םהיתחת בישוהש םיסכודהו ריבעהש
 רדסנ 484 ג"המבו ,סוכד 'ע םג ייעו דחוש ול ןינתונו ןיסכוד לייעמ םהלש לטונו ןיסכוד קיפמ םירישע ייפ
 אדבעתמ ןה ןמ ת"יכו 'יסופדב הרז הפסוהו ,היחת ךברח לעו םייקל םש םייפמו 'וכו ךברח לַעְו 'פל רופיפה
 'ע ךורעבו ,ןתוא אלמנש השענ המ םירסח תורצואהש ליבשב .'וכו (*הירווסיתד ןיגב 3  :נ"חעו 'וכו אערא
 היתסנ !יגה ןכו ,הנגל ופינכהו חילשה תא וניבר חקל ./וכו היתסנ :ןוהתי , ילמנו 'וכו אתרווסת ןיגב רווסת
 םינטק לתשו םילודג תונונצ רוקעל ליחתה .רקע ירש :868 דצו ,95 דצ ליעל 'יעו היתסנ 'ע ךורעבו פ*יכב
 רקע ירש ךומסב ייגה 'יסופדבו ,אלגפ 'ע ךורעב 'יעו ןיקיקד לתשו "וכו רקע ירש אסידרפל ילעאו ךומסב ןכו
 יוכו ןילגופ טוקליו ט"יכ ר"ב ייפבו 'ב א"יכבו ,יתנייצש י"כב ןאכ םג ה"כו יוכו ןיפה "וכו ןיררת "וכו ןילגופ
 ,ןוסכוד לייעמו ןיסכוד קיפמ לשמנב ןכו דחא ןימ קר לתשו רקעש ונינפלש ייגה הנוכנש ?רגו ,נ"חעו 'וכו ןיסח
 ךורעב םגו בתכב םירבד תבושת יל ןת .'וכו יל בה 4 :םש י"מב ייעו ןיכייב ןורוש 715 דצ ליעל ומכ ירוש 'יגהו
 םגרותמ רתסא שרדמבו ,(?יפרגיטנא ךומסב ונינפלש 'יגה אפידעו ,'וכו ןיפרגיטנא יל בה ייגה ןיפרגיפנא .ע
 :אתרגאד ןיפרגיטנא ו"נרתת 'ר רתסא ?קליבו אתרגיאד (ו"דו ר"פדב ה"כ) ןופרגיטנא (ד"י 'ג) בתכה ןגתשפ
 יל ןתנ אל ל"א הבושתה תרגא ןכיה ל"א סונינוטנא לצא חילשה אב ךירצ ךניא ל"א וכו תיל היל 'רמא
 סונינוטנא ליחתה יוכו רוקעל ליחתהו הנגל ינסינכהו ינחקל אלא םולכ יל רמא אל ל"א ךל רמא המו ל"א םולכ
 יל רמא אל ךל רמא המו טעוממ ןושלה ל"יכבו ,תורצואה ואלמתיש ןמז דע םיסכוד בישוהלו םיסכוד ריבעהל
 ןירדהנפ 'שוריב ילעאו ומכ ילעאו יתסנ 'יגה הנוכנו ,'וכו 'תכ אהו ה"דב םש י"מבו 666 דצ ליעל 'יעו וכו
 ת"יכו ?יסופדב ףסונ ןכו 'וכו .קופמ ירש ןיבה דימ שרפמ י"כ ר"ב ייפבו ,860 דצ ןאמלאד יועו 'ג ח"י א"פ
 ינבסנ ל"א םולכ ךמק דבע אלו ל"א היבגל קילפ ךירצ תא תיל .ל"א עטוקמ רמאמה 'א א"יכבו ,ןיבה דימ
 סישוריפה ופסותינ ו"ד טוקליבו ,יוכו ךל רמא המ ל"א היבג לע יל בהי אל הפרגיטנא יל בה ל"א טוקליבו ,'וכו
 קתעוה םש ג"המבו ,ןווי ןושלב בהכ 'יפ הפרגיטנא דע "וכו תויוומב תוחנומש תורצואה 'יפ איירבסית
 אחילש ביסנ ןוהתי ילמנד דע דיבענ יאמ ןירסח (*הירבסותד ןיגב שודקה וניבר יבגל חלש םונילטנא
 יִל בה היל 'מא ןיריעז לתשו ןיברבר ןידרת ןיריעז לתשו ןיברבר ןילגופ רקע יראש אפי דרפל הילעאו
 יל בהי אל היל מא םירבד תבושת איה ןה היל 'מא היבג קילסד ,ןויכ 'וכו תיל היל 'מא הבושת
 ינבוסנ היל 'מא םולכ ךמוק דבע אלו היל 'מא םולכ יל 'מא אל היל 'מא ךל 'מא המו היל 'מא םולכ
 היתעש ןמ םק ןיריעז לתשו ןיברבר ןידרת ןיריעז לתשו ןיברַבר ןילגופ רקע ירש אסידרפל יגלעאו
 תביתכו ,ןיגלופ רקע םש ק*יכבו) 'וכו םייקל הירבסות ןולמתאד דע ןיסכוד לייעמו ןיגוטלש קיפמ הוהו
 סונילוטנא םימעפ 'ו בותכ 'ג ט"כ י"פ ןירדהנס 'שוריבו ,'ב ב*ל ט"פ םיאלכ 'שוריב סונולוטנא ומכ סונילטנא
 לויעמ יאמור יבושח יל ןירעצמ (יברל סונינוטנא) ל"א םש ז"עב רופיסה רחא ןונגסבו ,(סוגינוטנא תחא םסעפו

 ') טמשסטק66. | ?) 0ודְקסֶשסַף- | *) הָיְרַבְסּות
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 יתסנ אלא סולכ יל רטא אל ,ךל רטא המו ,םולכ יל ןחנ אל היל רמא ,יפרניטנא איה ןה היל רמא
 490ןמז רע ןיסכוד לייעמו ןיסכוד קיפס ירש ,ןיקיקד לתשו ןיכרכר ןילגופ רקע ירש אסידרפל ילעאו
 :איירוופית ןולטחיר

 :ייח תאו ךכרח לע יול 'ר רומא היחת ךברח לעו (מ
 :רכאת ואל םאו רכעת הכז פא אנוה 'ר רמא דבעת ךיחא תאו

 תוסומינ ךל שי תא םיריוי ול שי אוהו םירירי ךל שי תא ול רמא 'וגו דירת רשאכ היהו
 וראוצ לעמ הרותלש הלוע קרופ ךיחא כקעי תיאר םא אתופלח 'רב יסוי 'ר רמא ,תוסומינ ול שי אוהו

 :סט עוקל 6 686:  75 ליע) ,סט עוקל" 5  :סש עוקלי 4

 ןא :₪ איה ךיה .'א ןה :ך אוה ןה .ְל איה ןיה [נְו איה ןה * | ('א 'ל םולכ יל רמא -- ל*א) 1
 .*רתנ'או בהי [ןתנ | ן הל | 5 היפרגיטנא .*רתןכ'אְ אפרגיטנא ,ן] הפרגיטנא | ך ןה ןיד . ןה

 (ן הל .פ היל) ול רמא [אל | י המ ל"א ,*א המו ל*א .תוופְד המו (ן הל) היל רמא .) [המו | 'ךכפך ביהי
 (ופ אל) אלו (?ךיא ל"א .ן הל 'מא) היל רמא ₪ .*א [םולכ | ך אלו ול 'מא .ן*א אלו ל"א .יופד אל

 ,ן הל ימא .'רתכם היל רמא [אלא | ירתנ'אופד סולכ (ר'אנפ ךמק .ן ךימוק .יתת ךמרק) ךמרוק דכע
 ,'ך יאלעאו :כנ'או [ילעאו 2 | י יל .כ היגסנ .'ך יניגסנ .*ךתאד ינגסג .גופ [יתסנ | ך יל .'י*ךנא ליא

 (1ך וג) וגל .*רכנ'אופ אסידרפ (*ך וג) וגל | י ינלעא ,ך ינילעאו .'רת'א ינלעאו /₪ ילעאר
 | ת 'ל :ם ןיגלופ [ןילגופ | ם ירשו ,!ך יראש ,כנְו ירוש | ן אלגופ וגל .ו'ך*אְד ('ו 'סררפ) אסדרפ
 (ינְו לתשו) ליתשו ([ך ןיבובר) ןיברבר ןידות = .*ך [ןיקיקד | רתכאְ ליתשו .יגופ [לתשו | ך ןיבובר
 /'כ'א ןיקיקד ליתשו ןיברבר ןידרת .י*ףתנְוְד ןיקיקד (ן 'שו ,] לתשו) ליתשו (ך ןיבובר) ןיברבר ןיסח ןיקיקד
 ןיברבר | | קפמ | דד ירש ןיבה דימ ,כנ] רוש .ירעאפ [ירש | ם 'וכו .'א ןיקיקד ליתשו ןיברבר ןיגיסח

 :ופד ןיסקוד .רעתנא [ןיסכור | 'א לייעו .ן לעמו .ייפְד ליעמו .רעתכנ'א [לייעמו | "א ןיסכוד
 ,[ף ןיילמתאד .ך ןיילמתיאד .*ךו פ ןולמתאר .?ך ןולמתיאד . [ןולמתיד 8 | ך יל ןמז | י ןיכרפיא .2 ןיטקוד
 ,?א אירוסית .%אפ הירווסית ,ן היירווסית . ] אירווסית | 2 ןיילמתד .*א ןולמתד ,3ַא ןולמיתד ,* ןאילמתיאד
 יול יר א ל"רא :ינ'אחופ [יול 'ר רמא 4 | ִד אתרווסת .1ְך אירבסת ,'ו?ף אירבסית ,1ףך איירבסית
 .פגופ [דבעת 5 | ף יחת תאו .א ייח תא | י לוטת .רתכנח"ןדיל לוע :אופ [לע | כ היל רמא .תןך רמא
 ,1י?רכנ!אפ [דבעת | חא 'ל .1 אחא . .רמא ,כ אנניח . .רמא ,ן הנוח . .רמא [אנוה -- רמא | יתאְד רובעת

 .. תקרפו .1 ולוע תקרפו [יוגו 6 | ב דבעית .ך דיבעת .ו?א דבעת | 2 הכז אל םאו | 'רתאחוְד רובעת
 | תיאחו התא | תאד 'ל .י ל"א .כנחופ [ול רמא | ית'אופד יל .'א ךיראוצ . . תקרפו ,כז ךראוצ לעמ
 ,ל םירידי !יתכנאחפ םידירי * | ך םיקווש םידירי ,י ןידירי ,*ךֶו םידורי .ל םידידי ['רתכנאזופ םידירי *

 | 5 אסוד | ?י םיסומינ א תויסומינ 7 | 3 ייפומנ ,א תויפומינ | [ף*אח] התא | ך םיקווש ,ן םידורי

 בקעי | ן התיאו | ן התפלה .רתכני'אחפד אתפלה | ריא ןג .תנד רג ון ריג .כ'אפ [רב
 הלוע קרופ .] וראוצ . . הרות לוע קרופ .ךכנ'אפ [וראוצ -- קרופ | תד ךיחא .כ'א כקעי .ירנ'אחופ [ךיחא
 | *א הרות לש הלוע קרופ ,יִחָח הרות לש הלוע (י וילעמ) וראוצ לעמ קרופ ,ְד וילעמ . .לש

 אלו והיינימ דח דח לוטק תא יל רמאק יכה מ"ש רמא הימק ארשממ אלגופ היל רקע אמוי לכ אניגל היל
 םושמ שחלב היל אמילו היל ירעצמו ימור יבושח יב יעמש רמא אידהב רמימ היל אמילו והלוכב והב הרגתת
 רפוסמ ןכ .וז הדגא ןיעכ םירפסמ םימורהו םינויה םירפוסה] ס"דב 'יעו לוקה תא ךילוי םימשה פוע יכ ביתכד
 לואשל סוטילימ לשומ סולוביזרתל חלשש סיתנירק לשומ סורדנאירפמ ב"צפ ה"ח  סוטודורהמ םימיה ירבדב
 ץוח ומע ךלה אלא םולכ חילשל בישה אל םולוביזת לבא ,התבוטל ריעה יקסע לע חקפל ךיא ותצעב
 תא גורהל איה סולוביורת תצעש סורדנאירפ ןיבה הזמו .תובוטו תואירבה םילבשה רקעו רב האלמ הדשל ריעל
 חלשש סוטסקס סויניוקוט לע .701 ב"ח יטספ ,סוידיבואו ,ד"נפ א"ח י"הבד .סויויל םירפסט ןכו ,ריעה יבושח
 .ךלה אלא הבושת בישה אל באהו התוא אכדלו השבוכל (08511) ייבאג ריעה םע תושעל המ תדכ ויבאל
 תודגאה ןיבש יפואה קוליחהו ,ריעה יניצק תא גורהיש ותנוכש ןבה ןיבהו םיחרפה ישאר תא עטקו סדרפל
 המ וחור יפל םניאו ול ןטשל םידמועה םישנאה תא גורה ל לשומה לע תומואה ימכח תצע יפלש אוה ולאה
 תדגאה יפל םנמא ,תולג תבוח םבייחל וצ ןתונ אוה ןכ לע ,טפשמ אלב יקנ םד ךופשל ץעוי ידוהי םכח ןיאש
 לע ול רמא .'וכו ךברח לע 4 :[דחא דחא םתוא גורהל יבר הוצ ןכלו סונינופנא תא יטור יבושח ורעיצ ז"עב
 רמא 'וכו תיאר םא 'וכו יסוי ר"א 'וכו םא ול .רמא 'וכו דבעת הכז םא אנוה ר"א ךוטסב ןכו ייח תאו ךברח
 לע שרוד ל"רו "וכו תא ףא ה"דב 604 דצ ליעל י"מב 'יעו תונוש םימעפ ליעל ןושלה ןונגס ןכו "וכו םא ול
 התאו חצרת אלש הנדנל ךברח סנכה ר"ב 'יפב שרפמדכו (ו"ט ז*ט בויא) ינרק רפעב יתללעו ומכ ללע ןושל
 ייגה ו"יכו ל"יכבו) לוע ייגה םעט ןכו לוע היב ירקו םילופכה ילעב לקשמב יווצ ןושל שרדה יפל לעו ,היחת
 הכז םא .'וכו הכז םא 5  :יח תאו ל"צו יחתאו ךברח לע יול ר"א 195 דצ בוט לכשבו .(לוע הגוהו לע
 ;יסופדב םג אתיא ף"לאב דבאת 'יגהו ,כ"מעו ותוא דבאת דבעת ואל םאו ךיחא תא דובעת דבעת גקעי
 לכשבו ,דבאת דבעת אל םאו 435 'ומע ג"המבו ,א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו כ"יכו .ג"יכו 'א א"יכו ו"יכו פ"יכבו
 הכז אל הדגא שרדמבו] דבעית הכז אל ט"קלבו ,('דבעת הכז אל םאו דובעת הכז םא 'יגה 117 דצ בוט
 : ש"ייעו ריעצ דבעי ברו 'פה 686 דצ ליעל אנוה 'ר רמאמב שרדנ "וכו הכז םא הז ןונגסבו ,נ"חעו [דבעי
 ושע תא ,רירמ ןושל דירתו דירת התא רשאכ היהי .אוהו 'וכו רשאכ היהו ושרדש 'רנ וכו ךל שי תא 6
 (תוסומינ ךל שי תא ,הדרת ומכ דירת םג ושרד ילואו ,םידירי ול שי לארשי אוהו םידירי ךל שי םודא 'ולכ
 רמא םש ג"המבו ,םידידי שבתשנ לייכבו ,'וכו ול שי אוהו תומואה לכב םהב הדור התאש םיטפשמו םיקוח

 ) דבעְת.- 6%.
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 ונריכי אל לארשיו ונעדי אל םהרבא יכ וניבא התא יכ ד"הה וב טילש תאו םידמש וילע רוזג
 :תוכאל ופיכתמ תא םידמש וילע רוזנ ול רמוא אוהש ימ ,אוה ןכיה קחציו ,(זמ גס היעשי)

 ח ןודכ דע  ,רטונו םקונ אנוש ול השענ יסוי 'רב רזעל 'ר רמא בקעי תא ושע םוטשיו (אמ
 :ימורד יורטנס ןיארק

 5 רמאיו ,(א רי םלהת) ובלב לבג רמא 'גנש סבל תושרב םיעשרה ובלב ושע רמאיו
 םבל םיקידצה לכא ,(ו ו רתסא) וכלב ןמה רמאיו ,(וכ בי א'מ) ובלב םעברי רמאיו ,ובלב ושע
 םשיו ,(א זכ םש ובל לא דוד רמאיו ,(גי א איש) הבל לע תרברמ איה הנחו 'נש םתושרב
 : (אכ ח תישארכ) 'וגו ובל לא י"י רמאיו ןארובל ןימוד ,(ח א לאיני) ובל לע לאינד

 :כ"ת 890 75 ליעל 5 :'נ ע"ל ס"פ סכז סדוכע 'םוכי ,סט עוקלי 8 :'3 ע"פ םנט ייע 1

 | גן יוגו ,ווְד ונייכה ... [ונריכי -- לאישיו | ורתכנאהְד טלוש .ן טלש .פ [טילש | תא התאו 1
 ,אחפ התא | ינא 'ל .עת ושעל [ול | ץנ רמוא היהש ,ו רמואש | י -, לארשי ורמא [ימ | ץע הוה | ן ןכיא ל
 :תכגאפ [גקעי תא | יעגלאופ םטשוו 3 | ם /ל ,ו תובאה םע ,ן םתובאל [תובאל | 5 ופיתכמ | כן תאו

 | יאל רב .ע 'ר רב :תו יריב [כנ'אפד ירג * | רתכנחפד רזעלא .ו [רזעל | יעְד יל .ָן 'וגו בקעו תא
 :עג [קונ | א /ל רטונו -- השענ) ףְד השענו וריטנס ,+ השענ ובלב :טבגחופ [השענ | א פסוי

 ,י יאריטנס .ע ירוטנס | 'ַא ןירוק .תכד ןיירק .יענ?אחופ [ןיארק 4 | א ןאכ | י יל דע | יתכחופד םקוגו

 | תאחוד ןבל .כנפ [םבל 5 | 1ך ימורב א רטונו םקונו אנוש השענש ימורד ,וכ יאמורד | %א יוראטנס

 ןמה . .םעברי רמאיו * 6 | ?אח יל ובלב ושע רמאיו | כא םיהלא ןיא ₪ [וגלב | תחוד 'ל .כנאפ [ינש
 | 'א ובלב ןמה רמאיו ,ל ובלב םעברי רמאיו .תח"ןפ ובלב םעברי רמאיו ובלב ןמה רמאיו [1ך ובלב -

 | 1א םתושרב ןבל .תכנוד ןתושרב (!ך ןביל) ןבל :5 [םתושרב םבל | []ך ₪ ובלב ושע רמאיו [לבא
 | תכגד לא .יאופ [לע 8 | חח 'ל .] ובל לא רמא דודו [ובל --רמאו | תחוד ל .כנואפ [יגש ד
 ינש | 5 'ל .!א ןארוב לא ןימוד ,ן ןארובל ןימוד ,[ן םארובל ןימוד ,[] םארובל םימוד [ןארובל ןימוד
 | תכנ!אופד 'ל .זח פיסוא אל ['וגו | כ רמאיו

 ר"ב 'יפבו ,'וכו דורי ןה םידורי השלש 477 רצ ליעל ומכ םידורי 'יגהו ,םידי ול שי אוהו םידי ךל שי ולי
 תע רמולכ םיקוש ול שי אוהו שרוד דירת (םיקוש) םיקווש (םידורי) םידירי ךל שי תא שרפמ א"יכו ט"יכ
 ןכו "וכו ולוע תקרפו זא םהב תדמוע (ךתע) ךתעל הארתשכו טלוש התאש תעו (טלוש אוה) טלוש אהיש
 לכשבו ,םיקווש שוריפ ןוילגב ףסונ ו"ד טוקליבו ,םיקווש ול שי אוהו םיקווש םידירי ךל שי תא והיגהו ופיסוה
 .'וכו וילע רוזג 1  :תיסומינ ול שי אוהו תיסומינ ךל שי התא "וכו םידירי ךל שי התא ל"א 'יגה םש בוט
 לכו וב טילש תאו םידמש וילע רוזג ךראוצ לעמ ולוע תקרפו התא ףא הָרות לש הלוע קרופ אוה תיאר םא
 ןורבעי דכ יהיו 'וכו דירת רשאכ היהו םגרותמ א"תב םגו ,תוכלמ לוע וילע ןינתונ הרות לוע ונממ  קרופה
 ךמסנו ,['וכו ונדר והמ 'ב 'יס א"פ הבר רבדמב םג הארו] 'בו 'א י"רתב ע"יעו 'וכו אתירוא ימגתפ לע יהונב
 ופרצמ ופיכתמ תא 'וכו ול רמוא אוהש ימ אלא רכזנ אלש אוה ןכיה קחציו 'וכו וניבא התא יכ ד"הה רמאמה
 תאש דמש וילע רוזג 'וכו ךיחא בקעי תיאר םא ול 'מא יסוי 'ר 'מא םש ג"המבו ,הימתב תובאל ורבחמו
 רוזג ושע ל 'מוא אוהש ימ ורמא אלא אוה ןכיא קחציו 'וכו וניבא התא יכ לארשי ורמא ךכו וב טלוש
 רמוא היהש ימ (אוה ןכיה ד"בו) הוה ןכיה קחציו 'ד תא 'ע ךורעבו ;תובאל (!ופיכתמ תא םידמש ל

 קרופ ךיחא בקעי תיאר םא ול רמא ךראוצ לעמ ולוע תקרפו דירת רשאכ היהו שרפמ ט"קלבו ,'וכו ושע
 רמאש יפל וריכזה אל המל אוה ןכיה קחציו 'וכו התא יכ רמא ךכל ול לוכי תא וראוצ לעמ הרות לש לוע
 לכשב ןושלה םגמוגמו ,קחצי תא רכז אל ךכיפל וב טלוש התאו םידמש וילע רוזג רמולכ ולוע תקרפו ושעל
 'וכו .תובאל ופיכתהל תודמש וילע רוזג 'וכו ךיחא בקעי תיאר םא ול רמא ךכ אתפלח ןב יסוי ר"א םש בוט
 ט"יכ ר"ב 'יפבו ['וכו ופיכתהל רשפא יא ל"צו ותוא רובעת רחא םש 'ח הרושל תוכייש תונורחאה םילמה]
 םידמש וילע רוזג 'וכו הלוע קרופ ךיחא בקעי תיאר םא ושעל קחצי רמא ךכ אתפלח ןב יסוי ר"א שרפמ א"וכו
 אל םהרבא יכ ד"הה ול לוכי התא ה"בקה לע והדירמתש העשב רמולכ שרוד דירות וב טלוש .(תאו) התאו
 וילע רוזגל ול רמאש אלא םימחר וילע שקב אל יכ ול יד אלש יפל רמאנ אל קחצי ונריכי אל לארשיו ונעדי
 ר"ב 'יפבו) וריכזה אל ךכיפל הימתב תובאל ופיכתמ תא םידמש (ונילע רזוג) וילע רוזג רמוא אוהש ימ םידמש
 ,(םש י"מב 'יעו 615 דצ ליעל ומכ אתופלח 'רב יסוי 'ר ל"יכבו ,ש"ייעו רזעלא ןב יסוי ר"א שבתשנ ספדנה
 שרוד וכו ול השענ 8 :םש תבשב ןתנוי 'ר םשב ינמחנ רב לאומש 'ר רמאמב שרדה קקחצי לש וחבשבו
 /ש ל"רו ,םקונ רטונ אנוש רמולכ אוה דוקנ םוטשיו ט"קלב שוריפה םעט 'רנ ןכו "וכו אנוש ןוקירטונ םטשוו
 'צוה הדגא שרדמבו ,(רטונו םקונ אנוש ןיידעש אוה .דוקנ םטשיו ייגה ץנעראלפ י"בבו) םקונ 'מ רטונ 'ט אנוש
 'וכו ןודכ דע רוטנס םשה םג ןכ שרוד יסוי 'רב רזעלא "רו ,רטונו םקונו אנוש היהש דוקנ ושע םוטשיו ב"שר
 יורטנס שרפמ י"כ ר"ב 'יפבו ,לארשי תא םירטונו םימקונ םיאגוש םהש םושמ ימורד (?יורטנס םיארוק התע דע
 ת"יכו 'יסופדבו) ,נ"חעו 'וכו .םקונו אנוש השענש ימורד (יורטנס) יוראטנס 'בו 'א א"וכבו "וכו םקונ אנוש
 ,(םש י"מב 'יע 154 דצ ליעל התרקד הרטנס תארוהו ,'וכו אנוש ול השענו וריטנפ רמאמה שארב שבושמ
 ןודכ דע םש בוט לכשבו (וירטנס 'א אקארק 'דבו) ו"דו ר"פדבו י"כ ראשב םג אתיא ימורד יורטנס ייגהו
 ,ימורד ירוטנס ןיארק ןודכ דע 'וכו אנוש ול השענ 'ג רטנפ 'ע ךורעב 'יגה אפידעו ,'וכו יורטנס ןוירק
 אירטנס -ןיארוק ןודכ דע אנושו רטוגו םקונ ול השענ ךזעלא 'ר ימא םש ג"המבו ,ימורד יאריטנפ טוקליבו
 רמא תאד המ ךיה רטונ םקונ אנוש הנומט האנש היילגרטס שרפמ םש ז*ע ?שוריבו ,ושעד (הירטנס ןוארק)
 :ושעד היירוטנס (ןוהל ל"צו) היל ןיחווצ ימורב רזעל 'ר יב קחצי ר"א םש 'ג כ"חאו ,בקעי תא ושע םטשיו
 ובלב ןמה רמאיו ןאכ טמשנ ל"יכבו ,ובל לא י"י רמאיו יפל 8%0 דצ ליעל רבכ רדסנ רמאמה .'וכו םיעשרה פ
 רמאיו םיהלא ןיא ובלב לבג !מא 'אנש ןבל תושרב םיעשרה ובלב ושע רמאיו עטיק 'ב א"יכבו .,יתמלשהו
 ןוגכ םבל תושרב םיעשרה ובלב ושע רמאיו עטיק ט"קלבו ;ובל לא 'ה רמאיו קופפב 'וכו ובלב םעברי

 1) ּופיִכְתַמ. = 3) 060.
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 המ רמא הניתמב ושע ול אב 'א הדוהי 'ר יחא בקעי תא הגרהאו יבא לבא ימי וברקי
 םהיתורוע ושענו ותמ םיחייס הברה רמא היטחנ 'ר ,'ונו יכא לבא ימי וברקי אלא הכא תא עירכמ ינא
 ןתחתמו ךלוה ינא אלא ןידב ילע ןיכשוי רכעו םש ינא ונרוה םא 'טא ןינבר ,םהיתומא יכג לע ןיחיטש
 תוחפשמ 'ב ינא שרויו וגרוהו םרה לאונכ וילע דמוע ינאו ונרוהו הרוככל ומע ררועו אב אוהו לאעמשיל

 םש י"יו הונשריו הנייהת יל תוחפשמה יחתש לעו םיוגה ינש לע ךרמא ןעי םדא ןב דיהה +
 ו" "ס כ"פ סנכ 6כקיו ,('5 נ"עק) וע יכסל 'פ ססקיפפ ,'5 כ"כ ץיכדסנפ ? | :'פ "ק ס'עפ ןטקל ,סש טיקני |

 םלנ6 ,'כ י'ק ד'' כ"ט סינסס םכדע 0 | :'ו "כ סס [עוקנפ ,'[ "שם םוע יקסל כ'ע +עוסנמ ,נ"כ "ס כ"ס סנכ רנדמנ
 :(ו'מפ) ז"עפו כג'פ םיטלככ

 'ם [(ן הדוי) הדוהי 'ר | תאופד יל .ל וגו ,5 הגרהאו ,1 בקעי תא 'רחאו ['יזָ יחא -- הגרהאו * 1

 ירו אימחנ 'ר ;כ] = ןנברו הימחנ 'רו (5 הדוהי) הדוי 'ר .1?א - ןינברו (] הימחנ) אימחנ 'רו הדוהי 'ר

 ,י'א ריכעמ | ייאח אגא ל | תכגו ימא .יאפְד רמוא | תד - הימחנ 'רו הדוהי 'ר .%א -, ןינברו הדוהי

 יחאו .. . הגרחאו .. .יכא יבא .ם [יוגו יגא | גפ יבא .יתכאהוד אכא | תן ריגעמ .5 ריכעא ,ך רכעמ

 [תכניאחופד היטחנ * | ת ירו | ן יוגו .ןך יחא כקעי תא הגרהא ךכ רחאו .. ,[ך יחא בקעי .. ;] בקעי תא
 ! תד - תרמוא לוק תב .יבכנאחופ [הברה | חד רמוא :יתכנאו רמא | ל בקעי ,1' 'מחנ .%א אימחנ
 | 3 ןהתורוע .ךכנאפ ןהיתורוע | ן ותימ | יא ןיסוס ,57א םיסופ .] ןיחיס .*1 םיחיס .1ףַפ ןיחייס

 | גל לע .א גיע .ת גג לע [ירכ'אחופד יכג לע * | תד 'ל .כאם ןיחוטש .ן סיחיטש .ירנח [ןיחיטש 3
 /זתוד ןנ- .ינ [ןינבר | ו'א ןתומא .3א םתומא .] ןהיתומיא .] םהיתומוא .רכחפ ןהיתומא .][ך [םהיתומא
 םירמואו ₪ ןידב | ן םהינש .ם ןיבשויו | יאח ₪ ירה .תנופד -. שי [םש | וא וגרוה ינא | כ ןנד .א ןינברו

 ;יתאד יגירה | יתנאופד ךיחא תא (ן התגרה) תגרה המל (!א ול) יל (1 'מוא .יִופ 'מואו .תא ןירמואו)
 | !א הרוכבה תא :י[ך?אח]ןד הרוכבה לע . 1 הרוככב .ןַפ [הרוכבל | 'א ימע | % ומע אב 4 | נןפ ינא ירה

 ,פנאפיד [םרא ןב 5 | א יתש תא .יתכנופד יתש | תך שרויו .ן שריו .פ שרוי ינאו | ן לאוגב | ך יל וילע

 ,ל לע [כנאפ לעו * | כנא פיוג | יתחוד תא .כגאפ [לע | י ךומוא .*א ךיומא | יתחוד יל
 יתש ;םל7 תוחפשמ ינש .,יז] תוחפשמה ינש ,]א תוחפשמ יתש ['ך תוחפשמה יתש * | יִתְזְד"ְיְד האו

 | ביאל םתשריו [יתנ'אח"ןפד הונשריו * | ץ"ְוְד תוצראה

 תישארב ט*קלב ע"יעו ;ובל לא 'ה רמאיו םארובל םימוד םבל לא םיקידצה לבא הברה הלאכו ובלב לבנ רמא
 לבנ רמא 'וכו ןמח רמאיו 'וכו םעברי רמאיו 'וכו ושע רמאיו םבל תושרב םיעשרה 486 'ומע ג"המבו ,ז"י ז"י
 היב 'תכד ןארובל ןימוד ןהש ובל לע לאיגד םשיו 'וכו דוד רמאיו 'וכו הנחו םתושרב םבל םיקידצה לבא ובלב
 לבא ובלב םעברי רמאיו "וכו ושע רמאיו "וכו לבנ רמא םבל תושרב םיעשרה ייחכבו ,ובל לא 'ה רמאיו
 :םש ליעל י"מב 'יעו 'וכו םארובל םימוד ובל לע לאיגד םשיו 'וכו דוד רמאיו 'וכו הנחו םתושרב םבל םיקידצה
 הניתמב ושע ול אבש בקעי תא גורהא כ"חאו יבא לבא ימי וברקי וטושפכ קוספה שרוד י"ר ./וכו הדוהי 'ר 1
 ,יוכו יבהוא םתרבא תא עירכמ ינא 790 רצ ליעל ומכ עירכמו) 'וכו אלא יבא תא רעצמ עירכמ ינא המ רמא
 (נזחב ע"יעו 'וכו ערכה ותבל רמוא חתפי ןכש יבא תא רעצמ "וכו עירכמ ןאכ שרפמ א"למ ט"וכ ר"ב 'יפבו
 לבא ימי וברקי אלא םדוק תומא ינא יבא תומיש דע ןיתמא םא 'וכו ותמ םיחייס הברה ושע רמא רמא ג"רו
 ,רפסה ןמ רסח רקיעה יכ ,הז 'יפ םילבוס ג"ר ירבד ןיא] יבא תא רעצא םא יל המו בקעי תא גורהאש י"ע יבא
 רמא 'מא ןינברו [ושע ירבד לע אוה קחוש אלא הדוהי 'ר לע קלוח נ"ר ןיא תירקיע איה ונינפלש 'יגה םאו
 'מוא י*ר נ"רו י"ר יבא לבא ימי וברקי א"ד שרפמ םש ג"המבו ,רשוי ירמאב 'יעו "וכו ינא .וגרוה םא ושע
 אבא לש ולבא ברקמ ינא ושע רמא 'מוֶא נ"ר יחא בקעי תא הגרהאו ךכ רחאו ןמצעמ יבא לבא ימי וברקי
 וברקי םש .סרוג םירמאמה ולא ינפל ןכא ,'וכו וגרוה ינא םא ושע רמא 'רמא ןנברו יחא בקעי תא גורהל ידכ
 שרפמ ט"קלבו ,ןהיתומא יבג לע ןיחוטש םתורוע ושענו ותמ םיחייס הברה ןמחנ בר 'מא יבא לבא ימי
 ןושע רמא רמא אימחנ יר םש 'ג כ"חאו ויבא תא ביצעהל אלש הנתמהב ושע ול אב 'וכו וברקי י"ר תטישכ
 לאעמשי תא גורהאו םדה לאוג ינאו הרוכבה ליבשב בקעי תא גורהיש ידכ לאעמשיב ןתחתהל ךלוה ינירה
 םשב ונינפלש שרדה ג"ר םשב איבהו םיחייס הברה לשמה נ"ר ירבדב םש טימשהו 'וכו םהינש תא שירואו
 118 דצ בוט לכשב שרפמ ןינברו י"ר תטישכו ,[ל"ררה 'יחב 'עו] ר"בב וינפל תרחא 'יג התיה ילואו ןינבר
 ותומי ךכ ךותב יבא תומיש דע ןיתממ ינירה אלא 'וכו יבא תא עירכמ ינירה וישכע וגרוה ינא םאש וכו וברקי
 לע ררועתמו אב אוהו לאעמשיל ןתחתאו ךלאו ךיחא תא תגרה המל רמול ןידב ילע ואובי אלו רבעו םש
 דע ןיתמהל ול המל המת ינא] 'וכו לאעמשי תא גורהאו םדה לאוגכ וילע דמוע ינאו וגרוהו 'וכו הרוכבה
 רמאמבו ,[כ"מב 'עו .םדה לאוגכ ןודיל ותלובחת ידי לע ותוא וגרהי אל ויחי םא וליפא רבעו םש ותומיש
 אלש רפה ושע תובשהמ ףא "וכו ה"בקה ינפל בקעי רמא עשר ייואמ י"י ןתת לא א"ד ה"עפ ןמקל ימתס
 ובלב ושע .רמאיו 'תכ ושעב ןמהו םעבריו ושע ןדיב הדמע אלו הער ובשחש םדא ינב 'גמ דחא הז ינגרהי
 אלו ויחא גרה ןיק רמא ובלב ושע רמאיו והמ ובלב ןמה רמאיו 'תכ ןמהב ובלב םעברי רמאיו 'תכ םעבריב
 הליחת יבא תא גורהא ינא ףא םלועה תא ומע ושריו םירחא םינב םדא דילוהש ףוסו םולכ ה"בקה ול השע
 לבא ימי וברקי אלא רמא אל יבא תומי יבא לבא ימי וברקי 'נש ידבל םלועה ,תא שריאו יחא תא כ"חאו
 י"רתב ע"יעו  ש"ייעו ודיב ה"כקה קופסה אלו בקעי תא גרהא ךכרחאו הבאלש ולבא ברקא רמאש יבא
 ירחא 'פבו ,םהינפב םיתמו םהיבא תתימ לע םיפצמש םינב לע םירמואש אוה לשמ .'וכו םיחייס הברה 2  :'א
 ןרהאו השמ ירחא ןיכלהמ ויהש אוהיבאו בדנ לע לשמה אבוה םש אטוחנת ישרדמבו ר"יובו אתקיספב תומ
 רמא היכרב רזא אתיא םשו ,ןהיתחת רוביצה לע הררש ןיגהונ ונאו סיתמ וללה םינקזה ינש יתמ ןירמואו
 (/היתורועב ושעו םש אמוחנתבו) ןהיתורוע ושענו ותמ ןיחייס הברה 'וכו רחמ םויב ללהתת לא ה"בקה םהל
 אפפ בר רמא ר"אל ןונגסב אוהיבאו בדנ לע לשמה םש ןירדהנסבו ,(!היתומא) ןוהיתומא יבג לע ןיחוטש
 אמש 'א ה"נ הדנב ומכ ןיחיטש 'יגה ונינפלו ,ינגוהד יכשמ יניעטד יבס ילמג ישיפנ ישנוא ירמאד ונויה
 שרפל קחודו ,חיטש 'ע ל"תטעבו םש י*שרופב ?יעו תעדרמ חיטש 'יפו ,רומחל ןיחיטש ומאו ויבא תורוע השעי
 ,ת"יכו ייסופדב שוריפה הזמ ףסותינו י*כ ר*ב ייפב שרפמש ומכ "וכו הברה תרמוא לוק תב ןאכ נ"ר ירבדב
 יל תוצראה יתש תאו םיוגה ינש תא ךרמא ןעי בותכ ארקמב .'וכו םדא ןב 5 :ויבא ייחב תמ אל ושעו
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 ושע רפכ היכרב 'ר רמא ,היה םש י"יו ה"בקה ןדוי 'ר רמא ,ןכ רמאד רמא ןמ ,( הל לאקזחי) היה
 ינא .ינש אייבבלד ןוהיקדוכ אוה אנאד עדי תא תיל ה"בקה ול רמא ,אתלימ אדה תירמא אל רמאו
 : (ז זי הימרי) 'וגו בל רקוח י"י

 מ ןמ התיה הקברו ויה תואיבנ תוהמיא קחצי 'ר םשב ינח 'ר  ,הל דינה ימ הקברל דגיו (במ
 8 ךותב םלת םישרוח םיאיבנו םלת ךותב םלת שרוח וניא טוידה וליפא קחצי 'ר 'שמ היכרב 'ר ,תוהמאה
 : (וט הק סילהת) 'וגו יחישמב ועגת לא 'מא תאו םלת

 :'ד "ים ס"ק נ"ע סילסס סכדע ,ו'יק 'כ טוקלי +

 ה"בקה ,*א [ה"בקה | - /ל ,ו תירמאד ,ת'א ימאד [כג1אופד רמאד * | יתד ןאמ .כנאופ [ןמ 1

 | ן הדה | י ירמא אל אנא ,1א יתרמא אלל | יתכד ה"בקה רמא ,ן ןכ רמא ה"בקה ,ן!אפ 'מא

 | *א אנקדוב .ן ןוהקודב ,21 ןוהקדוב | יופ 'ל אוה | ן הנאד | יתכנא עדי אנא | ית היל | ל יל [אתלימ **
 ,כגאח [ינש | | תת אייבלד .יו"א איבילד ,כ אויבילד ,1 איבבילד .1אפְד איבבלד ,[ך היבבלד ,] הייבבלד
 | תכ'אחופד דגויו .יניא [דגיו + | יד 'ל .תכגאחופ תוילכ (תנ ןחוב) ןחובו [יוגו 8 | יופד "ל /תך ד"הה
 | ?א ימו | .כנח לודגה הנב ושע ..תא ,] 'וגו ושע .. תא ;יאפ ושע ירבד תא ;7 'וגו ₪ ;ת [הקברל

 1ו-התוו= - היה [ויה ** תוהמיאה .תכנאחפְ תוהמא ,י תוהמיא | 1% היכרב 'ר ,ןכ יאגח ,3ן ייגח.

 [ישמ --'ר 5 | 5 'ל ,ו תוהמאהמ ..הקבר ,1] תוהמיאה ןמ (1 התייה) התיה הקברו [תוהמאה --- הקברו
 [טוידה 5 | כ יל קחצי 'ר | "אד יל ,כ היכרב 'ר ,1 םשב ימא ..'ר ,ואְו םשב ..'ר ,ם םושמ ..יר
 /1ְד רמא תאו /[ן%א [ימא תאו 6 |  םיששוח .אפ ןישרוח | %א ןיאיבנו | י יל םלת ךותב ,ך - םלת
 ;תד וערת . .יאיבנלו .יַפְד וערת לא יאיבנבו ['וגו | י 'ל ,1א רמוא התאו ,] רמתו ,5 תרמא תאו

 | כגאו יל

 םיוגה ינש לע "וכו ןעי םדא ןב בותכ כ"יכו ג"יכו 'בו 'א א"יכבו פ"יכב דועו ל"יכבו ,'וכו הונשריו הניוהת
 ,םתשריו םג בותכ כ"וכו 'ב א"יכב םגו ל"יכבו ,'וכו הנייהת יל תוחפשמ (יתש) ינש (לע) לעו (םיוג)
 ,תוצראה יתש תאו 'וכו ןעי הגוה ו"דבו) תוחפשמה יתש תאו םיוגה ינש תא "וכו ןעי םדא ןב ר"פדבו
 יתפסוהש ומכו םיפופדב אוהש ומכ ןוילגב ףסותנו] 'וגו םיוגה ינש תא ךרמא ןעי .קוספה שאר קר .אבוה ו"יכבו
 תא 'וכו .ןעי בוט לכשו טוקליבו ח"יכבו ,'וכו תוחפשמה יתש לעו םיוג ינש לע וכו ןעי ט"קלבו  ,([נ"חב
 הנייהת יל תוחפש מ ינש לע שרפמ א"למ ט"יכ ר"ב 'יפבו ,יוכו הנייהת יל תוחפשמה ינש תאו םיוגה ינש
 לאקזחיבו) 'וכו הונשריו 'וכו תוחפשמה יתש לעו תצק קר ל"יכב יתהגהו ,תוחפשמ יתש שריש רמאנ ושע לע
 אדה תירמא אל 'וכו ןכ רמאד רמא ןמ יתהגה דועו ,('וכו רצ הרמא רשא ןעייםדא ןב כ"הל 'ב ו"כ
 רבעו םש וישכע וגרוה ינא םא קתעוה םשוי,ג"המב קוספה אבוה ארקמב .בותכש ומכו ;נ"'חעו 'וכו אתלימ
 ימע דמועו אב אוהו 'וכו ןתחתמו ךלוה ינירה אלא ךיחא תא תגרה המל יל ןירמואו ןידב ילע ןיבשוי
 ןעי ד"הה תוחפשמ יתש שריאו (וגרוהו םדה 'וכו ינאו) םדה לאוג וילע דומעא ינאו 'וכו הרוכבה לע וילע
 ה"בקה ןדוי 'ר ימא ןכ 'מא אוהד (רמא) 'מאד ןמ הונשריו הנייהת יל תוצראה יתש תאו םיוגה ינש תא 'וכו
 יוכו ה"בקה ול ימא אתלימ אדה תירמא אלד רמאו ושע רפכ םא היכרב 'ר רמא היה םש 'הו 'תכד רמא
 ,'וכו תגרה המל ול יירמואו ג"ל ל"יכבו ,440 דצ םש ע"יעו בל רקוח 'ה ינא 'תכד איבלד ןוהקודב אנאד
 הנש 'ג ינב ושעו בקעי ויהשכ תמ םש ירהש םש לש וניד תיבל ונווכש 'רנ ןידב ילע ןיבשוי רבעו םש שרדהבו
 ו"זרהמ 'יפבו םש י"מבו 781 דצו 698 רצ 675 דצ ליעל 'יעו הנש ג"ס ינב ויה תוכרבה תא בקעי לפנשכו
 רמאיו םש ב"מ םילהת שרדמב ימתס רמאמב שרדה רחא ןונגסבו ,ג"י תוא ג" פ ר"מבבו ןאכ ש"שרה 'יחבו
 תא גורהא ינאו וגרוה אוהו ויחא לאעמשיל רמוא ינא אלא אבא תא"גרהאש ךרד ןיא רמא בשח המ ובלב ושע
 גרוה לאעמשיש רחאמ ובלב בשחמ ושע לבא לאעמשי[ל] רמוא היה ךכ םלועה תא ןישרוי אוהו ינאו יחא בקעי
 רמא רמוא אוה ךכל ידבל םלועה שריאו ותוא םג גורהאו ןידב לאעמשי לע אב ינא יחא תא ינאו יבא תא
 המ עדוי ינא ה"בקה היל רמא 'וכו ושע תא יתפשח 'וכו ושע ושפחנ ךיא ומסריפ ה"בקהו 'וכו ובלב לבנ
 רמאמה םינוש םיונישבו) היה םש 'הו עידוה ימו םיוגה ינש תא ךרמא ןעי רמוא אוה ןכו 'וכו ךבלב תבשח
 תוחפשמה יתש תאו םיוגה ינש תא "וכו ןעי 'יגה םש םילהת יריכמ 'קליבו םשו ,רבכמ ספדנש םילהת 'מב
 דיכפ ר"אסב ע"יעו םש בישר תורעהבו (ו"מפ) ז"מפו ב"פ ביגאב שרדה רחא ןונגסב דועו ,('וכו  הנויהת יל
 לחרו ויה תואיבנ תוהמיא ב"עפ ףוס ןמקל שרדה הז ןונגסב .:וכו תוהמיא 4 :(196 דצ יש"אמר 'צוה)
 קחצי יר רב (ייגח) יגח 'ר הל דיגה ימ ושע ירבד תא הקברל דגיו קתעוה םש ג"המבו ,תוהמיאה ןמ התיה
 םש בוט לכשבו ,ךאלמ י"ע 'וכו הקברל דגיו שרפמ ט"קלבו ,תוהמאה ןמ הקברו ןה ,תואיבנ תוהמא 'מוא
 יול יר הל י"י רמאיו 188 דצ ליעל שרדה ןכו ,התיה האיבנ הקבר ונמא יגח ר"אד ךאלמ י"ע הקברל דגויו
 הלפנ רובידה "וכו ךנטבב םיוג ינש הל י"י רמאיו ביתכ אהו ז"פ שיר הטופ 'שוריבו ,ךאלמ ידי לע 'וכו םשב
 'וכו דגיו םגרותמ ?א י"רתבו ;רבידל ה"דב םש י"מבו 457 דצ ליעל ע"יעו םש ליעל י"מב 'יעו "וכו הל
 ,ובלב רהרהמ ושעש המ הל דגוה שדוקה חורב ת"הע י"שריפב שרפמ ןכו 'וכו אשרוק חורב הקברל אווחתיאו
 ןכא ,י'ןכו לארשיל ןהל ואבנתנש תואיבנ עבש רפסמב לחרו הקבר ונמנ אל (/א ד"י הליגמבו) א"כפ ע"סבו
 וערת לא יאיבנבו יחישמב ועגת לא רמאנש םיאיבנ וארקנ [תוהמאהו] תובאה לכש ןינמו ע"סב םש אתיא
 ייפ ה"ק םילהת ייריכמ 'קליבו ג"סתת 'ר םילהת 'קליבו ה"כ תואו 'ז תוא 'א תוא םש רענטאר תורעהב 'יעו
 יאיבנבו תובאה ולא הי כר ב 'ר רמא יחישמב ועגת לא 'ד 'יס ה"ק ב"מ םילהת שרדמב למאמה ןושלו ,ג"ו
 ימ לודגה הנב ושע ירבד תא הקברל דגויו קחצי 'ר םשב ןדוי 'ר רמא תואיבנ ויהש תוהמאה ולא וערת לא
 ושע רמאיו רמאנש רבד ובלב אוהו הל דיגה ימ םייסמ רבכמ ספדנש םילהת 'מבו) שדו קה חור הל ריגה
 קחצי 'ר ישב היכרב 'ר רמאמ שרפל השקו ,(דיי ייפ םש יריכמ !קליב 'יעו הל דיגה שדקה חור אלא ובלב
 ('יסופדב תשבושמה 'יגה ןכ) טוידה םלת וליפא בתכ א"באהו ,םילהת שרדמב היכרב 'ר רמאמ י"פע ונינפלש
 חירכהל קחצי 'ר אבש ךכ ותוא ושריפש אייליטשק ינקז םשב רמאמה הזב יתעמש םלת ךותב םלת שרוח ונוא
 לא יוגמ וכלהתיו רמאש ומכ תובאב רבדמש יחישמב ועגת לא קוספמ ויה תואיבנ תוהמאש ליעל רמאש המ
 אוהו תובאה לע כ"ג םש וערת לא יאיבגלו ורמא םאו יחישמב ועגה לא 'וג םקשועל שיאל חינה אל 'וג יוג
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 אהות אוה תמכ 'וג\ ךל םחנתמ ךיחא ושע הנה 'ונו הנב בקעיל ארקתו חלשתו
 : םימוחנת סוכ ךילע החוש רככו ךילע םחנתמ אוה תמכ ךילע

 רגעיו 'תכו 'וגו םידחא םימו ומע התבשיו 'וגו ילוקב עמש ינב התעו (דמ גמ

 יופ רב אננח 'ר רמא ,(כ טכ תישארב) 'ות\ םירחא םימיכ ויניעב ויהיו םינש עבש לחרב כקַעי
 ןאכ 'נש םידחא ףא םינש עבש ןלהל 'נש םידחא המ םידחא ןלהל רמאנו םידחא ןאכ רמאנ
 :םינש עבש

 אל אוהו ךיחא תמח בושת רשא דע הרמא התקרצכ ומא ךיחא ףא בוש דע .(ומ ה

 : 6" 6 םועע יכיכמ 'קני ,סט עוקל 7  :ן"" "כ פ"פ ןטקל ,סט פוקל" 8 :ספס ץוקל 1

 ,1 ךגרוהל ךל . . הנה 'לא 'מאתו ןטקה הנב ..חלשתו ,ל 'וגו הנב ...חלשתו [יוגו ךל -- חלשתו * 1
 אוקתו חלשתו .[ ןטקה ..הלשתו ,₪ ךל םחנתמ הנב ..חלשתו , ךגוהל ..םחנתמ ןטקה . .חלשתו
 .כ'א המכ .ינחו [תמכ | "א ךגרוהל ךל םחנתמ ,'א ךיגרהל ךל םחנתמ .' ךל םחנתמ ..הנה .[ְד בקעיל
 .ל'א המכ ל | (ך 'ל אוה -- אהות) "א ההות | [ך המכ ..הרמא ,ך תמכ הזה עשרה ול הרמא אמ המב

 לש :ינאחד ןיד .תו [םומוחנת | 2 התש אוה ,ךך התש .ינאחופ החוש אוה | י ובכ | 'אפ המב

 ..התעו .ןך יחא ןבל לא ךל ..התעו ,ָך ךל חרב םוקו ילוקב .. התעו .ג ['וגו - התעו 8 | כ ןימוחנת
 :יתכנאפד םידחא םימי ['וגו -- םימי | ] ומיע | ('א תבשיו ביתכו) תבשיו | ילאח 'ל .כ'אופ ילוקב

 ית'אחד רוגעיו .כנפ [דבעיו | (ן 'ל "וגו -- 'תכו) ך בגיתכ ,.[ 'תכ :.יאז] 'יתכו .528 ['תכו | ן "וגו

 | ו ןכ5 | 'אחו ןג | תופ הגינה .'אְד אנינח .] אנניח .*א [אננח | יל יוגו 4 | (%א 'ל םינש -- דבעיו)
 ?א םינש 'ז | יח ןלהל .ןךְד םירחא ןלהל .'א ןלהל רומאה םידחאה .ג*א]פ [ןלהל -- םידחא | ' םידחא םימי

 בושת רשא רע [ףא -- דע 7 | יחפ ןאכ .ן םידחא ןאכ .'א ןאכ רומאה םידחא [ןאכ -- םידחא | (ךומסב ןכו)
 הרמא ומא ;[ן'א הרמא התוקדצב ומא .מיהזפ הרמא התקדצב ומא [הרמא --ומא | מיתכנאחופד תמח

 | יכנ'א 'ל .מ ןכ .ן תמח ..דע [ךיחא -- דע | כ"א 'ל ,1 התקרצב

 טוידה םלת וליפאש תולמב דחא ןינע םילפוכש םיאיכנ ירבד לע הז ןימאהְל יואר ןיא תונוש תולמב ןינע לפכ
 ויהש תוהמאה לע הנווכה וערת לא יאיבנלו ורמואש יאדו אלא ההימתב םלת ךותב םלת םישרוח םיאיבנו "וכו
 קדוצ ןיא תרמא תאו ןושל יכ ןינעה דצמו ןושלה דצמ אוה קוחדו (ו"זרהמ 'יפבו ת"פיב םג 'יעו) כ"ע תואיבנ
 לפוכ ןיא טוידה וליפא אלא ךירצ היה אל םלתה ןוימדו לשמ םגו היפ לע הראשנ הדלותה םגו שוריפה הול
 ,"וכו שרפל וא קזחל 'וכו תואיבנ ןינע לפכ וניצמ םימעפ המכו שדקה חור אלא האוכנ ירבד ןניאש דועו וירבד
 ויה תואיבנ תוהמא היגהל רשפא יאו ,בלה לע םילבקתמ םניאש םינוש םישוריפב רמאמה שריפ [א"בא] אוהו
 הקברל דגוה ךכל 'וכו טוידה וליפא כ"מב שוריפה םג קחודו ,ל"דרה 'יחבו כ"מב 'יעו "וכו ועגת לא א"דכ
 גרהיש ךופיהל םלתה כ"חא שורחי ךיאָו תוכרבה תא לבקל בקעי תא הקיקזה איהש ינפמ ושע תבשחמ האובנב
 "וכו םלת שרוח וניא טוידה שרפמ א"למ ט"יכ ר"ב 'יפבו ,'וכו ועגת לא רמוא בותכהו לביקש תוכרבה ליבשב
 ורמא םוקמה אלא בקעי תא גורהל ושע לש ותערש הקבר תרמוא התיה תודיח ידי לע רטולכ רבד ךותמ רבד
 ומכ היקנ ןושלב םישנ תליעב ןבומב ןאכ לאשוה שרח לעפש הארנ יתעדלו] ג"עצו יחישמב ועגת לא רמאנש

 הנוכהו וכו ךמאב תשרחש תושירחה לכ 'סופדה 'יגב 'ד 'יס ח"צ יפו תונגב .שרוח 'ד 'יס ה"פ 'פ ןמק
 כשבו ,[םלת ךותב (בושח רבד) םלת ושרחו תואיבנה םהישנ ןמ םיאיבנ םינב ודילוה םיאיבנ ונייהד תובאהש
 שרוח וניא טוידה וליפא קחצי 'ר םשב היכרב 'ר 'וכו תואיכנ תוהמא יגח ר"א קתעוה 125 דצ בוט
 ו"ךב הגוהו) וערת לא יאיבנבו 'יגה ר"פד שרדמב םגו טוקליו פ"יכבו ,יחישמב ועגת לא רמואו םי לי ת
 םילהתב בותכ ארקמבו ,'ב ט"יק תבש םג 'יעו יאי בנ בו םש יריכמ /קליו םילהת 'דמבו ע"סב ןכו (יאיבנלו
 'רנ וכו אוה תמכ 2 :םש םילהת גרובצניג 'צוה ך"נתב 'יעו יאיבנבו ב"כ ז"ט א"הדבו יאיבנלו ו"ט ה"ק
 "יעו) א"הב םהנ ומכ םחנו (םש י"מב ייעו) 178 דצ ליעל ךלה תמ שרדהכ םחנ תמ ןוקירטונ םחנתמ ושרדש

 םהונ אוה תמה לעכ תמכ םחנתמ (ג"כ ד"כ לאקוחי) ויחא לא שיא םתמהנו כ"הלכו (278 רצ ליעל י"מב
 םחנתמ אוה תמה לעכ תמכ ןימוחינ ןושל םחנתמ ושרד דועו ,אהובו אהות 15 רצ ליעל ומכ אהותו ,ךילע
 אוה תמכ שרדהכו ,םי תמהנכ םחנתמ א"ד ט"קלב שרפמ 'וכו אהות אוה שרדהכו ,'וכו התוש רבכו ךילע
 םג אתיא תמכ 'יגהו ,םימוחנת לש סוכ ךילע התשו ויניעב תמ התא רבכ א"מו ת"הע י"שריפב 'וכו םחנתמ
 . םימוחנת סוכ ךילע התוש רבכו הדגאבו ,נ"חעו המכ היגה כ"מבו .הזה עשרה ול הרמא םש פסונו ,ו"דו ר"פדב
 שפנ ירמל ןייו דבואל רכש ונת 'אנש "וכו םילבא סחנל אלא םלועב ןיי ארבנ אל 'א 'ע ןירדהנסב םרמאמכ
 תיבב ןיתוש תוסוכ הרשע ינת 'א 'ו ג"פ תוכרב 'שוריבו ,ז"טפ א"רדפבו םש ס"דבו 'א ה"ס ןיבוריע 'יִעו  'וכו
 ו"יכבו ;םינש עבש ומע בשיש הנוצרב היהש .'וכו םידחא ףא 5 :ד"יפ תוחמשו 'ב 'ח תובותכ 'יעו 'וכו לבאה
 ,118 רצ בוט לכשב 'וכו דבעיו 'תכו ג"ל ןכו .?וכו יזפ ןב הנינח 'ר ימא "וגו ומיע תבשיו 'וכו ינב התעו 'יגה

 םימיכ ויניעב ויהיו ןלהל רמאנו םידחא םימי ןאכ רמאנ יזפ ןב אנינח 'ר רמא םידחא םימי ומע תבשיו 'יגה םשו
 ןב הנינח 'ר 'מא םידחא םימי ומע תבשיו 487 יומע ג"המבו ,םינש 'ז ןא כ ףא םינש 'ז ןל ה ל המ םידחא
 ןאכ ינש םידחא ףא םינש ןלהל ינש םידחא המ םידחא ןלהל 'אנו םידחא ןאכ 'מאנ (יזפ רב םש ק"יכבו) = יזפ
 רשא דע הרמא התקדצ יפכ .'וכו התקדצכ 7 | :'וגו םידחא םימיכ ויניעב ויהיו 'פל ע"פ ןמקל םג ייעו םינש
 אתיל ו"יכבו] נ"חעו רמאמה שארב ומכ בוש דע 'פה ןאכ אבוה אלש ונינפלש 'יגה יפל ק"קו .'וכו בושת
 ןכ השע אל אוהו הת קדצב הרבד איה ךיחא ףא בוש דע 'יגה ט"קלבו ,[ןוילגב םלשוהו ומא תבית
 הקבר ול קש רשא תא חכשו ךיחא ףא בוש ךע שרפמו סרוג 119 דצ בוט לכשבו ,'וכו ףורטיוו אלא
 לבא הרוכבה לע ךיחא ףא בוש דע הכרבה לע ךיחא תמח בושת ושא דע ךכ הובר התקדצב
 לע ךיחא ףא בוש דע הרוכבה לע ךיחא תמח בושת רשא דע ייחכבו ,'וכו ףורטיו א לא ךכ השע אל ושע
 תא חכשו הרמא התקדצב ומא ךממ ךיחא ףא בוש דע םש ג"המבו ;תומח יתש בותכה ריכזה כ"עו הכרבה
 'וכו םודא יעשפ השלש לע ושעב רבדמ קוספה הזו ."וכו ףורטיו א לא ןכ השע אל אוהו ול תישע רשא
 אל ותמח ותרבע היתרחונ היתרבוע ל"בשר שרפמו "וכו ופא דעל פרטיו וימחר תחשו ויחא ברחב ופדר לע



 7 א חכ ומ זכ וס השרפ תודלות

 היתרכוע רמא שיקל ןב ןועמש 'ר ,(אי א סמע) חצנ הרטש ותרבעו ופא דעל ףורטיו ןכ השע
 : הימופמ איעז אל .היתרחונ

 אנוה 'ר רמא 'וגו ייחב יתצק קחצי לא הקבר רמאתו 'וגו םכינש םג לכשא המל
 : תכלשמו המטוחמ תפרוג הליחתה

 :וזו זו וז תחפוק הלאכ תח תונבמ השא בקעי חקול םא
 ,ודיב תוקסקופמ ויהש יפל והכא 'ר רמא 'וגו ותא ךרביו בכעי לא קחצי ארקיו (א חכ

 ,וימתוחב אלא טנ םויק ןיא רזעלא 'ר רמא ,ותא ךרביו בקעי לא קחצי ארקיו ודיב וששאתנ ןכיא
 ךרביו בקעי לא קחצי ארקיו רמול דומלת תוכרבה לטנ אל ויבאב בקעי המירש ילולא רמאת אלש

 :כ"'םו 755 דפ ליעל 7  :ס*עפ ןטקל ,סט עוקל 6 :סש עוקלי 5 :ספ עוקלי 8

 | ן יל חצנ הימש ותרכעו | מאופ ףרטיו אלא .יתג?אחד ףורטיו אלא .עכ ףרטיו | ם השע ןכ 1
 | *א היתורביע .מ'א היתורכע .?ךלע היתרנע | רעתכפד שיקל שיר ,א ל"בשו .מָגְו [שיקל -- יר
 ;1א היתורחנו "א היתורחונו ."ִֶד היתרחנו :עכ היתרחנ .]פ היתרחינ ,ן התרחונ לע [היתרחונ 2

 | כגופ הימופ ןמ | ם היעייז . אעייז .%א העיז .ךְד אעיז .יאייעז .ן הייעז .מעכנ'א [איעז | מ היתוריחנו

 ;חו [וגו | אח 'ל .פד םכינש ..המל .תכנוא] דחא םוי (כנ םהינש) םכינש .. המל ['וגו -- המל 8
 ,תן 'תכלשמו [ירנ?אחופְד תכלשמו * 4 | *א והבא .ח אנוח .ן] הנוה | תכנאד 'ל .ופ תח תונב ינפמ\
 חקל םא .ת| בקעי חיקול םא ,[ך בקעי חקול םאו .יכנאופ [בקעי --םא 5 | 5 תכלשמ ,1אל תכלשומ
 /8 ושע ישנ הלאכ יוגו , 'וגו ,ן וגו השא ,ןח תח ..השא [ירתככא הלאכ -- השא * | %א יל ,ך בקעי
 .כ'א וול וזו וז .ל ודיב וזו ..וז [גחַפ וזו -- וז * | א תחפוק וז הלאכ םא [תחפוק | ך הלאכ תח תונבמ
 ,!יתכאחפד ותוא ךרביו ['וגו -- ךרביו | ?א 'ל בקעי -- ארקיו 6 | וא וזל וז ,ךֶו וזו וז .ןֶד וזל וזו וזל וז
 יפל ,1ו וקקפתנש יפל | אפ 'ל .ִד רמא והבא 'ר ,] אוהבא -- 'מא ,1 [והבא --רמא | ] יל ,ן "וגו
 3 ןניא .ת?ראד ןכיהו /*ך ןכיה .עגחו [ןכא7 | (כפ יל ותא -- יפל) [ן תוקפקופמ תוכרבה ויהש

 לא .. ארקיו . "וגו ותוא . .ארקיו [ותא -- ארקיו | ע יל ודיב | 1ךתִד וששואתנ .י?ךנאָחְו [וששאתנ
 ןאכ .תוִך בקעי ..ארקיו ןאכ ,אזַד ותוא ךרביו בקעי ..ארקיו ןאכ 1 'וגו בקעי לא ...ארקיו ןכ ,1 'קעו
 .ל המיתחב [יתכאחוד וימתוחב * | יתכגאופד טגה .ח [טג | ןך קחצי /ן רזעל | 'י ותוא ךרביו

 ,*א ויחאל ,כ ויבא | 2] בקעי וניבא | כא המיש | נאו ילוליא | ל 'ל [רמאת אלש ** 8 | ן הימתוחב.
 תד ויתוכרב ,1א הכרבה תא ;?אח] תוכרכה תא :21 תוכרב | 1 לטנו [תכאחוד לטנ אל * | א ושעל

 'עו אתרחנ 'ע ל"תמעב ייעו ןאכ .קר 'רנכ תואצמנ (היתרחנ) היתרחונ היתרבוע ר"אלב תולמהו ,ויפמ שומת
 רמא ל"ר "וכו ףורפיו ןכ השע אל אוהו כ"ג 'יגה םשו 'ו רבע 'ע דחוימ ךרעב ואבוה ךורעב םגו ,אתרבוע
 היגהל (1היתרחונ היתרבוע ההיד וידב דוקנ ל"יכבו ,'וכו איעז אל .(היתרחונ םש ר"פדבו) .היתרחנ היתרבוע
 ישוריב ומכ עוז לעפמ .ינוניב איעזו ,היתרחונ ל"צו היתרחזכ שבתשנ ר"פד טוקליבו ,ג"חעו היתרחינ היתרבע
 אנוח ר"א םש בוט לכשב ןכו ,נ"חעו יתהגה ןכ .תכלשמו 4 :הינימ ןיעז "וכו ןווה אל 'ג 'ד ב"פ .תוכרב
 ץראה לע תכלשמו המטוחמ תפרוגו הכוב הליחתה אנוח 'ר 'מא םש ג"המבו ,תכלשמו 'וכו הליחתה
 םטוחהמ אצויה עינכ היניעב תוסואמ ןהש רמול המטוחמ תפרוג שרפמ ת"פיבו ,'וכו בקעו חקול םא תרמואו
 יל המלו ייחב יתצק שיגרה ה"רש רעיש הידתתמ רפסבו בותכב הזל זמר יתאצמ אלו בתכו ,ייחב יתצק א"זו
 רעכאב תעדלו ,'וכו העינו החיכ ןושלמ ייחכו שרדמה יכרדב ליגרה 'כו 'ב ףוליחב ייחכ ייחב שירדו םייח
 ןתונ ייחב יתצק קחצי רמואה יכ הקבר הרמא רשא תולמה תאצוהב אצמנ הז שרד דוסי 79 דצ ב"ח ןרגהב
 םיטלובו םידחא םיוקב םושרל שרדמה ךרד] ע"צו ךילשמו ומטוחב ףרוגה לוקכ תיחהו ידצהו ףוקה אטבמב לוק
 'וכו ונורגב ךכחמ ליחתה 4 תוא י"מב 798 רצ ליעל ומכ | ונינפל דמועו יח אוהש ומכ רבדמה תנומת תא
 תחפוקו תטטוקתמ .'וכו תחפוק 5 :[םש כ"מב 'עו ;ארופרופ רענ יט ייפ בי'צפ ןמקלו וזו וז תחפוק ךומסב ןכו
 תוקפקופמ וירחאלש רמאממ אניעד אריגש י"ע הפסותינש 'רנ ל"יכב ודי ב תלמו  ,וזו וזו וז ןהמ תחא לכ
 :יעו) ןהישאר לע תחפוק שרפמ ט"יכ ר"ב 'יפבו ,[ןהילע הדיב התכהש רמולכ ,הדיב ל"צש ןוכנ רתוי] .ודיב
 וזו וזו וז תחפוק הלאכ תח תונבמ א"למ פ"יכ ר"ב 'יפב קחודו ,וזכו וזכ תורמוא ךכ וזו וז (227 דצ ליעל
 תחפוקמ ינירה םייח יל המל ייגה םש בוט לכשבו ,הראמ ןושל תחפוק וזבו וזב הריאמ רמולכ הלאכ שירד
 לכמ הלאב הנושמ רבד כ"ע אלא ןסחיב הלאכ ןה תח תונב לכ אלה הלאכ ל"צ המד בתכ ת"פיבו] וזמו וזמ
 תוטטומתמ תוקפקופמ תוכרבה .ויהש יפל 6 :[וזל וז תחפוקו תוטטוקתמ אלא םהיניב םולש ןיאש תח תונב
 ותוא ךרביו 'וכו קחצי ארקיו ןאכ ודיב וקזחתנ וששאתנ ןכיא ויבא תעדמ אלש הלחת ךרבתנש ודיב תויופר
 'ב םוחנ) םיכרב קיפו מ"ְלִמ תוקפקופמו .יוכו םויק ןיא א"ר רמאדכו תוכרבה תא םייקו ונוצרב וכריבש
 ,קיפי אלו 'ד 'י הימריו ,הילילפ וקפ 'ז ח"כ היעשיב ארקמה ןמ איבהל ול 'יה רתויו לעפ אלו םש אוה םש] (א"י
 שדוחב 'פ אתקיספבו ,('ח ו"מ היעשי) וששאתהו מ"למ וששאתנו [ו"מ ה"פ תוידע ,קפקפ םג" אצמנ הנשמבו
 'ר רמא םש ייגהו ,'וכו יל שי ושע רמאיו שרדב ח"עפ ןמקל ורדסנ םירמאמהו ,תוששואמה תוכלה ('ב א*ק)
 הוכו רזעלא 'ר רמא ךל רשא ךל יהי יחא ןא כ ודיב וששאתנ ןכיא תוקפקופמ תו כרב ה ויהש יפל ו ביא
 לכשבו ,'וכו קחצי ארקיו וששאתנ ןכיא ודיב תוקפקופמ ויהש יפל 'ד קפ 'ע ךורעב קתעוה ןאכ ר"במו ,ש"ויעו
 'ר רמאדכ ותוא ךרביו ן א כ ודיב ו ש שו א תג ןכיה ודיב תוקפקופמ תו כר ב ה ויהש יפל והבא ר"א םש בוט
 וששאתנ ןאָכ תוקפקופמ תוכרב ה ןיהש יפל ייחבבו ,וימתוחב אלא טגהה םויק ןיא רזעילא
 תוכרבה לטנ אל ויבא תא בקעי המרש ילוליאש רמאת אלש וימתוחב אלא טגה םויק ןיא 'וכו ודיב
 ,הכרבה תא בקעי חקל המרמב ורמאי אלש וימתוח אלא רט שה םויק ןיא רזעלא ר"א ט"קלבו ,'וכו
 בקעי חקל המרמב ורמאי אלש וימתוח ב אלא םייקתמ רט ש ה ןיא רזעלא ר"א ב"שר 'צוה הדגא שרדמבו

 :) היִחְרַחוג היתבְבּוע ן

 א *-

 ב .



 6--1 א חכ זס השרפ תודלות %8

 אונ תינומטמב הטל ול רטא ,בהזלש תחא ארטיל וינאל רתוח היהש םיכלמ ןבל היכרב ר רמא ,ותא
 :'וו כנקעי לא קחצי ארקיו 'נש איסהרפב ךל לוטו

 :ארמטו לוכשא רנע תונכ לע וריהזה והיוציו
 םכח הציעל עמושו ויניעב רשי ליוא ךרד ד'הה 'ונו ויבא לא בקעי עמשוו \ז

 יניעב הרשי איה יכ יל חק התוא רמאש ןושמש הז ויניעב רשי ליוא ךרד ,(מ גי ילשמ)
 :ומא לאו ויכא לא כקעי עטשיו 'נש בקעי הז םכח הציעל עמושו ,(ג רי סיטפוש)

 תלחמ תא חקיו לאעמשי לא ושע ךליו 'וגו ןענכ תונב תוער יכ ושע אריו (ט ח
 המשכתנש תמשכ  ,ויתונוע לע ה"בקה ול לחמש תלחמ ,ריינתהל ותעד ןתנ רמא יול ןב עשוהי :ר
 4גקישנ לע אלא רטוא החתייה הפי תונושארה תא .איצוה וליא רזעלא 'ר היל רמא ,וילע וחעד

 6מוסנס ,[פ"עקפפ 'כ ילטמ פוקלי "יעו] סט עוקלי 4 | : 600 דל לעל "עו ,סט עוקל 3 -- : 681 79 ליעל יע 1
 : ז"יפ 3סועט טכדע ,'ד ס"ס ג"פ סיכוכינ 'טוכי ,סט שוקלי 7  :(ס''עפ) ו"טפ םיטלכנ םדנס ,'5 "יס סלח כ'פ

 !יתופד לוטיל -. .כגאח ויגאל | תיאפד -. לטמ .יכנ'או |ןבל | (ןילותא | בקעי) תכנאד ותוא 1
 ,תכאד תוינומטמב .יַפ [תינומטמב | ₪ ףסכ לש | %א תורטיל ,יִּפ ארטיל .כ תחא ארפל ,ן תחא הרטיל

 בקעי לא . .ארקוו ינש |יוגו -- ינש | 'ך איסרפב | יאפ יל דל ל | יכאופד אב .תגנח [אוב | ן תיננומטב

 ותוא ךרביו בקעי לא קחצי ארקיו .יפ :והוציו 3 | תפד יל .יח ותוא ךרביו . .ארקיו ךכ ,כנא ותוא ךרביו
 | ל וההזיה |וריהזה ** | 1 חקת אל רמאיו והוציו ,כ רמאיו והוציו .][ך והוציו בקעי לא . .ארקיו .ָך והוציו
 .% |ליוא ךרד | ו 'ל ,2  םרא הנרפ ךליו ומא לאו .תונאחופד ומא לאו [יוגו 4 ] יכנופ לכשא | ן יל רגע
 ,5'א םכח הצעל עמושו [םכח -- עמושו | (יתא 'ל סכח -- ךרד) .5 ךוד לכ .כג'אחוְד שיא ךרד לכ
 | יתצנ!אחוד שיא ךרד לכ .'א"ו |ליוא ךרד 5 | וד 'ל .גזחח םכח הצע (] עמשו) עמושו י"י תובל ןכותו
 | ן התא | יתנאחוְד ויבא לא ןושמש ([ן רמאיו 'תכד ,נָאְהְד רמאיו 'נש) רמאיו ,5 'תכד [ומאש

 ,כנאפ [ינש | הצעל | ןך עימושו .גל עמשו [יכנאחופד עמושו * 6 | תן ויניעב ..יכ .ן 'וגו [יניעב -- יכ

 לא ,][ן םרא הנדפ ךליו ומא ..לא .ך ךליו ומא ..לא .] 'וגו ומא ..לא .5'אח [ומא -- לא | יתוד יל
 | יאח 'ל .ן תוער . .אריו .כפד ןענכ -- אריו .] ['וגו -- אריו 7 | י 'ל .[ יוגו ,'א ויבא לא ,ן וגו ויבא

 | 'א יל :פ "וגו .ת"אוךל לאעמשי לא . םהרבא ןב לאעמשי תב תלחמ . . לא  [ינְַ] תלחמ -- לא *
 ה"כקה לחמש ,זְח ה"בקה . . לחמש [לע -- לחמש | ?א -, ושע [ןתנ | א ל"בירא .תןכ יול ןב ..'ר 'מא 8
 [יכנ'א המשבתנש * | ם ויתונווע לכ .תאְד ויתונוע לכ .ן ויתונווע ,יכג [ויתונוע | י ול ולחמנש ,ן לע
 ,כחפ ול מא :ן הל 'מא [היל רמא 9 | לא תמסבתנש .?ְך המסנתינש .תןחופְך המסבתנש . תמשבתנש

 התא .רכנחפ רמוא תייה .ן [רמוא התייה | כ םא .ת"אפ ולא | תו רזעל | ד רמא .ינא לזא
 | תד היה .א רמוא

 וףכו תוכרב ה ויהש יפל ב"ע 'ג ו"ד םיקידצה סוחי יסבו ,ונוצרב הגורחאב וכרב הגהו תוכרבה תא ושע
 אל ןיחא וש על בקעי המירש ילוליא רמאת אלש וימ תוח ב אלא רט ש ה םויק ןיאש וש ש א תג ןאכ
 ןכו ליעלדכ "וכו טגה םויק ןיא רזעלא ר"א ןאכ עטוק פ"יכבו .'וכו קחצי ארקיו ל"ת תוכרבה תא לטנ
 'ר רמאמו ,םש י"מבו 795 דצ ליעל 'יעו ליעל ד כ 'ןכו 'מתוחב אלא טגה םויק ןיא רזעלא ר"א טוקליב
 רמאמב 681 דצ ליעל לשמה ליחתמ ןכו .'וכו םיכלמ ןבל 1  :כ"יכו פ"יכב ןאכ ג"ל 'וכְו ויהש יפל והבא
 לועל ומכ תינומטמבו ,נ"חב ש"ייעו "וכו בהז ארטיל לוטיל ויבאל רתוח היהש םיכלמ ןבל יול 'ר םשב היכרב 'ר
 תוינומט'מ ב המלו אבא ול רמא בהז ארטיל ויבאל [רתוח] (םתוח) אוהש ךלמ ןבכ םש בוט לכשבו ,188 רצ
 ול רמא בהז לש ארטיל לוטי ל ויבאל רתוח היהש םיכלמ ןבל ל ש מ םש צ"היבו ,'וכו איסהרפב לו טו אב
 והיוציו תלמ .'וכו והיוציו 3 :נ"חעו "וכו קחצי ארקיו ד"הה איסהרפב לוטו אב תוינומט ם ב המל ויבא
 והוציו שרפמ םש ג"המבו ,[ו"יכ ןוילגב וריהזה תלמ ןכו] ההיד וידב רפסה בתכב יטיש יניב ל"יכב המלשוה
 והוציו םש בוט לכשבו ,'וכו לוכשא רנע תונב לע והוצ והוציו והמ ןענכ תונבמ השא חקת אל ול רמאיו
 ד"הה 4 :םש י"מבו 686 דצ ליעל 'יעו תוינקדצ ןהש ארממו לוכשא רנע תונבמ 'יפאו ןענכ תונבמ "וכו ול רמאיו
 הנוכנה 'וגה םשו ,ההיד וידב רפסה בתכב ל"יכ ןוילגב םלשוה ומא לאו ויבא לא דע שרדה לכ .'וכו ךרד
 ?םופרבו .םכח הצעל עמשו ויניעב רשי ליוא ךרד ו"ט ב" ילשמב כ"הלכ "וכו ליוא ךר ד םימעפה יתשב
 יו תובל ןכתו ויניעב רשי שיא ךר ד לכ יב א"כ ילשמ קוספה םע הז קוספ בברועמ יתנייצש י"כבו טוקליבו
 ,700 דצו 86 רצ ליעל י"מבו נ"חעו (ליוא ךוד הגוהו שיא ךרד לכ "יגה םימעפה יתשב הקחמנ ו"יכבו)
 ביתכד עשרה וש ע הז ויניעב רשי ליוא ךרד ה"שז בקעי אציו שרדה ןושל םש ב"מ אמוהנתב החיתפבו
 הצעל עמושו הרצ לע הרצ ףיסוה 'וגו לאעמשי לא ושע ךליו 'וכו ןענכ תונב תוער יכ ושע אריו הלעמל
 המיתו ,ט"מקתת 'ר ילשמ ?קליב אמוחנת ןויצב קתעוה רמאמה הזו ,םש ב"גאבו ש"ויעו 'וכו בקעי הז םכח
 לא ושע ךליו 'וכו ושע אריו ינש ושע הז רשי שי א ךרד שבתשנ ביי 'יס ילשמב םיקוספה רדסב םש םגש
 םש הנישו ,ומא לאו ויבא לא בקעי עמשיו ינש בקעי הז םכח הצעל עמושו באכ לע באכ ףיסוה לאעמשי
 ןמ רפוסה גלד (ינפלש הקתעהב וא) פ"יכבו] נ"חעו ונונפלש ךומסה רמאמב 'יגה וזכ באכ לע בא כ ןושלה
 תמשב איהו תויבנ תוחא 'וכו לאעמשי תב תלחמ איה .תלחמ 8 :[ינשה םכח דע ןושארה םכח הצעל עמושו
 המשבתנש ת מ שב .ויתונוע לע ה"בקה ול להמש ת לח מ שרודו ,('ג ו"ל תישארב) .תויבנ תוחא לאעמשי תב
 'וכו ותעד ןתנ יול ןב עשוהי ר"א ןענכ תונב תוער יכ ושע אריו סרוג ט"קלבו ,הידי לע וילע ותעד הבשייתנש
 ותעד םש ב תנ ש לאעמשי תב תמשב רמוא אוה ןלהלו ה"בקה ול לחמש תלחמ תא חקיו 'וכו ושע ךליו
 תלחמ תא חקיו רייגתהל תעד ןתנ יול ןב עשוהי ר"א לאעמשי לא ושע ךליו 120 רצ בוט לכשבו ,הילע
 'ג ו"ל ןמקל ן"במרבו] הי לע ותעד המסבתנש תמשב ה"בקה ול לחמש תלחמ הארוק המלו תמשב וז
 ,[םש ייחבבו ש*עו וילע ותעד הטשבתנש תמשב ויתונוע לע ה"בקה ול לחמש 'וכו ותעד ו ש ע ןתנ ורמא ר"בבו



 9 יט חכ חס וס השרפ אציו תודלות

 הרצמ אציו עשר שקומ םיתפש עשפב ובייא 'ר םשב ןדוי 'ר  ,ילמ תיב לע הפסות ביכ לע ביכ
 הז קידצ הרצמ אציו ,הלקת םהל תאב ה"בקהב לאעמשיו ושע ודומש דרממ , (גי בי ילשמ) קידצ
 :עבש ראבמ בקעי אציו 'נש בקע

 חס השרפ

 א אפפ רב אננח 'ר 'שב סחניפ 'ר ןתנוי 'ר 'שב ןדוי 'ר .'וגו בקעי אציו ייחכ

 5 (דכ גכ ג ילשמ) ךתנש הברעו תבכשו דחפת אל בכשת םא 'וגו ךכרד הטבל ךלת זא חתפ
 : סיילקפפ 'כ ילטע קלי ,ו"יק 'כ טו;לי 1 :'3 'יפ ק"ספ ןויקלו 314 75 ליעל ייעו ם"עקחפ יכ ילטט קלי ,סש וקלי 1

 | תד בוכ לע בוכ א"ד באכ לע באכ .1אפ באכ לע באכ ,כ בוכ לע בוכ ,*ורָנאָחֶו |ביכ לע ביכ 1
 יב ויל ילמ תיב * | א תפסותו .?א הפסותו .יָוְד תפסות .,1ך אתפפות .?ךכ] אפסות .חפ [הפסוח

 יתכנאפ וביא | ו איילמ תיב .ן 'אלמ תיב .ראד אלמ תיב .פ ילמתו באכ .נ אלמתי יכ .חָל ילמתי =
 | ת ₪ ער שקומ םיתפש עשפב |ררממ 2 | יופד יל .כנא [קידצ -- אציו | יתכנחופד ער .א'דך [עשר

 ,(ילשמ) ולאְזְד התאב | ךְד ותוא וסיעכהש וושנ ןכו ותוא וסיעכהו = :יכנאחןפ [הזבקהב | 1 ררמש .ן ודרימש

 ,ּוָד הנוח ךליו ..ראבמ .(סש) יתכנאח [עבש ראבמ | יחוד 'ל .ןך 'תכד .(םש) יכנאפ [ינש 8 | א הלת
 יר . .םשב ןדוו 'ר [חתפ -- ןדוו 'ר |  ?אפ "ל .תכיאחד הנרח ךליו ,1 עבש ראבמ /ן [הגו 4 || ןפ"יל"

 י'ר םשב סחנפ יר ןתנ 'ר םשב ןדוי 'ר .5א חתפ . .ר"שב-ןתנ יר ןנחוי ר"שב ןדוי 'ר .,] חתפ ..םשב סחנופ
 ןתנוי יר םשב ןדוי 'ר .1אפ חתפ ..רב ('א אנינח) הניגח 'ר םשב םחנפ 'ר םשב ןדוי 'ר ,5 חתפ . .אנניח

 ,(ילשמ) 11 אנינח רב אמח 'ר םשב 'ר ןתנוי 'ר םשב :ןדוי "ר = 21 חתפ הנינח רב אמה 'ר םשבי סחנפ יד
 ,פנאופ [ךכרד 5 | | 'תכ .י התפ סחנפ 'ר ,"ן חתפ אפפ רב אנוה 'ר םשב םחניפ 'ר .זְד ייתכ ןדוי

 .:גחפ |ךתנש -- םא | תד 'ל .פ דעמת ..ךלגרו .כנאח ףוגת אל (א ךילגרו) ךלגרו .ן ['וגו-| ףדד ךיכרד
 ,יך רחפת .. םא .] 'וגו רחפת ..םא ,[ָ ךתנש ..אלו ..םא ,1א ךותנש ..אלו ..םא  ,ןןלא ךיתנש ..םא
 מס
 תלחמ ייכו לאעמשי תב תלחמ תא הקיו "וכו ושע ךליו ןתח וכו תרפכמ הלודג אישנ ןתח םכח םש ימלשורובו
 ושע ךליו ןתח וכו םכה םש לאומש ש שרדמבו 'וכו ויתנוע לכ לע ול לחמנש אלא המש תמשב אלהו .המש
 ויתוגוע לכ לע ול הלחמ ש דמלמ .אלא המש אוה .תמשב אלהו .המש אוה תלחמ יכו תלחמ תא חקיו וכו
 בוכ לע ביכ רפסה ףוגב תואסריג יתש ל"יכב ./וכו ביכ 1  :'וכו תמשב איה: תלחמ תי ביסנו 'א י"רתבו .'וכו
 א"וכו .ט"יכ .ר"ב 'יפבו 'ב א"יכו ח"וכו ו"יכב םגו ,ילמ תי ב לע הפסות א"ס ילמ תי יכ לע הפסוח
 ר"תמעב 'יעו.באכ לע באכ ביכ לע ביכ הלחמ ןושל תלחמ שרוד א"רו ,ביכ לע בוכ וגה ר"פד טוקלובו
 א"יכו פ"וכבו ,('ה א היעשי) הרס ופיפות דוע כ המ לע כ"הלכ הפסוה ןושל וישנ ל ע שרודו ,אבוכ 'ע
 לועלו (ץוק בוכ םש :ג"חבו) ןיבוכ תחפוכש לגמל 508 דצ ליעל ומכ ץוק בו כ תארוהו ,באכ לע באכ 'יגה "א
 תפסות (אתפסות אפסות) הפסות תארוהו ,(אבוכ) הבוכ סורד 3 רצו (םש י"מב "יעו) היבוכ תקפא 15 דצ
 םג 'וגהש ומכ ילמ תיב לע א"פ 'יג יתררבו .תפסות הפסות 'ע "שה ךורעבו 662 דצו 506 דצ ליעל "ועו
 440 רצ ג"המבו 120 דצ בוט לכשב םגו ר"ב :יפבו 'בו 'א א"יכו :יסופדבו ,'ב .ילמ .'ע ר"תמעב * 'יעו \ ו"וכב
 ילמתי יכ לע יש השלשב דועו ל"יכב שבתשנ הלקה "יגה וזמש רעשל השק ןכא ,אלמ תיב לע
 ביכ לע ביכ וישנ לע אלא שרפמו סרוג א"יכו פ"יכ ר"ב 'יפבו ,ג"'עצו ולמתי באב לע פ"יכבו ,(אלמ תי)
 ומכ .בוכ לע ביכ א"ד ןכ ומכ תוינשהו (תוער ל"צו) תופי ויה תונושאר האמצה תא הורה תופס באכ לע 'באכ
 התיה התיב אלמ תיב לע (אפפות) אתפפות (םיצוק לע םיצוק ביכ לע ביכ א"ד) םיצוק לע םיצוק
 :וכו הורה תופס ב א כ לע ב א כ וישנ לע אלא ר"פדב ר"ב 'יפבו) ןהמ תחקל ףיסוה אוהו תוורכנ םישנ האלמ
 ,('וכו התיה וותיב אלמ תיב לע אפסות 'יצוק לע םיצוק בו כ לע בו כ ןכ ומכ תוינשהו תוער ויה תונושאר
 איצוה אלש וישנ לע 190 דצ בוט לכשב 'ב ו ב לע בוכ א"ד באכ לע באכ ייגהל ףסונ ת"יכו 'יסופדבו
 הפי "וכו איצוה וליא רזעילא ר"א 195 דצ םשו ;,אל מ תיב לע תפסות בוכ לע בוכ אלא תונושארה
 לע ('ב א כ וישנ לע והמ וישנ לע םש ג"המבו ,עשפ ףיסוה ותאטח לע רמולכ בוכ לע בוכ אלאי השע
 א"יכו ל"יכב םג ח"ספ ןמקלו] 'בו יא א"יכו ר"פדב ה"כו .עשר שקומ :אלמ תיב לע הפסות באכ
 רבדיו 'פל החיתפ ובויא 'ר םשב י"ר הל דבע םשו ,ד"לפ שיר ליעל 'יעו ,[ארקמב אוהש ומכ ער אסריגה
 הז .קידצ הרצמ .אציו 'וכו םהל תאב ה"בקהב לובמה רוד ודרמש דרממ "וכו הבתה ןמ אצ יוכו חנ "לא םוהלא
 וישנ ודרמש דרממ "וכו םיתפש עשפב חתפ ובייא 'ר םשב ןדוי 'ר תישילשה החיתפה ח"פפ .ןמקלו ,'וכו .חנ
 ווא 'ר םשב הוי 'ר "וכו ושע ךליו 'וכו ושע ארוו 'פל 0 'ומע ג"המב קתעוה םשמו ,ש"ייעו "וכו ושע לש
 ךלהש שרפמו הלקת ןהל תאב (ה"בקהב) הי "בקהל ושע לש וישנ וררמש דרממ ער שקומ םיתפש עשפב חתפ
 ובייא 'ר םשב ודוי 'ה שרד ןאכמ קתעוה 125 דצ בוט לכשבו : .תויכג .תוחא .ונממ חקלו לאעמשי לא ושע
 בקעי הז 0 הרצמ אציו הלקת ןהל תאב לאעמשיו ושע ודרמש ררממ וכו אציו ער שקומ םיתפש עשפב
 םויסבו ,ותוא וסיעכהש וישנ ןכו ותוא וסיעכהו ת"יכו 'יסופדב הרז הפסוהו ,עבש ראבמ בקעו אציו רמאנש
 השרפה - ןאכ בותכ כ*יכבו ,ג"ספ ףוס ליעל י"מב 'יעו הירחאלש השרפהל השרפה הכמסנ ונינפלש רמאמה
 :ב"ספ ףוס ליעל י"'מב 'יעו ארהיס .קולס

 ,המותס השרפ ןאכ ארקמבו ,ז'ספ שיר ליעל י"מב 'יעו ו'פפ ר"פרב ןמסנ ןכו ויפפ יא א"יכב .חס השרפ
 ה"כו  .'וכו םשב ןדוי 'ר 4  :גיפפ ליעל י"מב 'יעו בקעי .אצינ רדס תיייכבו אציו ררס השרפה שארב בותכ ו"דבו
 ,19 דצ ליעל םג 'יעו 694 דצו 41 דצ ליעל ג"חב 'יגה יפל םג םירמואה תומשב וקלחנ פ"רו י"רו ,נ"חעו ו"וכב
 :557 דצ ליעל .יעו חתפ ינולפ ר"שב ינולפ 'ר יגולפ ר"שב יגולפ 'ר ונינפלש ןונגסהל אמגוד תוחיתפב יתאצמ אלו

 ) בָאְכ.

 49 67080]ו1[ ץ8058.



| 

 י חכ חס השרפ אציו 0

 ,ןבלטו ושעמ רחפת אל כנכשת םא ,ענש ראבמ בקעי אציו 'נש בקעי הו השבל ךלת וא
 :אוהה םוקטנ בכשיו ,ךתנש הברעו תככשו

 לא (א אכק םילה) םירהה לא יניע אשא תולעמל ריש חתפ ןמחנ רב לאומש 'ר
 היב 'חכ הקבר תא איבהל ךלהש העשב רזעילא (םש סש) ירזע אובי ןיאמ ,ינרכעמלו יינפלטל םירוהה

 רודג רמא אנגח ר ,רחא םזנ אלו רחא רימצ אל ינאו (י רכ תישארכ) 'וגו םילמג הרשע רבעה חקיו +
 ןמ ירנס רֶבּומ אנא המ רמאו רזח ,ונמט ןלטנו ושע רמעש אלא ומיע חליש רמא עשוהי 'ר  ,וחליש
 ,(ב םש םילהת) ץראו םימש השוע י"י םעמ ירזע אלא יירב ןמ ירבס רבומ אנא תיל םולשו סח יירב
 ןשיי אלו םוגי אל הנה (םשפש) ךוטש םוני לא ,טיימל (גסשפש) ךלגר שומל ןתי לא
 (ו פש פש) ער לכמ ךרמשי י"י (הפשפש) 'ונו ךלצ י"י ךרמש י"י ,(ד סשסש) לארשי רסוש
 אציו (םשפש) ךתאצ רמשי י"י ,תומה ךאלממ (סשפש) ךשפנ תא רמשי ,ןכלמו עשרה ושעמ
 :עבש ראבמ בקעי

 נ"ע לעוסנס "ע 5 - :ע"פ ןמקל 4 - :'ד יי *כק סילסס יכיכמ 'קני ,ת"עסמ 'כ סילסמ 'קלי ,ו"יק 'כ טוקלי 4
 : [ינ ייפ ט"עפ ןטקפ 'יע !0] :(ס"'עפ) ו"פפ םיטלכנ תדנל ,'ג 'יכ סליו

 אציו .כנ'אפ [עבש -- אציו | 'וכְו יל .(םש) יתד ביתכד .גאחפ [ינש | ינאחו ךכוד - [חטבל 1

 | ו ושעמו ןבלמ | ןך אלו | (םש)י םרא הנדפ ךליו ומא לאו ויבא לא בקעי עמשיו .יתא|ְד בקעי
 | = יל .(םילהת) י"א ינמחנ רב [ןמחנ רב 8 | א בכשיו ר"הה .'אזְ] בכשוו ינש | יא ךיתנש | | התבכשו

 (ת אובי) אבי ןיאמ .ן "וגו ₪ |םירהה | ל לע |לא ** | נ'אפל תולעמה [(פש) יתכ"אוְ .תולעמל *
 גל םירוהה לע . כו םירוהה לא םירהה לא . . אשא . ךָד םירוהה לא יניע אשא [מי םירוהה לא * | תכ'א ירזע
 ;םיכ ינרבעמלו .ן יינרבעמלו | ג יניפלמל .[מ ינפלאמל .[ך יאנפלמל .יכ'א ינפלמל 4 | ם 'ל .1א םירהה לא
 ,ו'א םהרבא דבע = [רזעילא | אופ אבי | 'א יודבעמלו ,ן ינידבעמלו .[זְך יאנדבעמלו .פ7 יינדבעמלו
 | א יל םילמג 5 | מ'א "ל .ן יב [היב | מיאְוְד ביתכ המ .תףכנפ 'תכ המ | יפ יל תא | כ -, אבי ןואמ
 וינרא . . לכו .?א ודיב ..לכו 'וגו .'א ודיב וינודא בוט לכו ךליו וינודא ילמגמ ,(םש) י וינודא ילמגמ ['וגו
 מ רטצ .(םפש) יכנאופד ריטצ .י [פזנ | מ אל | מ (פש) יכגאופד םזנ ,ו [רימצ | יתכו 'ל .ם וריב

 ,ן [וחליש 6 | 'א רריג ,ןפ רורג ,'י ידורג ,5] ידודג | ' רמוא | י רזעילא . ןןפ הנינח .(םש) יתכ'אד אגיגח
 :יתגופד יול ןג (ת עושוהי) עשוהי יר .כ [עשוהי 'ר | !א וחלשו .(םש) י ותוא חלש .יתכ*אפְד וחלש
 | יא אבש [רמעש | ומע | 'א חלש םירחא .?א חלש םירחא ןוממ .'ו חלש . חלוש | (םש) יא ל"ביר
 /ג'או ירביס | ף 'ל .מ (סש) י ריבומ | מ ינא .ן הנא | י רמא .ן רמו | י יל רזח | כפ ונמיה | יִ] ולטנו

 יירביפ . . הנא תיל ..סח [יייב -- פח 7 | 25% יארובמ .'א יארוב ןמ .כפ יירבמ | (םש) ו יירבס ,כ יירבוס

 רוח .₪ ירבס דיבומ אנא תיל ו"ח .א יארוב ןמ (%א ירביס דבומ) ירבס דיבומ אנא תיל ו"ח ,[ יירב ןמ *

 .ן יוגו :.םיכנפ [ץראו -- השוע | יתכנפ יל . יירב ןמ ירבס דבומ אנא תיל (!ְך וזח) םולשו סח רמאו
 ;'א טמל .ב?אופ [טיימל | ) וגו ךלגי .מיתכאד ךילגר .(םש) יו [ךלגר | מ ןתי לא ביתכו 5 | תףאד יל
 סוני (וכ לאו) לא .ן [ךומש -- לא | יתגְד 'ל .מ םיגרוהל םיטמו םתולקלקע םיטמהו א"דכ הגירהל טיימל
 ,יכנְד ןשי ..הנה :מתְו [ןשיי -- הנה | (םש)יאפ 'ל .מך ךירמוש םוני (מ לאו) לא .יִכְד ךרמוש

 שמשה םמוי וילע בצנ 'ה הנהו ד"הה אבס לארשי לארשי רמוש .ןדך "וגו :יתכג [לארשי רמוש 9 | אפ יל

 | אפ יל .מ ךאלמ לא רשיו ביתכ המ הלילב ול גוודזנש ךאלמה. הז הלילב חריו שמשה ול חרזיו הככי אל
 | ת רומשיו .מיכאד רומשי :ןפ [רמשי | ('י יל ןבלמו ושעמ) 'ל עשרה 10 | א ךרומשי | יל 'וגו ךלצ --י"י

 ,(םש) יכנד ךאונו - .מיפ [ךתאצ | םיתכא רומשי .(פש) ינופ [רמשי | מ 'ל י"י | (םש]ו יל תא
 1 תניאוד 'ל .ם ראבמ .םיכ'א [עבש ראבמ 11 | א םלוע דעו התעמ ךאובו .ן 'וגו ךאובו . [ך ךיאובו

 'ועו "וכו ויבא לא בקעו עםשיו ביתכד בקעי הז ילשמ 'קליב 'ינהכו ומא לאו ויבא לא עמשש ליבשב .בקעי הז 1
 ויימ ייפ בקע ירפסב שרדנ רבכו ,תו ל ע ם ל ריש דבל רומזמה הזב בותכ ארקמב | תולעמל ריש 8  :ליידרה 'יחב
 שרוד נ"בשרו ,תולעמה ריש שבחשנ י"כ השלשב דועו ל"יכבו ,'וכו תולעמל ריש אלא ןאכ ביתכ ןיא תולעמה ריש
 יבו 'א י"רתב םגרותמש ומכ יגרבעמל ןוירה ןושלו ידמלמל יינפלמל הארוה ןושל םירוהה לא היב ירק םירהה לא
 ט"צפ ו"יכב ןכו שיירב יינרבעמלו הנוכנה !יגה ו"יכב םגו ,תירבע אנאה (ב"י א"י ךבדמב) יתירה יכנאה
 (ו"דו ר"פדב ה"כ) יינדבעמלו ירמלמל ךיבא תוכרב שבתשנ ח"צפ 'יסופרבו ,יינרכעמלו יינפלטל 'וגו ירוה תוכרב
 ןטקל ושרד ןונגפה הזבו ,'וכו דחא דימצ אל יריב ןיא ינאו .'וכו ינאו 5 :811 דצ א"ה א"הגאבו נ"חעו
 'תב המ 'וכו ךלהש העשב םהרבא דבע רזעילא רמא הכב המל ךביו ולוק תא אציו ימתס רמאמב ע"פ
 ינוניב דודגו ,וחליש סכיר .וחליש דודג :נ'תעו דחא דימצ אלו דחא םזנ אל ינאו 'וכו רבעה הקיַו וב
 שרדהו , (ידודג ו"דבו) ידורג ר"פדב ןאכ טוקליב 'יגהו ,חרק 'יפו דורג טוקלוה 'יגש בתכ א"באבו .דדג ןמ .לועפ
 ה'דב 116 דצ ליעל י"מבו נ"חעו יול ןב י"ר .עשוהי 'ר 6 :םש ב"גאו ב"מ אמוחנתב םג 'יע םקיר וחלישש
 ליעל ןושלה ןונגס ןכו  .'וכו רמאו רזח | :תודלוח '5 ףוס רשיה רפסב 'יע .ומיע הליש | :רזעלא 'ר םשב
 .טוימל 8  :[יירב ירבס רבוט שבתשנ ר"פד טוקליבו] שיייעו ירבס .הדבומ אגא הס הרמאו הרש הרזח 956 דצ
 ,יונו טוימ ידיל אבל ריתע קירצהש (ו'ט 'ז) יתיאר לכה תא 'פ תלהק שררמב םג טיימ םשהו ,יתנייצש י"כב ה"כו
 םיגרוהל םיטמו ('ה ז."כק םילהת) םתולקלקע םיטמהו א"דכ הגירהל טיימל שרפמו סרוג םש םילהת יריכמ 'קליבו
 ג"המב ע"עו] נ"חעו 'וכו (א"ו 'יס הטטל "ועו וניבא בקעי 'ולכ) אבס לארשי לארשי ימוש וכו (א*ו ד"כ ילשמ 'וע)
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 1 י חכ תפגהשרפ אציו

 וישנ ודרמש דרממ] (גיבי ילשמ) ער שקומ םיתפש עשפב חתפ ובייא 'ר םשב ןדוי 'ר
 :בקעי אציו בקעי הז (םשפש) קידצ הרצמ אציו ,[הלקת ןהל תאב ה'בקהב ושעלש

 םשב סחניפ 'ר (רישיילשמ) 'ונו תובא תלחנ ןוהו תיב חתפ והבא 'ר םשב סחניפ 'ר
 לאותכו ןבל ןעיו הרותב ,ה"בקה ןמ אלא שיאלש וגוויז ןיאש וניצמ םיבותכבו םיאיבנב הרותב והבא יר
 סיטפוש) 'וגו איה י"ימ יכ ועדי אל ומאו :ויבאו םיאיכנב ,(נ דכ תישארב) רבדה אצי י"ימ ורמאיו
 שיו ונוויז לצא ךלוהש שיו ,תלכשמ השא י"יטו תובא תלחנ ןוהו תיב 'נמ םיבותככ ,(ר רי
 ,(גס רכ תישארב) םיאב םילמג הנהו אריו ויניע אשיו ינש ולצא אב וגוויז קחצי ,ולצא אב ונוויזש
 :בקעי אציו ינש ונוויז לצא ךלה בקעי

 הלאש הנורטמ (ו חס סילהפ) 'וגו התיב םידיחי בישומ םיהלא חתפ ןומיס 'רב ןדוי 'ר
 רמא ,קוסע והמ העש התואמ ,םימי תששל הל רמא ,ומלוע תא ה"בקה ארב םימי המכל יסוי 'ר תא

 :'נ "ס ע"ג 3"מ סילספ שכדע ,': ס"" ןעק דעופ ,'ע זעכ סיעסוט 'קלי 3 1769 דלו 811 75. ליעל ייע 1
 /(יב ס*י) סילקט 'פ ספקיקפ |: 114 5 ליעל 'יעו ד"פטס 'כ  סילקפ קלי ,ן"יק 'כ 'קלי 9  :ד"י ע"י ילטע יכיכמ 'קלי 6
 סועמ ז"'ע "ס כנדמכ 'כ "ס לטפ יכ " "ק סלשיוו לתוסנפ ,'ע "יס םוסע ס"י 'יכ כנדמכ 3"מ לעוסנס ,ק"פ ככ 6לקיו
 :ב9 יס סיפ לסועס םכזמ 'ס 'יכ ב"כפ 'ו 'כ ג"פ סבכ לנדעב ,'ו ייפ

 (ן 'וגו םיתפש) ער שקומ םיתפש עשפב חתפ (פ ןדוי יִר) ובייא ר"שב ןדוי 'ר [בקעו אציו -- ןדוו 'ר* 1

 וביא 'ר ..ןדוי 'ר  .ןֶפ אציו בקעי (ם הז הרצמ) הז קידצ הרצמ אציו הלקת (ם םהל) ןהל תאב . .דרממ

 ה"בקהב ..דרממ (?א ער שקומ םיתפש עשפב קירצ הרצמ אציו ער) ער ..םיתפש (5 עתפב) עשפב חתפ

 יר כא עבש ראבמ בקעי (א 'אנש) אציו .. הרצמ אציו הלקת (?א םהל התאב) ןהל תאב (5 ה"בקהל)

 /תתאפד והבא 'ר .ן אוהבא 'ר םשב סחניפ 'ר 5 | תגד יל וכ בקעי אציו . . הרצמ אציו ער . . עשפב חתפ ובייא

 | יתכנ?אפ סחנפ | ן וגו : תכנאחפד תלכשמ השא י"ימו . . תלחנ [יוגו--תלחנ | כָנ וביא 'ר םשב ןדוי 'ר
 םיבותכבו םיאיבנבו הרותב ,י וניצמ םיבותכב . . הרותב .'%א [וניצמ . . הרותב | יכנ'אפ וביא ,ן אוהבא 4

 | 'א יל ןיאש | ןך םיאיבנבו םיבותכב 'ותב וניצמ :,ך םיבותכבו םיאיבנב הרותב וניצמ .1א ךןפ וניצמ

 ןיינמ .5נאְד ןינס ₪ .ןפ [הרותב | 1א ה"בקהמ אלא וניא | ] הזה שיא | י"אפ וגוו ?כ וגווז

 .י"ימ ['תנאפ ד רבדה -- י"ימ * | ך יל ורמאיו 5 | 5 'ל ורמאוו --- ןעיו | ך "יתכ ,ו ביתכד ןינמ ,ף ינש
 | ('ך :ל 'וגו---םיאיבנב) ו ביתכד ןינמ .ןְד 'יתכ .[ךפ ביתכד =, [םיאיבנב | ן 'וגו .ל 'וגו ו"ימ ,ּ הזה רבדה

 ןח םיבותכבו 6 | ן "וגו .י5]א]זד אוה .ל וגו אוה פד איה ['וגו איה * | | רברה תא ₪ [ועדי

 ;וכנא [תלכשמ --תיב | או 'ל ,ך ביתכד וגייה ,' ביתכד ןיגמ ,פ יכד.ןינמ .ןְך 'יתכ ,[ך 'תכד ;ג .ןינמ [נמ

 מיתכנאוד ךלוה אוהש .פ [ךלוהש | תחד שי .מיכנאופ [שיו | ד תלכשמ . .י"ימו :ןפ "וגו ןוהו תיב
 אב ,'ִאְו ולצא וגוויז אב | ו ךלוה [אב | מיניאחפ וגוזש ל וגויש [תכ'אד וגוויזש 7 * | מינאחפ וגוז

 .מתכנאו |אריו -- אשוו | ןפד 'ל .מ"א ד"הה :יתכג!א [ינש | א וגוז ולצא אב .מינחפ ולצא וגוז |
 | ןח בקעיו 8 |  'ד 'ל ,+ םילמג הנהו |םיאב - - הנהו | 1ד 'ל :פֶד אריו ,י אריו ויניע תא קחצי אשיו

 ךליו ..ראבמ .מת%ֶאְו עבש ראבמ ₪ [כקעי | י] 'ל .מתְד ביתכד .כנאחפ [ינש | מינ'אחפ וגוז

 םיריפא איצומ התיב .יכא התיב .פ יוגו .ְו [וגו התיב | ו יר םשב ,[ֶו יריב | [ן הדוי 9:| כיאה הנרח

 'ר תא 10 | "וןפ תחא ([ך אנורטמ) הנורטמ ,(םילהת) יתד אנורפמ .יכנ"או [הנורטמ | ףַנ תורשוכב

 הרמא [המכל | ן התפלח 'רב ..תא .[ןְך אתפלח רב יסוי 'ר תא ,י יסוי 'רל ;(םש)יכנאחפ |יסוי

 הששב .?א םימי 'ול .ןחפ םימי הששל ,ן [םימי תששל | א םלועה | ת ₪ הרמא .כנאחופד ₪ ול
 תאו םימשה תא י"י השע םימי תשש יכ ([ך 'תכד) ביתכדכ םימי הששל ,(םש) 'ו יול ,1וכ הששל ,'א םימי

 . ..התואמ ,(םש) ו קוסע אוה המב העש התואמו ,7 קוסע . .םימי התואמ [קוסע -- העש התואמ * | [ךְד ץראה
 והמ העש התואמ ,] קסוע אוה המב ךליאו העש התואמו .5א קסוע אוה המב ...התואמו .'ו קפוע והמ

 | תד וישכע דעו העש התואמ השוע ([ך המו) המ ול הרמא /1ָ"ן קסוע והמ העש התואמו ול 'מא .םף השוע

 | ם יל הל ימא

 תתפ איר םשב פר ןושלה ןונגסו וייכב הכו .והבא 'ר םשב 3 :[וניפלש רמאמה תא ביחרהש אציו 'פ שיר
 רצ ליעל י"מב 'יעו 'וכו יר רמא יוכו חתפ ינולפ 'ר תובר םימעפ ליעל ומכ וכ הרותב א"ר םשב פ"ר 'וכו
 םושמ בר רמא םש ק"מבו ,102 רצ ליעל י"מבו נ"חעו ובייא 'ר םע ףלחתנ והבא 'רו ,'וכו ןקז יכ יהיו ה'דב 5
 ימהס רמאמב םש םילהת שרדמבו ,'וכו שיאל השא 'המ םיבותכה ןמו םיאיכנה ןמו הרותה ןמ ילובורטצא ןב ןבואר יבר
 ביתכ הרותב גוויזה לע ומש דחייט ה"בקה םיבותכה ןמו םיאיכנה ןמו .הרותה ןמ גוויזה אוה השק המכ הארו אוב
 רחימ ה"'בקהש וניצמ 'וכו הרותב א'יכו ט"יכ ר"ב 'יפב שרפמ ןושלה הזכו ,גוויזה לע ומש ה"בקה דחייש ןאכמ 'וכו
 אבוה הז רופיס .'וכו הנורטמ 9  :לארשי לע ומש רחיימ שבחשנ ספדנה ר"ב 'יפבו ,(גווזה) גוויזה לע ומש (דחיימ)
 בושומ םיהלא ותעְדל שרדנ ה'ספ שירו ליעל ס"ביר תחיתפבו ,םינוש טינונגסב םינוש םירמאמבו תונוש תוחיהפב
 ,םש י"םב 'יעו הזל הז ןגווזמו ןאיבמ ה"כקה םלועה ףוסב תחא תרזממו םלועה ףוסב דחא רזממ וליפא 'וכו םידיחי
 השאו ריחי םדא 'וכו םידיחי בישומ בותכה םעט יסוי 'רד ותעדלו 'וכו הלאש הנורטמ רופיסה ותחיתפב ללכ ןאכו
 הינפלש החיתפב ומכ םייסמו ,'וכו בישומ ה"דב 'א 'ב הטוס י"'שריפכו תיב םהמ בשיימו ןגוויז גיווזמ ה"בקה הדיחי
 ןמכלו 715 - 714 ,480 -479 ,382 ,ל79 - 278 רצו] 681 רצו 199 דצ ליעל 'יעו) 'וכו וגוויז לצא ךלוהש שיו
 ייכב 'יגה י"פע ויתמלשהו לייכב רסח 'וכו לק רבדה םא הל רמא רמאמהו ,(['ג---א 'יפ ה"'עפו 'בו 'א 'יס .א''עפ
 יר םש ,ר"פד טוקליבו ,םירבדה לכ ול הרפס ול הארקו החלש רחמל ףסונ םשו ד''צשת 'ר םילהת 'קליבו יתנויצש
 בשו הל רמא חשוע והמ העש התואמ היל 'רמא 'וכו םימי ה מ כ ב יסוי יבר תא הלאש אנורטס עטיק ב"יתה
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 ,ותושעל ינא הלוכי השק רברה סא ול הרמא ,שיאל השאו השאל שיא םינוויז גיווזמו אוה כשוי הל
 וזו ,הז תא וזו וז תא הז וכהו םינווזטה םתוא וכלה םימי רחאל ,וזל הזו הזל וז הנתנו הגוויזו הכלה

 היכקה ינפל אוה השק ךיניעב לק רבדה םא הל רמא] ,וז לטונ יניא רמוא הזו הז תלטונ יניא תרמוא
 'ו רמא ,[תוושוכב םיויסא איצומ התיב םיריחי בישומ םיהלא םעט המ ףוס םי  תעיוקכ

 ₪ : 6 נ''כ ןיכרסנס ,'6 'נ סטופ

 | יתא"ד גווומו .'ך גוומו .כנפ גיוומ | ך בשוי הינה .יתכנאתפ בגשוי ." [אוה בשוי 1

 .ן[ך השאל שיאו שיאל השא .יכנא"ןפ [שיאל -- שיא | א תוגוז .ְג םיגוז ,(םש) י םיגווז .תןא ןיגוויז

 ינולפ לש ונוממ ינולפל ..לש ותשא ..לש ותב .[ן ינולפל ינולפ לש ותשא ינולפל ינולפ לש ותב
 .זך גיווזל) גיוזל ינא הלוכי השק ('א רבדה םא) הזח רבוה םא [ותושעל --םא | [ף היל | ך ינולפל
 ..האמל . . גיוזל . . הזה ..םא .1'אזן"מ החא הלילב תוחפש ('א[ך"] האמו) האמל םידבע האמ ('א"ו גווול

 איה אדו .%א תחא ..האמו ..גווזל ..הלוכי ,(םש)י רחא ..האמו ..גווול ..השק רבדה םא ,2 דחא

 הל רמא ןגווזל הלוכי ינא הלק העשל יל שי תוחפש המכו םידבע המכ ןכ תושעל הלוכי ינא ףא היתונמוא
 ףוס םי תעורקכ ([ך ה"בקה ,'ד ה*בה) אוה ךורב שודקה ינפל איה השק ([ ךניעב) ךיניעב איה הלק םא
 (ח"ו הגוויזו) הגויזו הכלה .'ל וזל הזו הזל הז . .הכלה |וזל -- הכלה * ? | ד אתפלח רב יסוי 'ר ול ךלה
 הכלה ,כ רחא ..האמל ..האמ הגויזו הכלה .1"ןפ תחא הלילב תוחפש (ף"| האמו) האמל םידבע האמ
 הדימעהו תוחפש ףלאו םידבע ףלא הלטג התשע המ .א תחא ..האמו ..האמ ("א הגויז) הגווז ןכ התשעו
 הלילב ןתוא הגוויזו ([ך יגולפ) ינולפל בסית תינולפו ([ך יתוגלפ) תיגלפל בסי ןלפ הרמא תורוש תורוש ןתוא
 ולא ..ודמע ₪ וליאל וליא ועצפו ולאל וליא וכהו ודמע [הז תא -- םימי רחאל | (םש) ו יל .ןךְד תחא

 ,ָך וליא תא וליא . .וליא .תא וליא וכיהו ודמע .כ ולאל ולא ועציפו ולאל ולא וכהו .א וליאל ולא . .ולאל
 היגיע ןיד עיצפ היחומ ןיד ([ך הבגל) היבגל ןותא רחמל .(םש) יח" ולא תא ולא ..ולא תא ולא וכהו ודמע
 הז .ל וז לטונ וניא 'א הזו הז לפוג וניא 'א וזו [וז -- וזו * | ךדך אריבת הילגר ןיד ([ך אטימש) הטימש
 תלטונ ([ך יגיא) ינא ןיא תרמוא וז (ג וזכ .5 וז ."| וזל) וז תא לטונ ([ך יניא) ינא ןיא רמוא

 תרמוא תאזו וזל ..ינא רמוא הו ,'א הז תא ..ינא ןיא ..תאזו וז תא ..ינא ןיא רמוא הז .2נח"ןפ הול
 הרמא :ןיד ןוכל המ ןוהל הרמא .(םש) 'ו הז תא ..ינא תרמוא תאזו וז תא ..ינא רמוא הז .?א הזל . .ינ
 [תורשוכב --רמא * 8 | ןךד אדל ([ך איעב) יעב אנא תיל (ך'ך ימא) רמא ןידו ןידל יעב אנא תיל ([ך 'מא)
 (1 .אוה .לק ךינועב) .ךיניעב לק .( הזה רבדה) רבדה ..רמא |. 'וגו םידיחי . .םיהלא 'גנש ףופ םי ..רמא
 ףוס םי תעירקכ ('א םלועה ..!מאש ימל .%א םלועה היהו רמאש ימ ינפל) ה"בקה ינפל (5 השק) אוה השק
 םיריפא (5א אוצומ) איצומכ תיב םידיחי ..םיהלא ("| איה אדה .א 'אנש ,ן 'מעט יאמ) אמעמ יאמ

 השק ..הלק הוה רכדה תא םא הל רמא םירבדה לכ ול הרפס ול הארקו החלש רחמל .5א]ח"] תורשוכב

 הרמא אתפלח רב יסוי 'ר תא האיבהו החלש דימ ,(םש) ו תורשוכב . .איצומ ..םעט המ ..ה"בקה ינפל איה
 ךכ אל ([ך הל 'מא) רמא תרמא הפי תחבושמו האג ([ף םכתרות) ןוכתרות איה תמא ןוכהלאכ הלא תיל ול
 ףוס 'םו תעירקכ ([ך ה"בקה ,'ך ה"בה) אוה ךורב שודקה ינפל איה השק ךיניעב איה הלק םא ךל יתרמא
 (תך אלשו) אלש ןחרכ לעב ןגווזמ םהל השוע (ך אוה המ) המ ([ך ה"בקה .!ך ה"בה) אוה ךורב שודקה
 רמוא יעבד ןאמ תורישו יכב תורשוכב והמ תורשוכב . .איצומ . .םיהלא ([ך'ְ ר"הה) ביתכד אוה ארה ןתבוטב
 | 5 ימא היכרב 'ר4 | ל יל .תְד יכב יעב אלד (ןך ןאמ) ןאמו הריש (ןך 'מא)

 "וכו .א\וה השק דמלהו ,'וכו בש וי הזה ןושלכ רמא היכרב יבר ד"צשת זמרב ליעל ביתכרכ 'וכו
 ןגווזל ןישקו םש הפוסב ןנחוי 'ר רמא הנח רב רב הבר רמאמב וסכ 'וכו םיריסא איצומ 'וכו ףוס
 שרחב םירצממ לארשי תא איצוה םש י"שריפו תורשוכב םיריסא איצומ 'ןכו בישומ םיהלא רמאנש ףוס

 ,(וייכ ןוילגבו ג"יכו ח"יכב אי צו מ כ 'יגה םעט ןכו) .םירצמ תאיציל םידיהי גוויז שיקמ הניצ אלו המח אל רשכ
 ;תורושו יכב אלא תורשוכב ירקית לא אוצומכ אלא םוריסא איצומ ירקית לא ףסונ םש ןירדהנפב רמאמה ותואלו
 תיכו פ"יכב כ"ג" אתילו 'וכו ךלוהש שיו החיתפה םויפ םג רסח ל"יככו ,םש םי'דב ע"יעו ל"שרה הז קחמ רככו
 לועל ייעו ול הרמא רדענ 'וכו העש התואס ינפלו ,תמדוקה החיתפב ליייכב ונושלכ ויתמלשהו כ'"יכו 'בו 'א א"יכו
 שונ ,'וכו תלטונ יניא תימוא וזו 'וכו הזל וז הנתנו 'וכו.העש יתהגהו ,ןתיו 'תכ אהו ה"דב םש י"מבו 666 דצ
 גיוזל ינא הלוכי 'יגה אפירעו ,'וכו םימי רחאל 'וכו הכלה ותושעל ינא הלוכי 'וכו ול הרטא ונינפלש 'יגהב קפקפל
 שי הסויסו החיתפה שיר קר קתעוה וייכבו) גי'חעו 'וכו וכהו .ורמע 'וכו םידבע האמ הגויזו הכלה 'וכו םידבע האמ
 ,'וגו הז טפוש םיהלא יכ אשת יכ השרג יוגו םיטו תששל הל 'ִמא רפוסה עטיק התועיצסאבו ,'וכו ךלוה  אוהש
 וכ ןוילגבו ,'וכו םדא ןיאו הדב 717 רצ ליעל ייע הש ר ג תלמ לעו ,אמוחנתב וא אתקיספב אקספה וול ,ןווכו
 תיייכבו םוסופרב ומכ רופסה ןונגס םש ר"'קיובו אתקיספבו] (ת"'יכ ץוח י'כ ראשבו ונינפלש ןונגפב רחא בתכב המלשוה
 ,'וכו .תונויטמ הלאש .רופיסה שיר כ"ג אבוה םש תוטמ ביימ אמותנתבו [םש רבדמב ב''מ אמוהנתבו םייונישה ש"ווע
 אמוחנתבו) 'וכו הזל דירומו הזל הלעמ תומלוס השועו בשוי הל רמא השוע והט םויה ותואטו ול הרמא 'יגה םשו
 ןכו .,(אתפלה ןב ןועמש 'ר שבתשנ ב*כפ ר"טבבו ,'וכו אתפלח ןב לאומש יר תא 'וכו הלאש שבתשנ םש תוטמ
 ג"פ ר"מכבו ,היכרב 'ר תטישב קר אתפלח ןב י"ר תבושת םשו = ,[ב"כפ ר"מכבו| הלשיו אמוחנהב רופוסה שיר

 ארב םימי תששבש םידומ לכה ול ָהרמא אתפלח ןב י"'רֶל תחא אנויטמ הלאש םש 'יגהו ,תוטישה יתש ופלחו
 ינולפו ינעי רישע היהש ינולפ תומלוס רירומו תומלוס הלעמ הל רמא השוע והמ ןאכלו הששמ םלועה תא םיהלא
 םיגווז ומלועב גווזמ הל רמא ךכ אלא ןב הבישה אל רמוא היכרב 'ר 'וגָו רישעמו שירומ י"י ינש רישעי ינע היהש
 ווי 'ר קתש רחא םויב ףא גווול ינא הלוכי ול 'טא ןהיתבב ןבישומו ינלפל אשנת תינלפו תינלפ אשי ינלפ רמואו
 םיהלא ד'הה ףוס םי תעירקכ םוקמה ינפל השק ךוניעב לק הזה רבדה םא הל רמא םש םויסמו ,שייעו 'וכו ול ךלהו
 תיבב ןבושומו דחא םוקממ" הזו דחא םוקממ הז איבמו םתוא ןדו בשווי ה"בקה םידיחי בישומ םיהלא והמ וכו בושומ
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 הז טפוש םיהלא יכ ד'הה הזל דירומו הזל הלעמ תומלוס השועו בשוי הבישה הזה ןושלכ היכר 6
 ולצא אכ וגוויז קחצי ,ולצא אב וגוויזש שיו וגוויז לצא ךלוהש שיו] ,(ח הע פש) םירי הזו ליפשי
 :[בקעי אציו ינש וגוויז לצא ךלה כקעי , (גס רכ תישארב) םיאב םילמג הנהו אריו ויניע אשיו ינש

 השע ,תוכרכה תא לטנש העשב בקעי וניבא היה םינש ג"ס ןב רמא היקזחי ['וגו בקעי אציו]

 ,םינש עבראו םינומש ןב אשונ אצמנ ,תוהמיאב םינש 'ז דוע ,רבעל שמשמו ץראב ןמטומ הנש ד"י דוע

 רנכ איעשוה 'ר רמא :םיקידצל אהשמו םיעשרל םידקמ ה"בקהש ונדמל אה ,אשנ הנש 'מ ןב ושעו

 ראבמ בקעי אציו רמול דומלת המ (וחכ םש) "וגו ךליו ומא לאו ויבא לא בקעי עמשיו בותכ
 : [ם ייפ דייפפו] יי יי ןטקל 5 | :"ס זי" סלנפ ,3'פ סלוע לדס ,78! 75 677 75 ליעפ | ,ויק יכ וקני 4

 : [פ "ייפ ט"עפו ס"י ייפ ע"פ ןמוקמ]

 נשוי :א [נטוי | תִד אתפלח (ת ןב) רב יסוי 'ר = .(םש) יכנאח"וןפ [הבישה | תכ'אחפ ןושלב 1
 ל הסועו [השועו ** | ד בשוי (ןך ה"בקה ,1ך ה"בה) אוה ךורב שודקה ,(םש) ?וכנח"ןפ אוה (ָג בשי)

 ,ך הזל הלעמו הזל דירומ הזל םירמו הזל ליפשמ ,"] הזל הלעמו הזל דירומ ,(םש) יכנאחפ [הזל --- הלעמ
 ונייה .א 'אנש ,ָן יהדה ,כ ה"ה ,"ן איה הדה ,(םש) ופ [ד"הה | [ך הלעמו . .דירומ .. .םירמו . . ליפשמ

 | א ליפשי הזו םירי הז | ף 'ל ,ָך םיהלא ,(םש) יכנאח"ןפ [םיהלא יכ |  ְד רמוא יוה ;ץָד 'יתכד
 קחצי ('ו ולצא ךלוה וגוזש) וילא אב וגוויזש שיו ('י וגוז) וגוויז לצא ךלוה אוהש שי [בקעי אציו -- שיו * 2 <

 אציו ('י וגוז) וגוויז.לצא ךלה בקעי םיאב ...הנהו ('י ויניע אשיו) אריו ויניע אשיו ולצא ('ו רגוז) וגוויז אב
 הרשב חושל קחצי אציו ינש . .וגוויז אב קחצי .. אב וגוווזש . .וגוויז . . ךלוה אוהש שי ,1וְן עבש ראבמ בקעי
 וגוויז אב קחציו ..אב וגוויזש . .וגוויז . .ךלוה אוהש שי  ,ָך עבש ראבמ . .אציו 'נש -וגוויז .. ךלה .בקעי
 ,ןך הנוח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו ינש וגוויז .. ךלה בקעי םיאב . .אריו ויניע אשיו אובמ אב קחציו ינש
 ,ן שולשו . . ,כנחפ שלשו םישש | היקזח 4 | כאחפל יל .ָג ולצא אב וגוזש הזו וגוז לצא ךלוה אוהש שי
 ,תד לטנש תעב :כנאופ [לפנש העשב | אפ בקעי :תנ"אחו וניבא גקעי | יכ'אופ הנש | 'א השלשו

 י'ל ,5נואַחְו הנש ('א הרשעו) הרשע עברא [הנש ד" 5 | ][ך הרוכבה | ןח 'ל תא | ו לטנשכ
 ..ןמטומ .א רבעל .. לארשו ץראב ןמטומ ב רבע תא שמשמו (כ ןמטומו) ןמטומ .ּפ [רבעל --- ןמטומ
 [תוהמיאב -- דוע | :תִד רבע תיבב ([ך ןמטנש) ןמטינש ,ןה ושמשמו רבע תיבב ןמטומ ,ו הנש ד"י רבעל

 תוהמאבו ,5 תוהמאב עבש השע ,כאזד תוהמאב . . (לא 'ז) עבש דוע השע ,ָןְו תוהמיאב םינש עבש רוע השע
 | תכ'אופד אצמנו .ינאח [אצמנ | ד לחרב רבעש םינש (ך עבש ,'ד 'ז) העבש דוע השע ו םינש עבש

 [םינש | יא ד"פ ,ך 'דו םינומש ,1ך 'רו 'ה ,ח] עבראו םינמש .[ןכופ [עבראו םינומש . | השא אשונ

 ,גפ השא אשנ .כ [אש< | ית יל הש | תכניאהוד םיעביא ,?אפיד [מ 6 | וא 'ל ,כנופ הנש
 יהשמו ..םידקמ :?א םיקידצל ההשמו ..םידקמ .יכ'אחופ [םיקירצל -- םידקמ | י 'ל אה | יתאחוד יל
 ,וָנְו [בותכ 7 | :י עשוהי ;?א איעשוא ;פחו היעשוה | תד םועשרל םידקמו םיקידצל ההשמ :;ָו םיקידצל

 | י יל .תכנאופד (ת ויבא) ומא לאו [יוגו -- לאו | ך 'ל בקעי 5 | -ְך בותכ ,?א'ָד 'יתכ ,ןכ'א 'תכ
 | אפ 'ל עבש ראכמ | תכחד המו .ינאןפ [המ

 וכז םאו םוכוב ןיכוז ןניא םא תורשנכב ןגווזמו םחרכ לעב םירוסא םהותבמ ןאיצומ אוהש תורשוכב םיריסא איצומ דרחא
 אתליכמבו אתליכמב םג 'יעו 'וכו םיריסא איצומ שרדבו 'וכו בישומ םיהלא שרדב הברה תוטיש םש רועו ,ןיררופמ
 ,158 ,80 דצ ליעל םג ואצמנ יסוי 'רמ הנורטט תולאשו] (יד ג": תומש) ביבאה שדוחב םיאצוי סתא 'פל י"בשרד
 עיסב אתיאדכ .'וכו גיס ןב 4 1[:  הרעה 198 רצ ןושאר רפס ריבד ףסאמב יעו א"כ ייס ד''פפ ןמקלו 658 ,9
 לאעמשי תמ קרפב וב הגש ג'ים ןב ךיכתנש העשב היה  בקעי .וניבא ב"םספ ףוס ליעל י"מב יתקתעהש ביפ שיר
 עייסב דועו ,ג'ס ןב תאו הנש ה"ע ןב ךרבתנ ךיבא 781 דצ ליעלו ,'וכו תויבנ תוחא ל"ת ןיאש 'וכו ושע אריו ינש
 היהש הנש ריי לכ איי 'יס הטמלו ,'וכו רכע תא שמשמו ןמטומ הנש רי: לארשי .ץראב | בקעי .וניבא .השע םש
 םש הליגמב יעו . ,'ןכו בקעיל רבעו םש ורסמש תוכלה לכש .ד'פפ ןמקלו ככש אל רבעל שמשמו ץראב ןמטומ
 'נכו תויבנ תוחא ל"ת ןיאש 'וכו לאעמשי תמ קרפב וב בקעי ךרבתנש העשבש שרדה ילבו ,תודלוח 'פ ףוכ ת'הע י"שרבו
 ךלהו ךרבתנשכ הנש ז"ע ןב הוהש םיקוספה ןובשחמ הלוע היהי רבעל שמשמו הנש די ץראב ןמטומ היהש שרדהו
 דט עשתו הערפ ינפל ורמע דע ףסוי לש םישלשו ףסוי לש ותדיל ינפל ןבל תיבב ההשש הנש דיי בושחו אצ ןרחל
 ךלהשכ ּ"'ע ןב היהש ירה םינש תאמו םישלש ירוגמ יגש ומי הערפל רמא כקעוו .ג'ב ירה םורצמל  בקעי ררוש
 לש םימיה ירבד רפס ירוישב ןוכנל אצמנ ךכש 219 רצו 89 רצ ןעידוטש ינעללעה לא-טנעדיירפ 'עו ,ןרחל

 ותאצב בקעי היה הנש עבשו םיעבש ןב הילפ א"רדפב אתוא ןכו ןרחל ךלהשכ זיע ןב היה בקעיש סוירטימוד
 העשב ג'ס ןב היהש שרדה ופלש אלא ןרחל ךלהשכ ז"ע ןב בקעי היה ריבה  יפל  םג]  ןיבא "תיבמ
 .רבע תיבב םיגש ד": ההשש הדגאה ירי לע ןתוא ומילשהו ןרחל ותאצ דע הגש ד" םיסח ךרבתנש
 'וכו ןמטומ הנש 'ד 'יגה ל"יכבו ,תוכיבה א'נ בותכ ןוילגבו .הרוכבה תא לטנש 'ןכו גיס ןב  'יגה ת"'יכבו
 היה הנ ש שולשו םישש ןב רמא היקזח 462 יומע ג"המבו ;[רחא רפופמ המלשוה הארנכו יטיש יניב היולת די'וו
 תוהמאב םינש עבש השע רבע תא שמשמו ץראב ןימט מ "וכו לשנש העשב ןניבא בקעו
 םידקמ היבקהש ונדמל אה הש א אשנ הנש םיעברא ןב ושעא הגש םינומשו עבר>א ןב האל אשונ אצמנו
 נ/חעו אשנ 'וכו ושעו ןכו ,השא .אשונ אצמנ 5 :רחא רמאמ קתעוה 448 יומע םשו. ,םיקירצל ההשמו םיעשרל
 טוקליבו] 'וכו השא חקיו הנש םיעברא ןב ושע יהיו ביתכדכ השא אשנשכ הנש 'מ ןב היה ושענ ,אשנ יִע ל"תטעבו
 ןמקל םג 'וכו ןב אשונ אצמנ שרדהכו ,[קחטנו 'ב א"יכב םג ןכ בותכ היה הארנכו ,ד"מ ןב ושעו שבתשנ ר"פד
 ליעל וטכ ףילאב אהשמו תביתכו ,'וכו הנש ר"פ ןב ינא ירה 'נכו רמא ע"פ ןמקלו 'וכו הנש רייפ ןב בקעי ט'עפ
 וילא רזח םשלו ויבא ירוגמ ץרא אוהש ךרבתנ ןורבחב בקעיש לס אוטשוה 'ר | .'וכו בןתכ 'רבכ 6  :אהשו 101 רצ
 -קע ןיבמרה בתכש ומכ] 'וכו ןורבח איה עבראה תירק ארממ | ויבָא 'קחצי לא בקָעְי אביו \ [ז'כ הלל ןמקל] רמאנש
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 ינא ףא ,עבש ראכמ אל ול השרוה קל ץיאל הצוחל תאצל שקינש העשב הכא רמא אלא ,עבש
 רמול 'תכה ךרצ ךכיפל| אצא אל ואל םאו אצוי ינירה תושר יל ןתונ םאו עכש ראכל ךלוה ינירה

 ,ומיע ואצי םילמגו םירמח המכ אלהו ,אוה אלא סשמ אצי אל יכו אציו :[עבש ראבמ כקִעי אציו ו
 :נ"5 םוכ טכדמ ,*זמ 'כ סול שוקלי ,סש טוקלי \\

 | תכיאחפד שקגש .יג'או [טקינש | כ איכא יי .יתגאחופד יינא | יל 'ל [כנופדיל אלא !
 ! תוד 'ל .יכגפ [ול | ן השווה אל | ל ןכימ .יתנאחד ןכיהמ [כופ ןכיאס * | יח ץוח .ןַפ ץוחל
 ,וכא ותונ .תנופד וחג | יתנאד פא .כופ [סאו | יח 'ל .תופ ינא ירח [ינירה 2 | 'ו יל .ןך אלא [אל
 ינא ןיא .תכגאחופד (ת אצי) אצוי יגיא [אצא אל | ₪ ינא .תכוד ינא ירח .יגא [יגייה | ₪ ןתי

 ךרצוח) ךרצוה ךכיפל .ָך עבש . . ךירצ ךכיפל .ן בקעי אציו . . ךכיפל !תגידיל עבש -- ךכיפל * | י אצוי
 . . אציו 'ותכה 'מא ךכיפל .'יפ עבש . .רמול ךרצ ךכיפל .כ עבש . .ךרוצ ךכיפל .א עבש ..רמול (?א 'ותכה
 ,ך ייהו :תכנאחפ |אלהו | ל פש |פשמ ** | ן יכ | "א 'ל וג בקעי אציו [אצו 8 | ל 'ל .ף עבש
 םילמג ([ך המכ) המכו [םילמגו | יז ואצי ₪ .[ך םילמג :.א ןירמח [םירמח | כ המכו םידבע =, [המכ | ון יל
 ;"ג'אזופ אציו (ו רמא .[ך רמוא התאו . 'מא) תרמא תאו |ומיע | [ך םירמח המכו .יכנאחופד (א ןילמג)

 | תכיאד :קעי אציו (כ רמא) 'מא תאו (?א םשמ) ,] אציו רמתו

 אלתו 'וכו עבש ראבמ כקעי אציו 'ט 'יס אציו ב"מ אמוחנתב שרדה םעט ןכו ,[ןאכ ייחכב 'עו ז"י קוספל ןמקל
 תנרפ ךליו 'וכו כקעי  עמשיו בותכ רככ ךירפו 'וכו קחציו םהרבא םש רג רשא ןורכח איה ימאנש היה ןורבחב
 אצי םשמו עבש ראבל הלחת ךלה בקעיש רמול בוחכה ךרצ המו 'וכו ךליו עבש ראבמ בקעי . אציו ל"ת המ םרא
 ל*ררה 'יחב 'עו 'וכו בותכה ךרצ ךכיפל 'וכו עבש ראבל ךלוה ינירה ינא ףא 'וכו העשב אבא רסא אלא הנרח תכלל
 'וכו עבש ראכמ אל ול השרוה ןכיאמ ןושלה השקו ,ג"חַעו יתהגהו 'וכו ןכימ בותכ ל"יכב .'וכו ןכיאמ 1 :ש"שרהו
 לוטיל ךרצוה ןכיהט הנוהכ יתבבו ,תושר לוטיל שקב ןכיהמ ת"פיבו ,תושרה ונממ לטינ השרוה קחודב 'יפ כ"מבו
 םא 'וכו המימח הלוע תא תאזה ץראב רוג 702 דצ ליעל שרוד 'יעשוה 'רו ,ו"יכב קר אתיא השרוה אל 'יגהו ,תושר
 ול חשרוה אל םשמו יא לובגב אוהש עבש ראבל הלע םשמו ררג לחגל ררגמ ךלה קחציו לספנ תא ץראל ץוח תאצי
 ותוא תחנה אלו ץיראל הצוחל תאצל שקב יבא קחצי ןוכנל אתיא 'י 'יס חלשיו ב"ט אמוחנחבו| ,ץראל הצוחל תאצל
 ב"'מ אמוחנתבו 'וכו יבאמו ךממ תושר יתלטנ 'וכו ינאו המירצמ דרח לא ול תרמאו ול התילגנ ,הלוע היהש ליבשב
 בחכב ההוד וידב ל"יכ ןוילגב םלשוה 'וכו ךיצ ךכיפל רמאמה םויסו ,[יוכו יתאצי תושרב כקעי רסא ג''כ 'יס אציו
 ץראל ץוחל ןרחל תאצל בקעי שקבש העשב איעשוא ר'א עטקו קיתעה 189 דצ בוט לכשבו ,רפסה בתכל המוד
 אציוה ל"ת המו 'וכו ביתכ רבכ איעשוה ר"א קתעוה םש ן"'במרבו 'וכו ינא ףא השרוה עבש ראבמ אכא [רסא]
 אצוי יניא ואל יאו 'וכו ינא ףא עבש ראבמ אל ול השרוה ןכיהמ 'וכ רמא אלא עבש ראבמ בקע
 רבכ תיעשוה ר"א [תועטב םשו] ('א היל ןילרב 'ד) י"פ חרפו רותפכב [אוה ןכו] 'וכו רמול בותכה ך ר צו ה ךכיפל
 כו ול השרוה ןכיהמ ץראל הצותב 'וכו העשב אבא יבר רמא אלא 'וכו אציו ל"ת המ 'וכו בותכ
 ףא עבש יאבמ השרוה ןכיאס ץראל הצוחל 'וכו בקעי עמשיו 'מאנ רככ אלהו איעשוא 'ר 'מא 444 'ומע ג'המבו
 אציו ךיט תאצל תושר ול ןתנש ןויכ םש םייסמו , אצוי יניא ואל םאו 'וכו תושר יל ןתנ םא םשל ךלוה ינא
 ואבל אבא ךלהש םשכ כקעי רמא ל'ור ושרד איבמ ןאכ ייחכו ,'וכו ל'ביר רסא 448 ימע רוע ש"עו] בקעי
 שוד .'וכו אציו 8 :[ותחסונב היה ןכ ילואו ,אצוי יניא ואל םאו 'וכ םא עבש ראבל ךלוה ינירה ינא ךכ ,ע ב ש
 ךירצ בותכה היה אלו ומע ואצי םילמג יגיהנטו םירומח יגיהנס 'וכו םירמח המכ אלהו 'וכו אציו ל"ת המ רחא
 קידצ תאיציש ריגמ אלא סרוגו שרפמ םשו ,ת"הע י"שריפב 'יעו ותאיצי ריכזה המלו הנרח כקעי ךליו אלא בותכל
 הדוה הנפ םשמ אצי הרדה אוה הויז אוה הדוה אוה ריעב קידצהש ןמזבש םשור השוע סוקמה ןמ
 המכ אלהו אצי ודבל יכו בקעי אציו ט"קלבו |'וכו ןמז לכש ךדמלל אלא םשו ייתבב ןכו] ,'וכו הרדה הנפ הויז הנפ
 הויז אוה ריעב קידצה רמא קחהצי וב לאומש ר"שב ןיגה 'ר ואצי תונווק המכו םילמג
 125 רצ בוט לכשבו ,'וכו רחא קידצ לש ותוכז המוד אל קחצי םש ראשנש י'פעאו הדוה אוה ההבש אוה
 החבש אוה הוויז אוהי ריעב קירצה רמו ןומיס 'וב הדוהי 'ר םשב הירזע 'ר בקעי אצוו
 ןריכזמ וניאו םויה ותואב פשמ ואצי תורייש המכ ירהש הרדה הניפ הויז הניפ םשמ הנפ הרדה אוה
 בקעי אציו הדגא שרדמבו ,'וכו םיקידצ ינש לש ןתוכזל דחא קידצ לש ותוכז המוד וני א קחצי ראשנש פ"עאו
 הדוה אצי םשמ אצי 'וכו ןתאיצי בותכה הליג אלו עבש ראבמ ומע ואצי םילמג הסכו םירומח המכ אלהו 'וכו
 'ריב לאומש 'ר 'מא בקעי אציו א'ד שיפמו קזעוה 414 'ומע ג"המבו ,הדובכ אצי הויז אצי
 ה"בקה אלא בקעי אציו 'מוא תאו ואצי (?םילמג המכ ('םירמח המכ אוה אלא םשמ אצי אל יכו קחצ י
 אוה החבש אוה הוויו אוה הנידטב קירצהש ןמז לכ אלא המלו םיקידצ לש ןתאיצי םסרפל ול ברע
 "ךל תיא "וכו םוקמה ןמ אצתו היתוכו הרדה הגפ החבש הגפ הוויז הנפ םשמ אצי הרדה
 יר םשב הירזע 'ר 'מא אלא קחצי םש היה אל אכה םרב תקרצה התוא אלא ןמת הוה אל רטימל
 אצי אל יכו בקעי אציו .קיתעה ם"ארהו ,םיקידצ ינש לש ןתוכזל רחא קירצ לש ותוכז המוד אל ןומיס 'ריב הדוהי
 םשב ןנח 'רו 'וכו םשב הירזע 'ר אציו תרס א תאו ואצי םילמג המכ ואצי םירמח המכ אלתו כקעי אלא
 אצתו התוכדו הרדה אוה הויז אוה הדוה אוה ריעב קידצהש וממא קחצי בר רב לאומש 'ר
 םוקמה ןמ אצתו ןכו בקעי אציו ריחי ןושלב היקפאדמד רמול סתעדש הארנו כתכו 'וכו םירמח המכ אלהו 'וכו
 רמאקד ישר ןושלמ ךא 'וכו רדההו ויזה תאיצי לע אלא ספוג תאיצו לע בותכה רבד אלש מ"ש סובר ויה םיאצויהו
 םוקמב הז אצמ אמשו רחא 'יפ 'יפו ר"בה י"שר חינה ךיא יתעדי אלו ןכ עמשמ אל ךליו אלא בותכל ךירצ היה אל
 המלו ל'ז י"שריפ סע ןווכמ ג'המבו הדגא שררמכו בוט לכשב ובו אצי אל יכו הלאשה שוריפ םג ןכא ,'וכו רחא
 אל יכו אצתו ו"דו ר'פדב םש 'ינתו ,עטוקמו סרוסמ רמאמה ' כו םוקמה ןמ אצתו 'פ תור שרדמבו ,ותאיצי ריכזה
 'רב הדוהי 'ר םשב הירזע 'ר אצתו תרמא תאו ואצי םירמח המכ ואצי םילמג המכ אלהו איה אלא םשמ תאצי
 הנפ םשמ הנפ התבש אוהו הורדה אוהו הדוה אוהו הויז אוה ריעבש לורג ןומיס
 הויז הנפ עבש ראבמ אצישכ וניבא בקעיב אצומ תא ןכ התבש הגפ הררה הנפ הדוה הגפ הויז
 'ר רמא אלא ןמת קחצי הוה אל אכה םרב תקרצה התוא אלא תוה אל ןמת החכש הנפ הרדה הנפ הדוה הנפ
 : קתעוה תור 'קליבו ,כ"מב ש"ויעו םיקירצ ינש תוכזל רחא קירצ תוכז המוד אל ןומיס 'רב הי רז ע 'ר םשב הירזע

 :) םיִרְמַח.ה = ?) םילָמ
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 אוה] הוויז אוה ריעבש קירצה קחצי כר רב לאומש 'ר םשב ןנח 'ר ןומיס 'רב הריהי 'ר םשב הירזע 'ר
 התיה רשא םוקמה ןמ אצתו התווכד ,החבשו הרדה הוויז הניפ םשמ הניפ ,החבש אוהו [הררה
 הדוהי :ר םשב הירזע 'ר ,ואצי םילמג המכו םיימח המכ ,איה אלא םשמ האצי אל יכו (:א תו) המש
 הניפ ,החבש אוהו הרדה אוה הוויז אוה ריעבש קידצה קחצי כר רב לאומש 'ר םשב ןנח 'ר ןומיס 'רכ]
 אל אכה םרב ,רכלב תקרצה התוא אלא םש התיה אלש ןמת אחינ ,[החבשו הרדה הוויז הניפ םשמ
 :םיקידצ יב תוכזל דחא קידצ תוכז המוד אל ןומיס 'ר ןב ןדוי יר םשב הירזע יר .קחצי םש היה

 ךלמיבא ימיע רמעי אלש רמא ,העובשלש הראכמ רמא ןדוי 'ר אנוה ירו ןדוי 'ר עבש ראבמ
 רמא אנוה 'ר = ,תורוד העבש ינב תחמשב יהשמ יתאצמנ ךניקז יל עבשנש ומכ יל העבשה יל רמאיו

 :'פ 'יק ליו ב" עוסנפ ,ו"יק 'כ עוקני 7

 יבר רב ןונח 'רו ָןְופ קחצי . .ןינח 'ר [קחצי -- ןנח 'ר | תן 'ריב .'אד רב :כנ?אופ [ירב | ן הדוי 1

 קידצהש (י ןמז לכ) ןמזב ;ן'אפ ריעב קידצה .כ%אח"ו [ריעבש קידצה | תד 'ל ?אכ קחצי (א רב)
 ('א אוה) אוהו הרדה ('א אוה) אוהו [החבש -- אוה* | יתכ'אח"ופד הויז :נ?א [הוויז | יתד ריעב

 .ל החבש אוהו ,5 הרדה אוהו החבש :י?אןןפ הרדה (י?אך אוה) אוהו החבש (ן אוהו) אוה /ָן'א החבש

 הניפ .ל החבשו . .הויז הניפ [החבשו -- הוויז הניפ * | ףד אצי .יאחפ הגפ .ִָבְגְו [הניפ 2 | ףִד הרדה אוה

 (?א הוויז) הויז הנפ ;יףִפ הררה הנפ החבש הנפ הויז הנפ ,כָנְו הרדה הניפ החבש הניפ (5 הויז) הוויז

 ;ןִד היתוכדו ,'א התוכדו :ו?אְוִפ התווכדו | [ןְד הרדה הנפ הויז הגפ ,א החבש הנפ הרדה הנפ

 ,וכנאפ [יכו | ן 'וגו ;ך 'וגו ('ך םש) המש .א םש ;,יתנפ [המש 3 | ָן יל ,5 אתווכדו ,ץְ היתווכרו
 ,(םש) יכנופ םשמ | ?יתַח"ְוְד אצי ,(תור) י תאצי ל האצי התיה [כנפ האצי * | ן יכ אצתו ,ףְד יכו אצתו

 ִך המכ ירהו ,3תנא המכ אלהו ;כ המכו ,(םש)יופ [המכ | ן אוה | י יל ,ףִד םוקמה ןמ ,א םש
 ,(םש) יכנַפ םשמ =. [ואצי | (םש) י םילמגו ,א ןילמג המכו .יִחח םילמג המכ | ן ואצי ₪ ,א ןירמח [םירמח
 [החבשו ---ןומיס 'רב * 4 | ן 'ל ,(םש) ור הדוי 'ר [הרוהי 'ר | ך אצתו 'מא תאו ,] אצתו רמתו ,ך אצתו רמואו

 הניפ הוויז הניפ םשמ הניפ הרדה אוהו ["] החבש אוה| הוויז אוה ריעבש קירצה קחצי . . ןינח 'ר ןומיס 'ר
 הנפ םשמ הנפ הרדה אוה החבש אוה הויז אוה ריעב קידצה קחצי ..ןנח 'ר ןומיס 'רב ,ן הרדה הניפ החבש

 (ף יימא) רמא קחצי ..ןינח ([ן ר"שב) 'רו ןומיפ ([ך 'ריב) רב ,(םש)ו הרדה הנפ הויז הנפ הדוה

 'לוכ ןומיפ 'רב ,ןְד הרדה הנפ הויז הנפ םשמ (][ך אצישכו) אצי הרדה אוה הויז אוה ריעב קידצהשכ

 | ל אתחינ .ְוְד החינ [יתנאחפ אחינ *5 | פ "וכו ;ל 'לוכ ,כ'א ןמיס 'רב ,ןלא (?א 'וכו ימוס)

 | יגזז תקרצ .ת) תקידצה | (םש)י ןמת [םש | תד אלד .יכגאחופ |אלש | תד ןמתד .יכנאחופ [ןמת
 ,(םש)ו םש היה אכה םרב ,ן םש ["ן היה] אל הכה םרב :יתכנאחפ [םש -- םרב * | (םש) ו'א 'ל דבלב
 ('א רב) 'רב הדוהי 'ר םשב [ןומיפ --םשב | ןְד הקבוו ₪ יכנאחופ [קחצי 6 | ןְד הוהד אבה אלא

 ,(םש) י [תוכז | (םש) יחא וגיא [אל | 5 ןומיס רב ,[ןְד ןומיפ 'ר םשב .ן ןומיפ 'ריב הדוי 'ר םשב ,פנא ןומיס

 ,ְך לש ותוכזל ,(םש) וה לש םתוכזל .יִנְוְפ לש ןתוכזל ,'א [תוכזל | כא לש תוכז ;יתחופְד לש ותוכז
 | ן [" היכרב 'רו =] אנוח 7 | ל יג .%א ינשל .יתכנ'אחופד ינש [(םש) ו'ִד 'ב * | %א יל .ךכ לש תוכזל

 :יתכגאופ [רמאיו 8 | יתד ילע .'א ומע .כנ'א"ופ ימע | ?יתאד דומעי .כנופ |דמעי |  ן הריאבמ
 ,'א השעש [וכג'אופד עבשנש * | תֶוְד םשכ [ומכ | ולאו עבשה | יתגאפד 'ל .ן [יל | .ך רמאד
 ;יכגופד אהשמ | תאפ יתאצמנו | א ךינקז .פ ךנקז יל דיניקז [יתכגוד ךניקו * | %א יל יל | ל ועבשנ
 | ן הנוח | 'ך יז | 5 יינב | א בכעמ ,[ך ,ההשמ

 יכו עבש ראבמ בקעי אציו .התווכרו םש עטיקו "וכו אצתו 'פל שרדה ךימספהל כ"ג םש סֶרוסטו ןאכ ר'במ רמאמה
 םילמג הטכ םירמח המכ אלהו 'וכו םוקמה ןמ אצתו התווכרו ןאכ טוקליב עטיק ןכו ,'וכ .אוה אלא םשמ אצי אל
 ר'פדבו] ג'חעו רמאמה שאר ןונגפכ יתמלשהו גיייכו [א'יכו] פ"יכו ל"יכב רמאטה עצמא עטוקמ ןכו ,'וכו ואצי
 תרדה הוויז הניפ 'יגהש ומכ החבש אוהו הרד ה אוה הוויז אוה יתהגהו ,[ןמת אחינ דע אצתו התווכד ןמ רפח
 בוט לכשבו כ'יכו .ג'יבו ו"יבב םג אתיא הניפ 'יגהו .החבש אוהו הרדה אוהו הוויז .אוה 'יגה .ג"יכב סגו (החבשו
 ,'וכו אחינ םלס לע וילע רמאד .ןאמ 'ג 'יס ט'ספ ןמקל ל"יכב ומכ א חי נ יתהגהו אתחינ שבתשנ לי'יכבו ,ע"צו
 'וכו המלש לש םרב 'וכו השמ לש אחינ 'ד 'מ ג'פ אמוי 'שוריב ומכ 'וכו אכה םרב 'וכו ןמה אחינ ןושלה ןונגסו
 םש היה אל 5  :אחינ חינ 'ע ל"תמעב 'יעו 'וכו ךל תיא המ אכה 'וכו ןמת אחינ 'ב ה'ס ד'פ ןישודיק ישוריבו
 רחא קידצ תוכז המוד אל 'וכו םשב הירזע 'ר ינשמו יוכו הוויז הניפ אלו ריעב קירצ םש ראשנו הימתב .קחצי
 אל ךירפרמו ,[ת"יכו] 'יסופדב קר אחיא ה ק ב רו קחצי 'יגהו ,יתהגהו םיקידצ 'ג אתיא ל'יכבו ,םיקידצ 'ב תוכזל
 'וכו עבש ראב םשמ לעיו ליעל בותכש ומכ עבש ראבב ,בשי קחציש ל"ס שרדה הז לעבש .חכומ קחצי םש היה
 םשמו כקעי ךיבתנ עבש ראבבו 'וכו קחצי ןקז יכ יהיו ול ךמסו 'וכו עבש ראב ריעה םש ןכ לע העבש ,התוא ארקיו
 אציו שרוד ןדוי 'רש 'רנו ,העובשה סעטמ קמועמ | .העובש לש הראבמ 7  :[ו'זרהמ 'יפב 'עו] ,ןרחל ךלהו אצי
 אלש העובשמ כ'ג טלמי עבש ראבמ ותאיצי י"עש בשח ושע ינפמ וחרבב תאצל חרכומ היהש י'פעאש 'וכו בקעי
 ומכ ןוכנה םנמא ,ת''פיב 'יפ ןכ] סהרבא וניקזל יל תעבשה רמאש םשכ יל הע בש ה רמאיו ךלמיבא והעיבשי
 עבש ראבל ךלה אלו ויתוכרב לבקש םוקממ ןורב ח מ אצי .בקעיש םירבוס ןאכ םיארומאהש ו'זרהמ םג ריעהש
 ירימ אצוי ארקמהו ,אמלעב אשרדל אוה עבש ראבמ בותכה רטאש המו ,7714 דצ ליעל איעשוה 'רכ אלדו ,ללכ
 תירקיעה אחסונה יפל ג'המב ראובמ ןכו ,םש ת''פיב תישוק בשוימו ךומסב אבומה אמוחנתה תעדל אוה ןכו ,וטושפ
 עבש ראבמ איד ,עבש ראב אוהה םוקמל ארק ןכ לע 'תכד ארקנ ומש לע עבש ראבמ והמ 805 דומט םש קי"יכב
 העבשל סהרבאל ןתינש המ 'וכו יגיגלו יל רקשת :א 'וכו יל העבשה התעו 577 דצ ליעל ושרדו ['וכו רמוא ןדוי 'ר
 ךייח תשבכ עבש ול תתג התא היבקה ול רמא 'וכו עבש תא םהרבא בציו 579 דצו השלשל ךלמיבאל ןתינ תורוד

 שי

- 
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 יתאצמנ ,יתרוכב תא לטוגו הטרמ תייח ךכ יל רמאיו ושע ימע דוטעי אלש רטא ,הרוכבלש הראכמ

 תייה ךכ יל רמאיו ושע ימיע רומעי אלש רמא ,הכרבלש הראכמ רטא היכרכ 'ר ,העוכש התוא רכאמ

 :ימא יב העניש הֶעיגיה דבאמ יתאצמנו יתוכרב תא לטונו הטרמ

 ןירסיקל לזא ןלפ אחיירכד ןוהנשיל [ קחצי 'ר 'שמ היכרבכ 'ר ,וטוי ןב 'מא ןיננו הגרח ךליו

 :איידווז לע אה ןודכ רעו

 :'ג "יס סק לעוסנס ,'ם 'פ נ'ע קזוסנס ,'נ "5 ןילוס ,'כ *5 ןיכדסנק ,סש עוקני 4

 רעועיו (ת עשיה) ₪ יכגופ [ושע | תד ילע .'א וטע :יכגאופ [יטע | כגופ דמעי | ן הריאכמ 1
 המימ .ל המוט |תפד המרמ * | "א 'תיה .[ך'א התיה .'יִנְוְפ התייח | 'א 'ל יל | ד הרוכבה לע
 ! תכנ'אפד יחאצמנו .יִו [יתאצמנ | ('א 'ל תא -- יתרוכב) | ו 'ל תא | ן יב ימרמ .כא יל המרמ .יִנ יתוא
 ,'ופנ'אופ |היכרב 'ר | תל*אד מ יל העבשה רמאגש העובש ,כנופ חעובשה ,'ו העובש | ן התוא תא 2
 :יתכגופ |הכיג | ן הריאבמ | [ך 'ל ,ו רמוא [רמא | [ - רזא עבש ראבמ איד ,ך ₪ עבש ראכמ
 ,*א יתיה .תונו התייה | ת יל יל | ג יל .תד ילע .'יכ'אפ'ד יש .ן |ימיע | כגופ רמעי | 'ך תוכרב
 :יאופ יתכוב .[ןְד תוכונה | א יל המרמ ,] יב ימרמ ,יןכפך יב המרמ .ל המדמ [המרמ 8 | ך התיה

 ותוא ;וא העיגי התוא [העיגיה | כג תאצמנו .יְוְד יתאצמנ .[ןאפ [יחאצמנו | כ יתכרב יתרוכב , | יתרוכב

 :גאופ (ןוהנשיל | תגאופד פשג .כ פושמ | תוד ןגגי :גאפ [וינכי < | ן הטיא | תכג"ופד >גי
 (כ'א אחירבד .ם התיירבד) אתיירכד .ן התיירבד ,י.[אתיירבד | יו אנשיל ,[ןֶד ןוהנשילכ ,ָך ןוהינשיל
 | 4 ןיופיק .תא ך ןירסקל ,ינ"'אפ [ןירסיקל | תכ'אד ליזא .יג'אופ [לזא | ך אוה אתאירבד .כנאפְד אוה
 ,5 שידוז .ָּגְ אידווז | ם יל לע | ל יל אוה ** | ם ןעכ .?א ןידכו .'א ןודכו [ןודכ | א 'ל ,'ו לעו [דעו 5
 | א אערת ,!א אירית ,ו יהודווז ,ן היודיז ,ם הידוז ,[ך איידוז

 וינב תחמש בכעי ךלמיבאל עבשי םאש ארייתנ בקעיו (םש י"מב 'יעו) תורוד העבש ךינב תחמשב אהשמ ינאש
 לש העובש לש הראבמ עבש ראבמ שרוד אנוה 'רו ,םהרכאמ אלו ונממ תורוד העבש םינסנ ויחיש תורוד ינש דוע
 ת"וכו] 'יסופדבו ,העובשה י'ע הנקש הרוכבה דבאיו העובש התוא דבאמ יתאצמנ 'וכו ושע ימע דומעי אלש רמא הרוכב
 יל העבשה 'גש העובש התוא דבאמ יתאצמנו 'וכו ךכ יל רמאיו הרוכבה לע רערעיו ףסוג ['ב א"יכב סג תצקו

 שרפל ןואו ,הכרב לש הראבמ עבש ראבמ היכרב יה לש שרדה םעט השקו ,העובש ןושל עבש ישרד ה"רו י"רו ,םויכ
 רצ לועל יימבו ל"דרה 'יחב 'עו ;תוכרב עב לש ראבמ עבש ראבמ שרורש תוכרב לש הראבמ םיסופדה 'יגב םג
 ת;גיש 'וכו יתאצמנו שרפמ כ"מבו ,הולשו עבוש ןושל עבש שרודש תייפיב 'יפה קחודו ,תיעיבשה הכרב ח"רב 9
 שרפל שי .ילואו /[יא וייל תועובש יע] הלאה תעובשב א"דכו העובש וב שי רוראו ינב ךחללק ילע ו ימא יב
 רמאיו 'וכו דומעי אלש רמא הכרב לש העובש לש הראבמ עבש ראבמ שרורש [ךומסב אבומה| מוחנתה י"פע
 היכ רב 'ר]  ע'צו וחכרב לעמ ומא תעיגי לע רחוי ששחש יוכו ותאצמנ ,המרמב .תוכרבה יתלטנ 0-2 יל העבשה
 ויס ה'פפ ןמקלו 789 דצ ליעל 'עו ,הדגאב םימעפ הברה אצמנש ומכ ןושל לע לפונ .ןושל אוה הכרב לש הראבו
 ומכ י"'ר ו שבתשנ ל'ייכבו ,[16 רצו 9 דצ הינש הנש השדח העפוה ילגנאה ע"מבו אתכרבמ היכרב ר'א ב"י
 'ינהכו ,רמאיו כ"מבו א"אב רבכ הגוהו רמאד שבתשנ 'יטופדבו ,יל (\רמאיו דוקנ םשו יתהגהו ךיניקז יל ועבשנ
 ןדוי 'ר שרפמו סוג ט"קלבו [173 דצ לועלו] ג"חב שיויעו יהשמ ינאש 580 רצ "ליעל םג ל'צש 'רנ יהשמ יתאצמג
 ךנקז ךיבא ל"צ ילוא] לג קזו ךיב א יל ץבשנש םשכ יל העבשה יל רטאיו ךלמיבא ימ ע רומעי 'וכו רמוא
 המרמ 'וכו רומעי אלש הרוכב לש העובש לש הראבמ רמא אנוה ברו 'וכו ההשמ יתאצמנו |ו'יו ילב
 יל העבשה רמאיו ךלמיכא י ל ע דוכעי םש ג'המבו ,ה עו בש התוא דבאט יתאצמנו י תכ ר ב תֶא לטונו יתו א
 לש הראבמ 'מוא אנוה 'ר עבש ראבמ א"ד ורוד העבש ינב תחמש בכעמ יתאצטנו ךניקז יל עבשנש םשכ

 היכרב 'ר עבש ראבמ א'ד הע ו ב ש ה ההוא רבאמ יתאצמנו יתרוכב תא לוטיו ושע ילע רומעי אלש ?מא הרוכ
 יתאצמנו יתכרב תא לטונו יב המרמ הוה יוכו רמאיו ושע ילע דומעי איש 'מא הכרב לש הריאבמ רמוא
 ןכוהמו םרא הדש בקעי חרביו םש ב'מ אמוחנתב ימתס רמאמב תושרדה רחא ןונגסבו ,ימא יב העגיש ה מ דבאמ
 רשא ןורבח אוה רמאנש היה ןורבחב אלהו היה עבש ראבב יכו עבש ראבמ בקעי אציו רמאנש עבש ראבמ חרב
 אוהה םוקמל ארק 'וכו רמאנש ךלמיגאל םהרבא  עבשנ םשש תועובשל דחוימה סוקממ אלא קחציו סחרבא םש רג
 בקעיל עבשנ ושע ,ףאו העבש התוא ארקיו 'וכו רמאנש קחצי עבשנ םשש ןינמו .סהינש ועבשנ םש יכ עבש ראב
 תוכרבה התלטנ אלש יל העבשה אב רמאו אבו םא רטאו ובלב בשח ותרוכב תא לטנשכ םויכ יל העבשה רמאנש
 'וגו עבש ראבמ בקעי אציו רמאנ ךכל תועובשל דחוימה הוה ,םוקמה ןמ אצא אלא ול תושעל לוכו ינא הט המרמב
 + , שיויעו 'וכו ינת הנרח רמאמה רחא אמוחנת ןויצה ולב טוקליב קתעוה הז רמאטו ,םרא הרש בכעי תרביו יוה
 אצי ךאיה .ןורבחב היה םא ו 7 םלועלד  'וכו רהויסה סוקטמ ינשמ יאמ יתגבה אלו ת"פיב בתכ רבכו
 'וכו אציו ישרד ןינבר .ומוי ןב 4 :[ךומסב ליעל ב"שמ 'ע] ע"צו 0 עבש ראב ואל ןורכת אהד עבש ראָבמ
 ןלפ אוה תוירבה ןושל שרפמ קחצי 'ר 'שמ היכרב 'רו ,ןרחל אבו ךלה עבש ראבמ אציש סויה ותואב 'וכו ךליו
 שרדה ימתס רמאמב םשו ,ומוי (ןב) רב 'וגו ךליו סקיו קחצי 'ר 'שמ ב"ר שרוד רזעילא יבג 688 רצ לועלו ,'וכו
 לוא קפנד אמוי אוההבו יומוק אערא תצפק 'א י"רהבו ,םש י"מב 'ועו בקעי ימיב הירבש אפר 'וכו ץרא ההשערה
 רמלמ אלא ןרחל רתלאל ול אב עבש 0 אציש העשב יכו .קניח ךליו .הדגא שרדסבו ,'ב י"רתב 'עו ,ןרתל
 תנכהב קוסע אוה התע דעו ןירסיקל ךלה ינולפ .'וכו לזא ןלפ | :[םש ןולורו ןירדהנסב 'עו] ץראה ול .הצפקש
 ו ארווז אדוז יע ר"תמעב 'עו ןוהל "ורבע ל ןידוז ףאו (טיל ב"י תומש) םהל ושע אל הדצ םגו 'גרתו ,ךרדל הרצה
 הבר שרדמל ,ןווכו) אודווז ןקתמ אוה ןודכ דעו ית בר שרדמ ןושלו .בתכו ךרדל ז הדיצ השוע אוה ןדע ייפ א"אבו
 םוקמ לא ינולפ ךלוה רמא ךכ םלועה ןושל הנרח ךליו שרפכ ט"קלבו ,(70 דצ וש קלח ןיצאגאמ ע"מב 'יעו יתבר
 םדא ינב ןושלב הרות הרבד קחצי יר םשב היכרב 'ר הנרח ךליו 9 דצ בוט לכשב [ןכו] ותיבב ,אוה ןוידעו ינולפ
 אוה הזה רבדל רשפא יכו יומו הנרח ךליו ונושלו שרדה סעט הניש םש ג"המבו ,'וכו םוקמל ךלוה ינו ולפ רמואכ
 םדאשכ איה (אתיירבד) אתירבד ווהגשיל יובו םשב היכרב 'ר 'מא אלא םוקמב עגפיו 'מואו רזוחו הנרח ךליו 'מוא
 אלא ודיב ןיא ושכע רע אלהו ךלה ןירסקל ותשא ול הרמא ותיב ךותב ושקבמ ובהוא אב (ןירסיקל) ןורסיקל אצוי

 1) רַמאיְו



 דד אי י חכ חס השרפ אציו

 הריעש המורס ופוסב 'ה ול ןתינ ותליחתמ דמל ךירצש רבד לכ הימחנ 'ר 'שמ ינת הנרח
 :לואשבש הנותחת יטובל רמא אדבז רכ אבא 'ר ,(חיט םילהה) הלואשל םיעשר ובושי 'תכ אהו ,הנרח

 ט אוהש םוקמ ותוא ןיארוקו ה"בקהלש ומש םינכמ המל ימא 'ר 'שמ אנוה 'ר םוקמב עגפיו (אי

 ,ומוקמ ומלוע סא ומלוע םוקמ ה"בקה םא ןיערוי ונא ןיא אתפלח 'רב יסוי 'ר רמא ,ומלועלש  ומוקמ
 יסנכ 5סקיקפ ,'ס 'ג קוקנס יכיכע 'קלי ,ג"סכמ 'כ קוקנס ';לי ,סש עוקל 3  :כ"עו 518 75 ליעל ,סט ץוקלי |

 םומש ,ז"כ "יס סט סעוחנס ,ז"ט "ק למס יכ כ"מ סעוסכנס 4 : סילפ ס"כדפ ," ייפ '5 3"מ סילקס םלדע ,('3 ד"ק) ס"כפ
 :ן ייק ס'עפ סנכ

 תואד סשב .כנפ םושמ | ך אנת :יתכגאופ [יגת | ת/₪ א"ע :ך ₪ רחא רבד .יכגא]פ [הנרח 1
 | ?אח הכירצש .ן ךרציש ,ןִד ךירצ אוהש .יכנ'אפ [ךירצש | אח הבית [רבד | ?א ימא ןמחנ ,1א ןמחנ

 | י הלחתב ,5אז] התלחתב ,[ןפְד ותלחתב ;ָג ומליחתב .ן [ותליחתמ | יאפְד ד"מל .תכנו'ד [דמל
 ,*א המירצמ [המודפ | אח הפופב | אחד איה .5יתַו אה :כפיד ['ה | ייאח הל | א ןת ;םזד ןתונ

 ?א המודפס הריעש ,'א המירצמ ,י הריעש המירצמ .ןכנְחְו ך המירצמ הריעש [הריעש | ד = ןוגכ

 ןוביתא ,ך 'יתכ אהו היביתא ,ו 'תכהו ןוביתה ,ן 'תכ אהו ןוביתה ,[ך 'יתכהו ,כ 'תכהו ,ָן ['תכ אהו 2
 ,לנח [יטובל | ך ידבז ןב .ת ידבז ןב | זך ובשי | ?א 'יתכהו ןיביתיא א ביתכ אהו ןוביתיא ,[ך 'תכ אהו

 | יתכנ?אופד הנותחתה - ,'א [הנותחת | ך יטבמאל ,'א אפוידל וא יטוידל ,"] יטיידל ,[ך יטיבל *
 | .(קוקבח) יתנאןד םשב ,עכפ םושמ | כ אנה .ןאנוח | ע בר | כ םש ןליו ,ן וגו = [םוקמב 8 | זך הלואשבש

 ,(םש) יכפ7 סינכמ ,.יעתד ןינכמ [גאחו פינכמ * | א 'ל .תד המ ינפמ :יעכגהופ [המל | ן ידיא .ם אבא
 ל 'ל ,י אוהש ינפמ [(םש) יעתכנאחופד אוהש * | יעכא ןירוקו ,(םש) ון םיארוקו /| /%"  םיפינכמ

 ןיאו (ן ומלוע) םלוע לש ומוקמ .(םש) יכְנא ומלוע םוקמ .'יָזְו םלוע לש ומוקמ .עזחפ [ומלוע לש ומוקמ 4
 .| (ך ל ומוקמ --'ר רמא) יכ'א ןב ,5) ירה רב :?תיהיב :מעַג רב :,9ע?אופ [יהב | ד ומוקמ ומלוע

 | מיתכא םלוע לש ומוקמ .נחחןפ ומלוע לש ומוקמ .ןע [ומלוע םוקמ | (םש) יָ] םיעדוי | ןר הנינת .ן התפ"ח
 | ת ה"בקה לש ומוקמ | א אוה םלוע ,יִ םלועה | ועת פא וא .מ(םש)ילאחו פאו .ג'אפ |םא

 רדסג רמאמה לכ .'וכו ינה 1  :[ארזע ןבאו י"שרב עו] םוקמב עגפינ הנרח ךליו רמאנ ךכל ןולימ השלש םונש
 'וכו הל ןתינ 'וכו רבד לכ םינפב םש סופד תועטו) שי'ייעו 'וכו המדס םיכאלמה יגש ואביו 'פב 518 דצ ליעל רבכ
 הארנכ בותכ 'היה יב א'יכבו] ' כ ו.ופוסב יה ול ןתינ עטוקמ פיייכבו (יט יי ב ל לצו טיבל י"מבו ,\ ל ןקתל ךירצו
 .לכ אייח 'ר סושמ ינת הנרה שרפמו סרוג ט'קלבו ,[ןת יטיש יניב הגוהו םש ליעל ומכ א'ה ול לי ט ה ןאכ םג
 א"הו ותלחתב ד'מל בחכ ךאיה הלוצשל םי;שר ובושי תאו ופוסב א"'ה ול ןתונ וה לח תב ד"מל ךירצש רבד
 אימחנ ר"אד קתעוה 125 דצ בוט לכשבו ,לואשבש הנותחתה א טויר ל רמא (אדבז) אדווז רב אבא 'בר ופוסב
 ךירצש רבד לכ הימחנ 'ר םשב ינת ג'הסבו ,הפוס ב 'ה הל ליטה התלחתב 'ל הכירצש הבית לכ
 יוכו ובושי 'תכ אהו ןו בית ה הנרהח המירצסמ הרועש המורס ןוגכ ופוסב 'ה ול ןתינ ותל תב דמל
 :לואשבש הגותחתה הגרדמל הגותחתה יטכמאל שרפמו .סרוג אילמ ר"'ב 'יפכו ,לואשלש הנותחתה .אטוידל ירמא
 ותוא ןיארוקו ה"בקה לש ומש םינכמ המל שרפמו הנוכשב עגפש ה"בקהב םוקמב עגפיו שרוד ימא 'ר = .'וכו המל 8
 ןינכמ המל ימא 'ר םושמ אנוה ב. רמא םוקמב עגפיו קתעוה םוקמ 'ע ךורעבו ,וטלוע לש ומוקמ אוהש םוקמ
 (ךימסב סינכמ 'יגה קוקבח 'קלוו כ'ייכו פי'יכו ל"יכב םגש המיתו .םיסינכמ םש ייגה י"'כ .השלשבו ןשי .סופרבו) "וכו
 גלד 'א א"וכבו] (רחא י"כב קר םש אתיא רמוא יוה 'יגהו) 'וכו הי'בקה יוה "וכו ונא ןיא אתפלח רב יכוי ר"א
 ימא 'ר םשב אגוח 'ר 'מא 446 יומע ג"הטבו ,[ןוילגב םלשוהו ינשה ומוקמ דע ןושארה ומוקמ וסלוע ןמ רפוסה
 יסוי יר ימא ומוקמ ומ לוע ןי או ומלוע לש ומוקט אוהש ינפממ םוקמ ה'בקה לש ומש ןינכמ המ ינפמ
 םוקמ הנה 'ה רמאינ 'תכש הטמ אלא 'וכו םאו ומלוע לש ומוקמ ה"בקה םא ןיעדוי ןיא ןיידעו ןו ב א רב
 'ובו ןיא קחצי 'ר ימא םדק יהלא הנועמ וב אצווכ 'וכו ןיא- גסלוע לש ווק מ הי'בקהש ןיעדוי ונא יתא
 ומלוע לש וגו;מ הי'בקהש ןיעדוי ונא התא ןועמ 'ה 'תכש המט אלא יוכו םאו ומ לוע לש וגו ע מ היבקה םא
 ןאכלו ןא כל ןיעפושמ וילכו םוסה לע בכור אוה ש רובגל ןדוי רב אבא 'ר 'מא ונועמ ומ לוע ןיאו
 העושי ךיתובכרמ שרפמ רחא ןושלמ ר"'ב 'יפבו ,ךיסוס לע בכרת יכ ר"הה 'וכו ןיאו בכורל .הליפט (סוכהו) סופו
 םש אשת יכ במ אמוחנתב רחא ןונגפב ח"ביר רטאמו  .לפונ סופהו פוסל עייסמ בכורהש רמולכ העושי ךיתובכרמל
 יתא םוקמ הנה אלא ןאכ .ביתכ ןיא הוה םוקמב ינא הנה אתפלח רב יסוי 'ר רמא וגו יתא םוקמ הנה 'ה רמאיו
 יה רמאיו םש ריומשבו ,םש ךורעו אשת ייכ .אמוחנתבו בשר תורעהב שייייעו ימוקמל לפט :ינא ןיאו ול לפט ימוקמ
 ג"ל יסופדבו ,ירתאל לפט ינא ןואו יל הלפט ירתא 'וכו יכנא הנה אני ג ח 'רב יסוי 'ר רמא "וכו יתא םוקמ הנה
 ומלשוריה תסריגו בתכו 'וכו אתפלח ןב יסוי ר'יא טוקליה יג לע ריעה כ"מב) 'וכו ונא ןיא אתפלח 'רב יפוי יר רמא
 הט רובגה תא לבוס סופה אל סרג ימלשוריב בתכ דועו ,רפסה תסריגל הטונ ןילוגה ןה ולא קרפ .ףוכ .תוכמ 'כסמב
 ג''פ\ ןיקולה ןה ולא ל''צו כ"מב אוה ס'ט] םש ימלשוריב רמאכה אצמנ אל ונינפלו ,סוסה תא לבוס רובגה אלא
 רימב .ורמאו לזו ט"מ ביפ .תוכאל תובא ןגמ ורפסב ץיבשרה איבה ןכו ונוגפלש - ימלשוריב רפת תוכמ 'פממ
 רמא םלוע לש ומוקמ אוהש סוקמב עגפיו ימאנש םוקמ ה"בקה לש ומש םינכמ המ ינפמ תוכמ יסמ ףוסב ימלשוריבו
 יל הליפט ימוקמ ומוקמ 'וכ םוקמ אוהש ל"ת יוכ הנה רמוא אוה ירה 'וכ וא 'וכו םוקמ אוה םא עדוי ינוא .ח'ביר
 אוה םא ערוי יניאו 'וכו הנועמ רמוא אוה ןכו ךולכלכי אל םימשה ימשו םימשה הנה ימאנש ימוקמל לפט ינא ןיאו
 שרדמב ורמא ןכ םלוע תועורז תחתמו רמוא אוה ןכו ומלוע ןועמ אוהש ל"ת 'וכ ןועמ רמוא אוהשכ 'וכ וא 'וכ ןועמ
 בוט לכשב ח"ביר רמאמ רכזוה אל ןכו ,([םש םיאנת שרדמב ןוכנל אצמנו ונינפלש ירפסב אתילו ,כ'ע ירפסב ןכו הבר
 ומוקמ םלועה ןיאו םלוע לש ומוקמ אוה רמול 'וכו ןינכמ המל ימא רישב הגוח ר"א שרפמו פרוג םשו ,140 דצ
 רמוא אוהשכ ונועמ .םלועה סאו 'וכו הגועמ ביתכ קחצי ר"א הגיכשב עגפש םוקמב עגפיו ביתכו יתא םוקמ הנה רמאנש
 ינכמ המל רמא ריאמ רישב אגוה בר םוקמב עגפיו ט"קלבו ,ונועמ םלועה ןיאו וסלוע ןועמ ה"בקה רסוא יוה 'וכו
 יה א'הכו םלוע לש ומוקמ אוהש יפל (איי 'ה ב"מ) םוקמה לא ודי ףינהו ןמענב רמוא אוה ןכו םוקמ הי'בקה לש ובש
 יר םשב אנוה 'ר םש 'יגהו ,ח"ביר רמאמ ילב ונינפלש םירמאמה ורדסנ ר"יפפב םגו ,םלוע לש ונועמ התא 'וכו ןועמ
 םיעדוי ונא ןיאו ומלוע לש ומוקמ אוהש ינפממ .םוקמ ותוא םיארוקו 'וכו םינכמ המ ינפמ רמא ימא
 אוהש םיעדוי נא 'וכו בתכד המ ןמ אלא ומוקמ אוה ומלוע םאו םלוע לש ומוקמ אוה םא
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 קחצי 'ר רמא ,ומוקמ ומלוע ןיאו ומלוע םוקמ היכקה יוה (אכ גל תומש) יתא םוקמ הגה 'תכד המ ןמ
 ןמ ,ונועמ ומלוע סאו ומלוע ןועמ ה'כקה סא ןיערוי ונא ןיא ,(וכ גל םירגר) םדק יהלא הנועמ :תכ
 רמא ,  [ונועמ וסלוע ןיאו] ומלוע ןועמ הייכקה יוה (א צ םילחח) ונל תייה התא ןועמ י"י 'תכר המ
 בכורה אלו בכורל הליפט סוסה ךלהו ךלה סיעפושמ וילכו סוס לע בכור היהש רובינל ןדוי רב אבא 'ר

 ;(ח ג קוקבח) העושי ךיתוככרמ ךיסוס לע בכרת יכ ר"הה פוסל הליפט \
 םהרנא ,תוליפת שלש ונקיח םינושארה תוכאה יול ןב עשוהי 'ר רטא :ילצ םוקמב עגפיו

 ינפ תא פש רמע ושא םוקמה לא רקבב םהרבא סכשיו 'נש תייחש לש הליפת ןקיח

 'םןכי ,ל"עסס 'כ סילסס 'קני ,סט טוקל' : ויק 'כ טוקני 6 :  *עסמ 'כ סיפסס 'קלי 8 = :[22% 75 סיסנס טכדמ 1]
 י''ס נ"פ סנכ כנדפנ ,'ט כ ןקפ 'ס "ם סלט ייס 6עותנס ,ל"י "פס ץקע כ"מ קטוסנת ,'נ ו"כ םוככנ ,'5 '[ ד"פ תוככנ
 :ת"כ "סם ניכפ כ'מ ילסמ סכומ ,'נ ייפ ס'נ נ"מ סינסס סרדו ,'ס

 | א יל 'חכ 2 | 'א םלועה םוקמ ,יעכאְד פלוע לש ומוקמ ,תתנחופ ומלוע לש ומוקמ .ןמ [ומלוע םוקמ
 ! מיכאפ םלוע לש ונועמ .(םש) יתחוד ומלוע לש וגועמ | י'אחוד פיעדוי .מתכ?אפ ןיערוי | מו הנעמ

 | י אוה .[] הזנקהש | חח רמוא יוה ,ף חוה ,ן יווה | | הממו ,יעאפ הממ .(פש) יכגו המ ןמו |

 "| א 'ל התא 8 | 'א יאממו .מ?א הממו .יפ הממ ;כג חמ ןמו | י םלועה ,'א סםלוע | ית םא וא :כגפ םא
 /3\ יווה | (פש) יחד 'ל .ן 'וגו התייה ,ן רודו רודל ..התייה .ןמ רודו רודב ..תייה .יףכאפ [וגל תייה
 [מתכנאחופד ונועמ -- ןיאו * | מםי'אפ םלוע לש ונועמ .(סש) יכג"אחוְד ומלוע לש ונועמ | אזָד רמוא יוה
 ,ן [רוביגל | (םש) י ןדוי 'ר [ןדוי -- 'ר 4 | ל יל ,(םש) ו ה"בקה לש ונועמ ומלוע ןיאו .' ונועמ םלועה ןיאו

 ;ירכנאופ (פוס | 'אְו בוכי | תד אוהש .מירכגאופ [היהש | 'אח רוכגל לשמ :מ'ירתכג'אפד רוגגל
 ,כגופ (ךלהו ךלה -| מא ול ןיעפושמ .רתח ןיעפושמ .(םש) 'ו םיעפשמ | ג ויליכ ,5 וילכ | ןןְד סופה
 | מ לפונ .(םש) ירא הלפט | מ סופהו | [ך ןאכלו ןאכל .ח  ךליא .יראד ךליאו ךליא .ןמ ךליהו ךליה
 תדה :מיאפ [ד"הה | א ול [פוסל | מ לפונ .י לפט ,(םש)יראח הלפט 5 | תנאד ןיאו .יכהופ [אלו
 | יל ךסופ [(םילהת) ימתכנאחופד ךיסוס * | 7 'יתכד וגייה ,ךך רמאנש ,כ ה"ה ,1 יהדה ,ן איה

 העושו 'רמ ,[₪ 'וגו ,ו ךיתובכרמ ,[זְד העושי ךיתובכרמו .ל העושי תבכרמ [(םש) יוכ1 העושי ךיתובכרמ *

 ,ךַו ילצ םוקמכ ₪ :יכגפ [ילצ | ד עגפיו והמ איר .ירבכנאחופ [םוקמב עגפיו 6 | אפְד 'ל ,ן אהמתא
 םעה רעב ללפתת לא התאו א"דכ .[ן שרקמה תיבב םוקמב ,ך שדקמה תיבב ולצ םוקמב ,*ף ייולצ םוקמב
 | ם 'ל יול ןב | ?א יב עגפת לאו א"דכ ,'א יב עגפת לאו הלפתו הגר םדעב אשת לאו הזה

 | תכאחוד וניקתה :ונפ ונקת | (םש)יפ 'ל ,ן םינשארה | [ןְ תובא ,(םילהת)יכנאחופ |תובאה

 | כחו ןיקתה .(פש) יתאפד ןקת :ג [ןקית 7 | י יל .ך השלש .(םש) יא'ד 'ג .ת שולש .כנךןפ [שלש
 םש ..רקנב ,תנא [י"י -- רקבב | (םש) יחופ רחשה (ן תליפת) תלפת .[ןכנאְ תירחש (ן תליפת) תלפת
 | ם וגו .ן םוקמה ..רקנב ,2כ םש ..רקבב ,ך 'וגו

 ןדוי 'ר רמא 'וכו םיעדוי ונא ןיא םדק יהלא הנועט ביתכ קחני 'ר רטא ומוקמ ומלוע ןיאו ם לו ע .ל ש ומוקמ
 בכרת יכ רמוא אוה ןכו :וכו בכורל הליפט םוסה ןאכ מו ןא כ מ םיעפושמ וילי כ סוסה לע בכור היהש רוב'גל
 המ קחצי ר'א רחא ןונגסבו םיסרופמ םירמאמה 'וכו ןועמ 'ה 'פל םש םילהת שרדמבו ,העושי ךיתובכרמ ךיסוס לע
 השמ אב םוקמ לש ונועמ םלועה םאו םלוע לש ונועמ ה''בקה םא ןיעדוי ונא ןיא םדק יהלא הנועמ בותכה רמאש
 הליפט ומלוע םאו ומלועל הליפט ה'בקה םא ןועדוי ןגא ןיא אתפלח רב יסוי 'ר רמא ונל תייה התא ןועמ 'ה שריפו
 אוה ןיאו ול הֶליפט ומלוע יוה ומוקמ םלועה ןיאו ומלוע סוקמ אוהש יתא םוקמ הנה שריפו ה'בקה אבש דע ול
 הנה רמאנש םלוע לש ומוקמ אוהש םוקמ ה"בקה לש ומש ארקנ הסל ימא 'ר סשב אנוה 'ר רמא ומלועל לפט
 לכב רמאנש םהמע אצמנ אוה םש םידמוע םיקידצהש סוקמ לכבש םוקמ ומש ארקנ המל אייד םש דועו ,יתא םוקמ
 םוקמב עגפיו םש א"רדפבו ,םש ןליו םוקמב עגפיו רמוא אוה ןכו ךיתכרבו ךילא אובא ימש תא ריכזא רשא סוקמ|ה]
 ייעו  'וכו רשא םוקמה לכב רמאנש םהמע אצמנ אוה םש םיקודצהש םוקמ לכב אלא םוקמ ומש ארקנ המלו 'וכו
 ע"פ א'ח ג"מב אבוה 'וכו בכורל הליפט סוסה לשמהו 'וכו ומלוע ןועמ אוה םדק יהלא הנועמ שרדהו ,םש ךורעב
 . חספש ומכ םוקמ וחוא ןיארוקו ה'בקה לש ומש םינכמ ויהש ל"זרדב תונושלה וברו ,ז'יפ 'ב רמאמ םירקעבו שייייעו
 םוקמה (יב 'מ זי"ע ,ד"מ ה"פ תודמ) םוקמה רורב (טיימ ב"פ תובא) םוקמה ןמ הולכ (ה''מ י"פ םיחספ) .םוקמה
 איד רעביא ןעגנוכוזרעטנוא ירפסב יענ] ('א ה'מ תורוכב) ויזעב היהי םוקמה ('ב ז'ט תוכרב) ךנורסח ךל אלמי
 רעד סיזענעג רוצ ןייטשנייוו ,72 דצ ןעירוטש ינעללעה לאהטנעריירפ 'עו [2 הרעה 71 דצ הנשמ רעד ןאיטקדער
 ךלהו ךלה םיעפושמ ןושלה ןונגסו] ,900 דצ א"ח ת"הגאבו ל98 דצ איי קלח ג'אר לש ע"מבו 88 דצ אדאנא
 ךלהו ךלה אסריגה ה"מ ד"פ דימת אברעמ ינבד אתינתמבו ךליהו ךליה עפוש 'ח 'ב קרפ םיעגג עירזת ,ארפסב םג
 .ילצ 6 :[ךליא םש ימלשוריבש הנשמבו ז'ימ ג'פ םיחספו ב"מ ג'פ םובז םש ה"כו וניתחסונבש ךליהו ךליה םוקמב
 ןכו 'וכו אשדכומ יב רתאב ילצו םגרותמ 'א י"רתבו ,הליפת אלא העיגפ ןיאו *וכו עגפיו ךומסב שירדדכו ללפתה
 ו"שריפכו ,'יסופדב שדקמה תיבב ףסונ םשמו ,שדקמה תיכב (ייולצ) ילצ םוקמב ילצ םוקמב עגפיו ריב 'יפב שרפט
 לייכב | .'וכו ןקית םהרבא = :םש י"מבו 'ז ייס ט"ספ .ןמקל 'יעו 'וכו הירוכה רה אוה 'וכו םוקמב עגפיו ת"הע
 לאו דע "כו םוקמה לא רק בב םהרבא םכשיו 'נש ןמ ןוילגב םלשוהו רפסה ףוגב ל"ביר רמאמ ףוס טמשנ
 ינש החנמ תלפת ןיקתה קחצי כ"יכב 'יגה הרשיו ['ה ינפ ל א 'וכו םהרבא םכשיו תועטב 'ב .א"יכבו] יב עגפת
 יכ םש ןליו םוקמב עגפיו 'נש .תיברע תלפת ןקת בקעי 'וכו התוש ןיאו ברע תר נפ ל הדשב חושל קהצי אציו
 ,הליפת אלא החיש ןיאו וכו חושל קחצי אציו שרדה קר אתיא 654 רצ לועלו 'וכו העיגפ ןיאו שמ שה אב
 ונינפלו ,ןאכ נ"'חבו םש י"מב 'יעו 'וכו החישא םירהצו רקבו ברע 'וכו ףטעי יכ ינעל הליפת םיקוספה ואבוה םשו
 ימלשוריה תייגופב םירמאמה רחא רדסבו ןאכ שרדנש םוקמב עגפיו 'פל וכימסהל םירמאמה שארב ל"ביר רמאמ רדסנ

, 
 םודמל תובאמ תוליפת רמא ל'בי יבר 'וכו רמא ינמהנ רב לאוטש 'ר תוליפת 'ג ורמל ןכיאמ םש
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 תליפח ןקית קחצי ,(לוק סילהת) ללפיו סחנפ דמעיו 'נש הליפת אלא הרימע ןיאו ,(זכ םי תישארב) י"י
 וינפל ךופשא 'נש הליפת אלא החיש ןיאו (גסרכ תישארב) הדשכ חושל קחצי אציו 'נש החנמ
 תליפת ןקית כקעי ,(חיהנ סש) ילוק עמשיו המהאו החישא רמוא אוה ןכו (ג בטק םילהת) יחיש
 לאו ד"ע וג םעה דעב ללפתת לא התאו 'נש הליפת אלא העיגפ ןיאו םוקמב עגפיו ינש ברעה
 רמול ךירצ תיברעב ,הנתשמ םויהש םימעפ 'ג דגנכ ןמחנ רב לאומש 'ר דמא  ,(זפ ז הימרי) יב 4

 יהלא י"י ךינפל ינא הרומ רמול ךירצ תירחשב ,הרואל הליפאמ ינאיצותש יהלא י"י ךינפלמ ןוצר יהי
 המח תוארל ינתיכזש םשכ ייהלא י"י ךינפלמ ןוצר יהי רמול ךירצ החנמב ,הרואל הליפאמ ינתאצוהש
 ,רחשלש דימח דגנכ תירחש תליפת ,ןידימת דענכ 'מא ןינבר 4 ,התעיקשב התוארל יניכזת ךכ התחירזב

 ס5יו "מ למוסנס ,יס די" ספוק .'3 '[ םינעס ,'ַכ ס"5 ןיכדסכנס 1 - :כ"עו 604 75 ליעל 2 | :'3 'ן םוככב 1
 : (סי'פפ) ו'עפ םיטסכב סדנס ,'ד ייפ

 ,(םש) יאפד ןקת .תנו [ןקית | ן הפגמה 'צעתו ₪ [ללפיו | 'אָו פחניפ | א דומעוו | ל ןיא [ןיאו ** 1
 ,פ 'וגו הרשב [הרשב | ן יל ינש | נ'אפ החנמה ל | ן לש הליפה /ןכאפד תלפת ,ג [תליפת-| 5 .ןיקתה
 ינפלו ףוטעי יכ ינעל הלפת ,ָן "וגו יחיש ינפל ךפשא .פ יחיש . . ךפשא | ן "וגו ,לנאְזְד ברע תוגנפל הדשב
 ('א ינפלו פופעי יכ ינעל הלפת 'יתכו) ינפלו 'יתכו יחיש . .ךופשא ,ן ףטעי .. הליפת ,םכ וחיש ךופשי י"י
 החישא ..ןכו ,ָנ ילוק ..החישא םירהצו רקבו ברע רמוא אוה ןכו [ילוק -- ןכו 8 | א וחיש ךופשי יי"
 ה ילוק . .ברע 'מואו וחיש ךופשי י"י ינפל רמוא אוה ןכו ,] 'וגו םירהצו . .ןכו /5א (א המהאו החישא)

 /ח ביע ;גפ [ברעה4 |  ן לש הלפתת | חן ןיקתה .(סש)יתאפד ןקת :כנ ןקית |  תפד יל
 ללפתת לא התאו [יב -- התאו | ה ןיא | (םש)וכ שמשה אב יכ םש ןליו ₪ [םוקמב | (םש) יתכַאוְד תיברע
 עגפת לאו 'וגו הזה .. התאו ;כָנ'א יב עגפת לאו ( "יפתו) .הלפתו הנר םדעב אשת לאו הזה םעה דעב

 םאו 'מוא אוה ןכו יב עגפת לאו 'וגו םעה דעב אשת לא ,[ְך יב ..אשת לא ,פ "וגו םעה .. התאו ,%ַא יב \
 רמוא אוה ןכו יב עגפת לאו ([ן הלפתו הגר םדעב) 'וגו םדעב אשת לאו ,'ך 'וגו רבד שי םאו םה םיאיבנ -

 הגו הזה םעה ..התאו /[ןך תואבצ י"יב אנ ועגפי םתא י"י רבד שי ([ך םאו םיאיבנ) םאו םה םיאיכנ םאו
 :יירתכנ!אהופד השלש ,?א'ך ['ג | (םש)יִר ינמחנ 5 | | "וגו י"י רבד ..םיאיבנ םאו 'וא .אוה ןכו

 | (םש) 1 רמאי | (םש) יי 'ל .יתכנאוְד םדא ךירצ .פ [ךירצ | יו תיברע | ל הנשמ [הנתשמ ** | 14 שלש
 | פל יל .ן יובא ילאו ₪ [(פש) יתכגְד יהלא י"י * | גו םדא ₪ [ךירצ | י ונאיצותש | י וניהלא 6 "צ

 [ייהלא י"י | (םש) ו רמאי ,ן רמאיש | (םש) י 'ל .גְוְד םדא ךירצ .יכפ [ךירצ | ל ינאתיצוהש [ינתאצוהש ** 7
 [תוארל ** | ו יתוא (ןְד תיכזש) התיכזש .כפ ינתיכיש | ףְד םשכש | ₪ 'ל  ;יתכנוד יהלא י"י
 תוארל .יחְד תוארל .ן התא תוארל | (פש) יִגחְו יתוא הכזת .יכאפְד ינכזת | ד ןכ | ן החירזב 8 | ל רואל

 םונקת (י ןידימת) םידימת דגנכ | ְד ןנבר םוקמב עגפיו א"ד :יכהופ ןנבר ;(םפש) ינא [ןינבר א המח י

 %- ,[ח םתוא ועבק ..דגנכ :5נא ןתוא ועבק ןידימת דגנכ ,(םש) ו םתוא ונקת ןידימת דגנכ ;יזוִד (ך םונקית)

 | יתכגאחופד רחשה (ָגְו תליפת) תלפת | ן התוא ועבק םידימת דגנכ ,פ ועבק .. דגנכ

 ןיאו 'וכ אצו וניבא קחצימ החנמ תליפת 'כו םכשו וניבא םהרבאמ רחשה תליפת
 ברעה תליפת וחיש ךופשי'ה ינפלו ףוטעי יכ ינעל הלפהת רימכ הליפת אלא החיש
 םדעב אשת לא רמואו תואבצ 'הב אנ ועגפי רמיתד המכ הלופת אלא 'וכו עגפו ןניבא בקעימ
 ןקת סהרבא תולפת ונקת תובא יול ןב עשוהי 'ר רמא קתעוה .ט"ק"בו ,'וכו ןנברו יב ענפת לאו .הליפתו הגיר
 רמואו יחיש וינפל ךופשא א"הכו 'וכ) ביתכד ה ה נ מ ה תלפת ןקת קחצי 'וכו םכשיו ביתכד רחש ה תלפת
 קיתעהו עטיכ 445 יומע 'ג'המבו ,יוכו עגפיו רמאנש תי בר ע תלפת ןקת בקעי וחיש ךופשי 'ה ינפלו
 העיגפ ןיאו םש ןליו םוקסב ענפיו 'תכד תי בר ע תלפת ןי ק תה בקעי ל"ביר םשב ןומיס 'ר םוקכב עגפיו
 תירח ש תלפת ןקת םהרבא םונקת תובא תולפת 'מוא לי'ביר יוכו קחצי אציו 'פל 872 יומע םש רמאמה לכו "וכו
 'ה ינפ לו 'מואו 'וכו ךופשא 'תכד  'וכו אציו 'תכד החנמ תלפת ןקת קחצי 'וכו הדימע ןיאו 'וכו סכשיו 'תכד
 םכשיו 'פל 995 יומע םש עייעו 'וכו העיגפ ןיאו םוקמב עגפיו 'תכד תי ברע תלפת ןקת בקעי וחיש ךפשי
 ימלשוריבו ,תוליפתה ונקת  .יוכו םימעפ 'ג דגנכ 5 :םש ילבכה ןונגסכ אוה םונקת תובא תולפת ןושלהו ,'וכו סהרבא
 'ה ךיגפל ינא הדומ רמול םד א ל ךירצ רח שב תוי רבה לע הנתשמ םויהש םימעפ 'ג דגנכ רמא .ניבשר םש
 ידלאו ידלא 'ה ךינפל יגא הדומ "מול םדא ךירצ החנמב 'וכו ינתאצוהש יתובא ידלאו ידלא
 אוהש וטכ] התוארל ינכזת ךכ ל"צו) תוארל יתיכז ךכ תרזמב המהה תוארל ינתיכש םשכ יתובא
 רמול ךירצצ ברעב ברעמב (התוארל ינכז ךכ 'יגה אצנגמ 'ד תוכרב 'שוריכו [םש ריייוצאב 'ע  ,םהרדוכאב
 ךכ הרואל. ינתאצוהו הליפאב יתייהש םשכ יתובא ידלאו ידלא 'ה ךינפלמ ןוצר יהי
 הנתשמ םויהש יפל רמא ןמחנ רב לאומש 'ר 'ה 'יס הרש ייח אמוחנתב רחא ןונגסבו ,הרואל הליפאמ ינאי צו ת
 החנמבו עיקרה עצמאב םייהצבו חרזמב שמשה תירחשב םוי לכב פ"ג ללפתהל םדאה ךירצ ךכיפל םוי לכב םומעפ 'ג
 קחצי אציו ינש החגמ תלפת ןקית קחצי רקכב סהרבא םכשיו ינש רקבה תלפת ןקית םהרבא רמא ל"ביר .ברעמב
 רפח 'בו 'א א'יכבו] ,שמשה אב יכ םש ןליו םוקמב עגפיו 'נש ברעה תלפת ןקת בקעי ברע תונפל הדשב חושל
 יהלאו יהלא י"י ךינפלמ ןוצר יהי רמול םדא ךירצ (תיברעב 'ב א"יכבו) תירחשב הנתשמ םויהש םש ןושלהו ,ןאכ
 , תוליפתה ונקת .ןידימת דגנכ 8 = :|ןוילגב תצק םלשוה) 'וכו המח תוארל (ינתכיזש יב א"יכבו) ינתיכזש םשכ יתובא
 יוגהו . ,נ'חעו ןתוא ועבק וא םינקת 'וכו דגנכ ל''צ ןיאו ,'וכו םימעפ 'ג דגנב נ"בשר רמאמב ומכ ןושלה ןונגסו
 ('ג דיי עשוה) וגיתפש םירפ המלשנו 'תכד םש ףסונו ,872 יומע ג"המב םג אתיא םונקת ןירימת דגנכ

 שו



 אי חב חס השרפ אציו 0

 חליפת ףא הטוחנת 'ר רמא  ,עכק הל ןיא תיברע תליפת  ,םיביעה ןיבלש רימח רגנכ החנמה תליסת
 :הלילה לכ חנזמה לע רואב ןילכאתמ ויהש םיררפו םירביא דגנכ עכק הל שי ברעה

 דטלמ שמשה אב יכ 'מא ןינבר ,וינפב לתוכ םלועה השענו רוכעל שקיב םוקמב עגפיו
 ולצא אנש ךלטלש ובהואל ,העניצב וניכא כקעי םע רגרל לינשב התנועב אלש המח ה"כקה עיקשהש

 :סט 6 כופ ,'נ 5*6 ןילות ,'נ ס"5 ןיכדסנפ 'ע ,|ד"יפ 'ג סשקפ םלקק םכופ| :ץ"ק 'כ טוזל

 ! יתכנאחופד גרעה .(םש) י [תיביע | ן'ד ןב [ןינ | (פש) יתג'אוד החנמ .יכ'אפ [החנמה 1
 ברעה תלפת ורמא (א ןאכמ עבק) עבק הל ואצמ אל ,ם עבק ואצמ אל ,י עבק הל ואצמ אל [עבק - ןיא
 | יתכנאחפד אטוחנת .] [המוחנת | 1 'וגו ..ןיא .. תליפת ורמא עבק ..אל .נאח עכק הל ןיא
 | ן םירביאה .םפ ןירבא .יִחְד םירגא .(פש)יתכגא [םירביא 2 | יו איח .(םש) יו תיברע תלפת | תד וליפא
 ויהש ,ףך םילכאתמ ויהש .'ו םילכעתמ ויהש .?א ןילכעתמ ויהש . תכ'אְו [ןילכאתמ ויהש | ן םירדפהו
 ,יכנאחופ [הלילה לכ | א 'ל .יכנחופ חבומה יבג לע [חבזמה לע | * 'ל רואב | ג ולכאתנש .ם ןילכואמ
 יכני'אחופ [סלועה | יכאחפד שקנ /תג] |שקיג | *א שמשה אב יכ םש ןליו [סוקסב עגפיו 3 | תָד יל
 ;נא [ןינגי | יתכנאחד וינפל .ןפ (וינפ: | תד - ןיטכ .יכנאחופ [לתוכ | *'א 'ל .תד ולוכ ₪

 וב 'ל .תוד שמשה הביכ ."גאחפ [שמשה אב יכ | [ןד ןנבו שמשה אב יכ ;יכז|פ ןנב
 (ת לגלגל) לגלג .יכנאחופ |המח | גא 'ל ה"בקה | א העקשש .ִד העיקשהש .יכג'אחןפ עיקשהש 4
 /תכגפ הענצב | ם גקעי .ָגְו בקעי וגיבא | א ידכ [ליבשב | ן התיעב .ןאח התגוע | תאח אלב | [ךִד המח
 וניבא -- ובהואל) תפדד וכהואל לשמ .ג ובהאל ,'י ובוהאל ,לְו [ובהואל | ?א אעניצב 4 /'א אענצב
 | (א 'ל העניצב

 תל ןיא .עבק הל ןיא 1  ;'וכו תירחש לש דימת דגנכ רחשה תלפת תונברקה דגנכ תולפת 'ג ולא שרפמ ט"קלבו
 יולכ עבק חל ןיא ברעה תלפת ורמא רוע ףסונ י'כ ,השסחבו עבק הל ואצמ אל 'יגה םעט ןכו ,הועבק הס דננכ
 ורמג ןידימתמ תוליפ ת ורמא ןנברו םש ימלשוריבו ,עבק הל ןיא ע"הפת (א'מ ד"פ תוכרב) הנשמב ורמא
 ןיב לש דימתמ החנטה תלפת וקבב השעת דחאה שבכה תא רחש לש דימתמ רחשה תליפת
 ונשו התולתל המב ואצמ אל ברעה תלפה םיברעה ןיב השעת ינשה שבכה תאו םיברעה
 ההוא ועבק איה דוע אמוחנה ר"א 'וכו עכק הל ןיא ברעה תליפת ןנינתד אוה אדה םְתִס התוא
 ויהש 'וכו .לוכיע דגנכ 'יגה אצנגמ 'דכו) הלי לה ל ב חבומה יבג לע ןילכאתמ ויהש םירדפו םירביא לוכיִא דגנכ
 ,'וכו ןנינתד ה"ה ימלשוריה ןושלכ 'וכו ורמא 'יגהו ,ימלשוריב שרפמש ומכ ןאכ ר"בב עבק תארוהו ('וכו ןילכעתמ
 ילבבה תייגוסמ העבונ "וכו ןירמא ןינברו 'וכו םודמל תובאמ תולפת רמא אנינ ח רב יסוי 'ר אצנגמ ירב ייגהו
 תולפת רמא יול ןב עשוהי 'ר םונקת תובא תולפת רמא אנינה 'רב יסוי 'ר רמתיא םש
 ינש החנמה תלפת ןקת קחצי 'וכו ינש תירחש תלפת ןקת סהרבא ח"בירד היתווכ אינת 'וכו סונקת ןידיטה דגנכ
 ליבירד היתווכ (אונת) אינתו 'וכו עגפיו ינש תיברע תלפת ןקת בקעי (יתיש וינפל ךופשא) 'וכו ינעל הלפת ינש 'וכו
 לכ םוכלוהו םיברק (ברעבמ ולכעתנ אלש) םירדפו םירבא ירהש עבק הל ןיא ברעה תלפת ורמא המ ינפמו ,'ןכו
 'ב "5 םש ארמגב שרפמ ע ב ק הל ןיא ןושלהו ,הלילה לכ הנמזש עבק הל ןיא 'יפ םשו ,סידב 'יעו 'וכו הלילה
 התא ,ןושלה ב"פר ר"מכבו] עבק שוריפב ימלשוריהו ילכבה תא תוושהל ךיראהש ת"'פיב :יעו תושר תיברע תלפתש
 בקעי ובו החנמה תלפת עבק קחצי יוככ רקב תלפהת עב ק םהרבא סויב פ'ג םיללפתמש ע ב ק אצומ

 שור רימבבו ץקמ אמוחנתבו ב"מ אטוחנתב ימתס רמאטב דוע אתיא םונקת תובא תולפת הדגאהו ,['וכו עב
 שלש ללפתהל םדא ךירצש ןאכמ החישא םירהצו רקבו ברע ה"נ 'מזמ רבכמ ספדגה םילהת שרדמבו ,ש"ויעו ב"פ
 החישא םירהצו רקבו ברע םונקת תובאו ליאוה רוד רמא 'וכו רחשה תלפת ןקת םהרבא סתוא ןקת ימו םויב תולפת
 רשא םלוע לוכג גפת לא םש ילשמ שררמבו ('וכו ךירצ םדאש ןאכמ לאומש 'ר רבא 'יגה סש ב"מ םילהת 'מבו)
 תירחשה תלפת ןקתש סהרבא ןוגכ ותוא הנשת לא ךיתובא ושעש גהנמ יאחוי ןב ןועמש 'ר רמא ךיתובא ושע
 ,'וכו םוקמב עגפיו 'נש תיברע תלפת ןקת בקעיו 'וכו קחצי אציו ינש החנמה תלפת ןקת קחציו .'וכו סכשיו ביתכד
 יו יכ 'ם'ש אב יו 'כ 'םיש ןליו םוקמב עגפיו א"ד; רפסה ףוגב ל"יכב הרז .הפסוה האצמנ ונינפלש רמאמה רחאו
 אבוה םשו] 'וכו תא אכה הדב 677 רצ ליעל י"מב ייעו "תולגל ןמיס הזו בקעי שמש אב הנש תואט עשתו םישלש
 םירפסמה רשוול השקו רבחמה בתכו ,תולגב םילהא בשוי בקעי תויהל הצור םינש ףלא ם"ת םח שיא זמרה םג
 ןווכ ולואו ,ליגרה ןינטל ף ל א תנש אוה תולגל הנש ל"קתחש אצמת בושחת סאו ,'וכו הנש ל"קתתו םינש ףלא
 6 נ"יהסל ףלא תנשבש ובשח םירצונ ומכ םידוהי תצק םגש וז הפסוהמ אצוי היהיש ךיא ,הפסוהה לעב הזל

 אוה תיפופ ם'ימש ןובשהה לע תודסוימ תואירטמיגהו .תאז הפסוה היבחתנ אוהה ןמזבו ,חישמה ימי ויהי
 םוקטב עגפ  .'וכו רובעל שקיב 8  :םילהא ינש הירב 693 דצו [טענב צ"ד רמ י'ע הז לע יתררועתגו ,תואמ שש
 ה"כו :שמשה אב יכ :ש"ייעו לתיככ םלועה ול השענו ייגה ה"כ רעש הדיקעבו ,ודעב ךשח םלועהש לתוכב עגפ וליאכ
 בוחכל ול היה שמשה אב יכ ת"הע י"שריפב שרפמ הנוככה 'יגה וז יפלו ,ר'פד טוקליבו ג"יכו [א"יכו] ח"יכו פ"יכב
 יכ םש ןליו שרפמ ט"קלבו 'וכנ התנועב אלש םואתפ המח ול העקשש עמשמ שמשה אב יכ סש ןליו שמשה אביו
 ונילהל ה"בקה .הצרו םויב תועש היה ןוידע םוקמה ותואב עיגהשב דמלמ אלא שמשה אב יכ ל"ת המ שמשֶה אב
 ול חרויו ביתכה וללגב חרז ורובעב עקשש שמשה ,ותואו שמשה אב יכ .רמאנ ךכל ןרובעב שמשה עוקשהו םש
 אלש המח ה"בקה עיקשהש רמלמ שמשה אב יכ קתעוה 196 דצ בוט לכשב םגו ,םלועה ראשי אלו ול שמשה
 ותע אלב המח לגל ג ה"בקה עיקשהש 'מלמ :ירמא ןנבר 447 יומע ג"המבו ,הענצב בקעי סע רבדל ידכ החנועב
 שררמבו ,ת"יכו] ו"יכו םיסופדה 'יגב קר אתיא שמשה הביכ שמשה אב יב שרדהו ,עינצהב בקעי סע רבדל 'ליבשב
 הבוכ יאדו שמשה אב יב םש ןליו םוקמב עגפיו רמאנש הליל םויה השכו וניבא בקעי דמע רמאמה םש תלהק
 ולצא אבש ךלמ לש ובהואל לשכ  ;הענוצב ומע רבדו .ותָנוע אלב המח לגלג היבקה עיקשה ןירמא ןינבר ,שמשה

 עינצה ךכ .הענוצב יבהוא םע רבדאש ידכ תורנהו ןיסנפה ובכ -.רמא וליבשב הנידמה יגב לכ' למ
 הגוכהו 'וכו דמלמ יאדו שמשה אב ל''צ ןאכ םגש הארנו ,העניצב וניבא בקעי םע רבדו ותנועב אלש שמשה תא הי'בקה
 ארקמה תא איצוהש ינורדנסכלאה ןוליפ תעדמ איצוהל ואבו ,מ"כב ןכ רומאל שרדמה ךרדכ ,וטושפכ אוה ארקמה
 דוע 'עו .ךומסב ןנח 'ר תעדמ וא ,(681 דצ) 'גיעקת 'א סוינמיס עד ורפסב 'ע ,ה'בקה הז שמש שרדו וטושפ יריט

 ןיר

 קקזג ךלמה היהו םיציקל

 שק
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 אלש המח ה"'בקה עי ו ךכ ו ;ב יבהוא םע רבדל שקבמ ינאש םיסינפה וכ ךלמה רמא ,םיקרפל
 אב 'א תרש יכאלמ .ל לוק עמש ןנח 'ר םשבי סחניפ 'ר  ,[העניצב וניבא בקעי םע רבדל ליבשב התנועב
 ול הליג ימ בקעי רמא (מל ב 'וגג חריהו שמשה הנה ףסוי רמאש העשב ,שמשה אב שמשה
 תיבל ותריזחב ,ול ןריזחה יתמ ויבא תיבמ ותאצב ה"כקה ול עיקשהש תועש יתש ןתוא ,שמש ימשש
 ךתאיציב תא המ ,ךינבל ןמיס התא ה"בקה ול רמא ,(בלבלפש) 'וגו שמשה ול חרזיו ד"הה ןיבא

 : [ניפקפ 'כ יכפלפ] .ב"פכ 'כ .סיעכי 'קלי ,סט טוקל 5- : 0" "יס ד"פפ ןמקל 3 = : סייק 'כ עוקלי ל

 תורנה תא ובכ .5 רנה ובכי ,פ ןיסנפה .. ,'ֶנְו םיסנפה ובכ | 5-ול ימא |: ולצא ,ו ולצא םיקרפל 1

 [יכנופ המח * | ל יל [העניצב -- ךכ * |  ף אענצב :כפ הענצב | ד ([ך םיסינפה תא) ןיסנפה ובכ

 םנפ זנ ד וניבא בקעי * | בגפ יל ;ית יחכ [ןֶד ליבשב * | ן התיעב  ,:יתכנפד התנועב * 2" | תד = לגלג
 ןנה | יי ןנח .תףוד סחנפ [סחניפ | ןך אענצב ,בפ הענצב [ינְוְד העניצב * | ות בקעי .ָךְו בקעי וניבא

 יבאלמ 0 | ?א ירפצד ,םפ ןירפצד .. ,ן ןירפיצד .. 1, א ירופיצד .- ,[ףד ןירופיצ- ןינח- ;'9ְו ןירופוצד

 תן 'מוא .נְןפ וא ['א | תכופד ז תרשה (ן יכאלמד) יכאלמ לש ןלוק +, תרש יכאלמ 'לש ןלוק יא תרשה
 ..אב ,ך אשמוש אתא אשמיש אתא שמשה ..אב [שמשה --אב |[ כ ?ל: ,י ןירמוא ויהש :א םירמוא
 :א אשמש אתא שמשה אב שמשה אב ,ם אשמש ..אשמש אתא שמשה אב ,ןךו אשמש .. אשמש ..שמשה

 ארקנש בקעי אב אשמש ..אשמש אתא שמשה ..אב ,ִכ אשמש איתא שמשה אב ,ו אשמיש אתא שמשה אב

 םיבכוכ . .דחאו .כ םיבכוכ רשע דחאו ,ָן ('וגו [ [ך .חיריה - תיאד הנהו .יכנ'אופ [הנה 8 | ב שמש

 [תכגופד ול * | תכ'אד הלג .ינ'אופ [הליג | כג יל .י רמא ןבקעי רמא | ףאְוְד יל .ו יל םיוחתשמ
 .ייוכנ'אח [הזבקה | יכפ 'ל ול | ן תועשה | א ןתואו | כנו שמשה 4 | ו הל .א ךל .ל יל
 ,ן ייתמא ,'ו יתמא .?אחפְ יתמוא [יתמ | ך ויבא לש ותיבמ | כנאהפ ותאיציב | ת1אופד המח ₪

 רשאכ .,ן [יוגו 5 | יח ותרוחב | ד 'ל .יתכנאופ [ול | 'א ןירזוה ד וריזחה | תיל ;3א ןכיה .םָנ יתמיאו

 ;(הימרי) יתכאחד התא .נופ תא | גופד תא .יתכאח |התא | תכאפד 'ל .ייגח (זד לאונפ) לאינפ תא רבע
 | י ךיבא תיבמ ךתאצב .ְוְד ךתאצב .'א ךיתאיציב .(םש) יכנ?אחפ [ךתאיציב | ו יל

 אטמ יכ וכו וניבא בקעי 'א ה'צ ןירדהנסמ 688 דצ ליעל ייטב יתקתעהש הדגאהבו ,['ז 'יס ט"ספ ןמקל כ"שמ
 שמשה אב דימ הניל אלב רטפו ינולמ תיבל אב הז קידצ הי'בקה רמא .רדהמל ועב .ילצד .רתב םייסמ "וכו ןרתל
 ןרוכעב .אבש שמש .קחצי ר"א אלא החרז ולוכ םלועה לכל אלתו החרז דבלב ול כו שמשה ול .חרזיו בותכד ונויהו
 ו ורחא רוזחל שקיב 'וכו םש ןליו וגינפלש םירמאמה םע וז הדגא בוכרה 14/) דצ בוט לכשבו ,ורוכעב החהז
 מה ורובעב עיקשהו ויגפל לתוכ םלועה תא השע הניל אלב ורטופ ינא ןיא.יתיבל אב קידצ היכקה רמא
 5% קפנד ןמזב בקעיל .וריבעתא ןוסינ אשמח אציו הדגאה 'א  י?רתכו 'נכו שמשה ול  חרזינ רמאנש תועש יתש
 אללמל דמחתמ אריבד הוהד םדק ןמ הינושא אלב אשמש עמטו אמויד וועש ורצקתא אמק אסינ עבשד אריב
 סוקמב בכוש ינאו תודירי םישומח שמשה ררו אל וושכע דע .ע"בשר וינפל רמא םש א"רדפבו ,'ב י"רתב "עו :הימע
 א ב"מ אמוחנת שרדמבו] 'וכו םש ןליו ברעמב אב שמשה תא הארו :קעי טיבהו .ברעמב שמשה אב והע אלבו
 קבשכ קתנועב אלש שמשל .היבקה עיקשהש םימעפ תש רוא הגנ ךיכרד לעג ךל קיו. -מוא רזגתו .יוה '* "יט
 - גל חירזה אבשכנ "ןגו וילע בצנ ו: הנהו םש ביתכ המ עבש ראכמ בקעי אציו-ומע .רבדל שקבשכו תאצל
 התגועב אלש שמשה ול חירזהש שמשה ול הרזיו והמ ןהכה היכרב 'ר רמא 'וכו שמשה ול חרזוו התנועב אלש
 לשמ םש ג'המבו ,סינפו היידב םש י"מבו 19 רצ לועל 'עו ,תוקובאה  .םיסינפה 1 :[התנועב אלש. ול עקשש םשכ
 םע רבדל שקבמ יגאש ןיסינפה ובכ תורינה ובכ ךלמה רמא םיצק רח א ולצא אבש ךלמלש ובהואל
 דכ לשמנה רפה לייכבו ,עונצהב בקעי םע רבדל .ליבשב ו תע אלב המח לגלג ה 'בקה עיקשה ךב עינצהב יבהוא
 סשב פיר 77 דצ לועלו ןנח 'ר םשב פיר 50 רצ ליעל ל"יכב ה"כו .ןנה י'ר םשב 5  :נ"חעו ויתמלשהו "וכו עיקשה
 יכ ארקד ארותי שרוד חרש 'רנו ,674 ךצ גה א"הגאבו נ"חעו ןירופיצד ח"ר םשב פ"ר 645 דצו ירופיצד ח*ר
 ןכברא גילפ חרש הארגו] 'וכו םש ןל הזלו שמשה אב יכ עמש שמשה אב יכ שרודש שרפמ תיפיבו ,שמשה אב
 ונויהו אב רבכש עמשמ שמשה אב יכ ביתכו עקשו ךלה שמשהש עמשנש שמשה אביו בותכל ול היהש שרודו
 ינכו בקעי .הז .םוי "רואל .סוחלא ארקיו ושרד 16 דצ ליעלו ,םוקמל אב שמש ארקנה בקעיש םירמוא םיכאלטה .עטשש
 שמשה אב יכ םש ןליו וניתובר ורמא קתעוה שמשה הנהו קוספל 216 דצ ןמקל בוט לכשבו | ,בקעו הז רקב יהיו
 רמאש העשבו שמ שה אב שמ ש ה אב םירמוא תרשה וכאלמ לכ ב קעי עמש רמא ביבה 'ר םשב סחנפ 'ר
 הז םירשבטכ שסשה אב שמשה אב 'יפו| ,[שמש ימשש הזל הליג ימ בקעו רמא 'נגו חריו שמשה הנהו ףסו'
 יכאלמ ירבד אל אשמש אתא רמאקדהו ,שמשה אב שמשה אב לפכ התוא לופכל הזרכההו הרושבה ךררש יפלו הזל
 'וכו אשמש אתא ג'ל ליוכבו.[ת"פוה ל"כע] 'וכו ןה שררמה ירבד אלא ליזחכ תיסרא ןושלב ןיריכמ ןניא אהד ןה .תרשה
 ועימשיו עמשיו שרהב ראלב ושמהשה 1717 דצ לועלו ,שמשה אב שמשה אב יכ לפכנ אל טוקלובו כ"וכו פ"וכבו
 םיהלא יי םירטוא תרשה יכאלמ לש ןלוק ועמש שרדב אלו 'וכו היתעד בנגד אבנג אה םורמוא תונליא לש ןלוק ועמש
 'וכו שמשה ה ג הו בותכ ארקמבו ,טוקליבו יתנייצש י'כב םג אתיא שמשה ה:ה ףסוי רמאש העשב ייגהו וכו ךלוה
 ןוהלק עמש ןירופיצד ןנה 'ר 6שב סחנפ 'ר קתעוה םש ג"המבו .'וכו יתואה ה"דב 199 רצ לועל .י"סב "'עו
 שמשה הנהו ףסוי רמאש העשבו אשמש אתא אשמש אתא שמשה אב ןח תרשה ינאלמד
 :|ךל יטיש יניב הגוהו ול הלג בוהכ היה 'ב א"וכבו 'וכו ךל הליג 'יגה 'א א"יככו] יוכו ול הליג ימ בקעו רמא חריהו
 ת"פיב 'עו ,תועש יתש ויהש ל"נמ ע"'צו) 'וכו עיקשהש 'דמלמ 'מא ןינבר. שרדה םויס אוה ,תועש יתש ןתוא 4
 השעו םויה תא ה'בקה הסכהו תועש רשעב בקעי רהא ףוררל אצישכ ושע 'ג 'יס אציו ב"ם אטוחנהבו] ק"הזנבו
 רפאמה ינפל הז רמאמ ג'המב קתעוה ןכו (|(ה'מ) ו"מפ תישארב תדגאב 'עו 'וגו םוקמב עגפיו רמאנש ברע ותוא
 תועש יתש ןתואו םש 'יגהו ,[םיארומאה ישוריפ ירהא .וגיצה ןכל שרדמה .רדסמ ירבדמו] חיה .םשב פר
 ךתריזחבו המח לגלג ךל יתעקשה ךתאיציב הט ךינבל ןמיס התא 'וכו ובא תיבמ וה אי צי ב ול עיקשהש
 שמש ימש יארי סכל החרזו םתריזחבו םמוי דועב השמש א ב 'וכו תדלוי הללמא םתאיציב ך ןינב ךכ ךל ויתרזחה
 ךל יתחרזה יתרזחה תואסריגה יתש ו'דו ר"פדבו ,ךל ית ח רז ה ךתריזחבו 'יגה כאל טוקליבו] ו"'יכבו ,הקדצ
 ןכו  ,טוקליבו י'כ השמחב רוע אתוא ל'יכב וגונפל ומכ השמש הא ב 'יגהו ,[ת'יכב ה"כו] יתחרזהו א"אב היגהו

 וב
 הש
 ל
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 העבשה תרלוי הללמוא םתאיציב ךינב ךכ ,המח לגלג ךל יתרזחה ךחריזחב , המח לגלנ ךל יתעקשה
 הקרצ שמש ימש יארי םכל החרזו ןתריזחב ,(פוט הימי ג השטש האב השסנ החפנ
 ;(כ גיכאלמ) היפנכב אפרמו

 ,םיטבש ב'י דימעמש ה"כקה רזג ךכ רמא ,לשנ םינבא ג'י א הדוהי ר םוקמה יגבאמ חקיו אי
 .,םיטבש ב"י רימעמ ינאש ינא ערוי וזל וז תוחאתמ סא ינאו ,ןדיטעה אל קחצי ,ןדיטעה אל םהרבא :

 ה"כקה רחיי םתרכא רמא ,לטנ םינכא 'ג 'א הימחנ 'ר  ,םיטבש ג'י ריטעמש עדי וזל וז וחאתנש ןויכ
 2. היכקה םשש ערוי ינא וזל וז םינבא 'ג ןה תוחאחמ םא ינאו ,וילע ומש ה"בקה רחיי קחצי ,וילע ומש
 ,םינש םינבא םועימ םיננא 'מא ןינכר ,וילע ומש דחיי ה"כקהש ןיכה וחאהנש ןויכ ,ילע  דחייתמ

 :סט סיכופ ,'ו "סם "5 סילהפ םכדע ,'5 "כ סט (עוסנס ,'ד "ס סלה כ'ע לעוסנס ,ספ ןילומ ,פ"יק 'כ עוקלי 4

 < | יתח ךתרוחגו :כנאופד ךתריזחכו | (פש) יתוד 'ל .יכנאח"ופ ןלגלג ! תד ל .יכגאחופ !דל 1
 : | א יל המח לגלג | ₪ 'ל ךל = [תד ([ך יתחרזהו) יתחרזה יתרזחה ,(יכאלמו י] יתחרזה .יכגאזףפ [יתרזחה
 , | ןְך ןתאצב ,ךו םתאצב .א 'יתכ ןחאיציב .(יכאלמ) יח ןת- .(הימרי) יכגפ [סתאיציב | ם ךינבל | י ףא [ךכ

 . רועב השמש ..החפנ .%א השמש אב ..החפנ ;יכ'א[] השמש -- תחפנ [יוגו - החפנ2 | ןח הללמא
 \ ,(יכאלמ) ות ןתרוחבו ,םד ןתריזחבו ,[] ןתוזהב .; סת ,לְו [ןתריזחב | תד 'ל ,ן וגו ,גפ םמוי (ן 'עב

 ..שמש .יזףכ'א [היפנכב -- שמש | א 'יתכ (?"א ןתריזחב) ןתריזחבו ,ו רמוא והמ .. ,(הימרי) ו םתרזחבו

 /ם [הרדוהי 'ר 4 | ןד 'וגו .ם הקרצ שמש ,ן 'וגו הקדצ שמש ,זֶד היפנכב אפרמ . . שמש .'א היפנכב הפרמו

 | | הדוי 'ר  ןנברו . .הדוי 'ר .תןכנאד הדוהי 'ר (ן'א ןינברו) ןנברו -("א אימחנ) הימחנ 'רו הדוהי 'ר

 ןלפנ | [ך רשע םינש .ך הרשע םינש :יכנלאזוופ הרשע םיתש ,'א'דך [ב"י | ו'א רמוא . תפכנ'אוד רמא

 אוהש = | = [ף .היכקה ימוא ךכ .'א 'מא ה"בקה ךכ | | ת'אוד 'ל .יכג'יאה"פ רטא | | כ חקל
 | וכנחופד רשע םינש ..תא'ד [ב"י | 'א ינממ רימעמ אוהש .י דימעמ ינאש .תכג'אחופד דימעמ

 ,+ [תוחאתמ | ('א 'ל וילע ומש --םא ינאו) ףכד ינא :ונ'אופ [ינאו | תד - רמא :יכנאופ סהיבא 5
 ,*א םינבא ןה .[ך םינבא רשע םינש .ןפְד םינבא (ן הרשע םיתש . ,!ך ביי) רשע םינש ןה ;5נ ןה ₪
 :[ולא"ן'ך [םיטבש ביי | 1 ןדימעמ ינאש ,[ף ינטמ דימעמ אוהש , י?אְו עדוי יגא | זך םינבא הושע םיתשה

 .ל וחתינש [יתכנח"ופ וחאהנש * | (*א 'ל םיטבש -- ןויכ) יג ןויכו 6 |  'ל .יכחפ ך םיטכש רשע םינש
 | דימעמ אוהש | י יל וול וז | ת לטנש םינבא ב"י וחאתנש ,ך םינבא (!ך ב"י) רשע םינש וחאתנש

 ..שלש .ו'א [לפנ -- 'ג | יחַפ רמוא : תכנ'אְד רמא | 'ו'א אימחנ | כנחפד ישע םינש .יִת'ְד [ב*י

 .וכנ"ופ [דחיי | (?א 'ל ינאו - םהי בא) י 'ל רמא | תףדד םינבא ([ך שולש .'ך 'ג) השלש לטנ , )ן"\פ לטנ
 | יתחפ 'ל ןה | יג ינא | ת הזבקה לש ומש | תכד דחי .ונ'ןפ [דחיי | תפ ה"כקה לש ומש 7 | ד רחי

 ,ןך םינבא שלשה ולא .ך םינבא השלש ,[ן וללה םינבא שלש | כ'א םינכא שלש ,"ן'ך [םינבא 'ג
 רחימ ה"בקהש | [ ינא עידוי .ינ'א"ןפד ינא עדוי - :.כ%א [עדוי ינא | ל ווב [וול** | יג'אפ יל

 וז ₪ [וחאתנש | יתכנאחפד ןויכו .% [ןויכ8 | ]  ומש דחיימש .יתכח"ופד ומש (ית"ו דחיימ)
 ,י ןינגרו .תוד ןנבר | אחד דחימ .ת"ןפ דחיימ .כ רחי .] [דחיי | ] ה"בקה | עדי [ןיבה | יכחפ וזל
 | תאו םיתש .'ד 'ב |  םיבר [םינבא | 'יופ טועמ | ית'אד 'ל :חפ ינבא .כ'אגו [םינבא | כחפ ןכברו

 5 בותכה םש ארקמב וגינפלו ,'וכו ומכ הבקנ ןושלו רכז ןושל שמש םש ריעהו 'וכו השמש האב וכו הללמוא ט"קלב
 | ןונגסהו] ,ירקו .ביתכ האב א"סב ןמסנ גרובצניג 'צוה ךינחבו ,ילג אוהו ה"ידב 8 רצ ליעל י'מב 'עו ,אב ירקהו האב
 תחא ןבא חקיו ארקמ לש וטושפ יוכו ינבאמ חקיו 4 :['ה 'יס ח"עפ ןמקלו 482 דצ ליעל ומכ ךינבל ןמיס התא
 ,םוקמה ינבאט םינבא חקיו בותכה םעט שרדה יפלו ,ןיתושארט םש רשא ןבאה תא חקיו ביתכדכ םוקמה ינבאמ
 דע 'וכו דימעמ ינאש ןמ רסח ו"יכבו ,םלועה לכ תא ונל החיאש 866 דצ ליעל ומכ [ורבחתנ] וחאתנו תוחאתמו
 - >- תוחאתמ דע ןושארה תוחאהמ םא ינאו ןמ רפוסה גלד 'א א'יכבו] רחא בתכב ןוילגב םלשוהו 'וכו דחיימ ה"כקהש
 | לטנ םונבא המכ קתעוה סש ג"המבו ,םש ירפסה ןושלכ תלוספ ונממ אצי 'יגהו ,[יחא כתכב ןוילגב םלשוהו ינשה
 20 יםית ש ןה תוחאתמ םא ינאו םודימעה אל קחציו םהרבא םיטבש רשע םינש דימעהל יוכו רשע םינש 'מוא י"ר
 : הי'בקה וזל וז תוחאתמ םא 'וכו דימעמ אוהש ערי ותאתנש ןוכ םדי מ ע מ ונאש ינא עדי םינבא הרשע
 בקעו היהש העשב רמוא י"ר ןנברו ג'רו י'ר םש ב"מ םילהת שרדמב םירמאמה רחא ןונגסבו ,ילע ומש דחיימ
 ןישענ םא רמאו ושאר תחת ןנתנו םינבא הרשע םינש לטנ השע המ םיטבש רשע םינש דימעמ ינאש רמואו רהרהמ
 ושענו םוקמה ינבאמ חקיו רמאנש וארובל ןיוכמ היה ךכלו םיטבש רשע םינש דימעמ ינאש יכנא ערוי רחא ולוכ
 תחא ןלוכ ושעי יתובא לע דחייש ומכ ילע ומש דחיימ ה"בקה םא רמאו ויה םינבא השלש רמא ג"ר דחא ןבא
 ורמא ןנברו ןבאה תא חקיו רמאנש תחא ןלוכ ושענש ןינמו םוקמה ינבאמ חקיו רמאנש תחא ןלוכ ןאצמו דמעו
 2 יחוי ןב ןועמש 'ר םשב והב א 'ר םשב אנינח 'ר רמא רבדה לע התא הימת םאו םינש םינבא טועימ
 . [םירהה] וסמנו ביתכו 'וכו ומוקממ אצוי יי הנה יכ (ןנחוי 'ר םשב והבא 'ר רמא 'יגה ג'מתת יר םילהח 'קליבו)
 !המכו המכ תחא לע וילע בצנ 'ה הנהו בותכש ןאכ ויתחת םירהה ופמנ אצוי ה"בקהש העשב םא המו ויתחת
 חקל םש א"ררפבו ,דחאב ועלבנ ןלוכו אנח יוכו ןכאה תא חקיו ביתכו םוקמה ינכאמ חקיו ביתכ אתיא סש ןילוחבו
 ועידוהל תחא ןבא ןלוכ ושענו םיטבש רשע םינש ונממ רומעל ןידיתעש ועידוהל 'וכו םינבא הרשע םיתש בקעי
 ויהש םינבאה וארש ןויכ שיקל ןב שיר םשב והבא ר"א םש אמוחנתבו .'וכו ץראב דחא יוג תויהל ןידיתע םלכש
 םינבא םוקמה ינבאמ חקיו ביתכ ןשי אלש רעש ןיגמ תחא ןבא ושענו םלכ וחטנ ה"בקה לש ודובכ ויתושארמ תחת
 יוכו ינבאמ חקיו םש ב"מ אמוחנתבו .,448 'ומע ג"המב 'עו ,תחא ןבא ןבאה תא הקיו ביתכ רעננש ןויכ הברה
 רילוה תחא השאמ אבא קחצוו עשר לאעמשיו קידצ קחצי עשרו קידצ דילוה םישנ יתשמ םהרבא ינקז ובלב בשח
 אצמ רקבב םוכשהש ןויכ 'וכו הפי ךלוכ הייבקה ל"א ינממ ויהי םיעשר המכ םישנ עברא לוטאש ינא עשרו קידצ
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 וניאש ינא ערוי ןה תוחאתמ םא ינאו ,ושע ונממ אצי קחצי  ,הרוטק ינבו לאעמשי ונממ אצי םהרבא

 היהש ושאר תחת ןנתנו בזרמכ ןאשע 'רטיז ןב יסוי ר םשב רזעלא 'רו יול 'ר ,תלוספ ינממ אצוי
 'וו ומוקממ אצוי י"י הנה יכ 'תכ הנינח 'רב אמח ר םשב יול 'ר היכרב :ר ;היחה ןמ ארייחמ

 םשב היכרב 'ר .המכו המכ תחא לע ה"נקה וילע הלגנש ימ (רג אהכימ) 'וגו\ יתחת םירהה וסמנו
 םש ףירטה הפרט המ ,סונורתכו הטמכ ויתחת ושענ ושאר תחת בקי וניבא ןתנש םינבאה ןתוא יול 'ר

 :תואיכנו םיאיבנ תוקידצו םיקידצ (וי א שיהש) םיזרא וניתב תורוק

 : (וי* יס) וכיפכ םוכוק 'פ סנכ סיכיטת כי 4 = :ינ '5 סכיפ יכיכע 'קלי 3 :ב"יש  יפ וניזפס יכפס 'ע 1

 | כאוד יגג לכו .יתנחפ [ינבו | תלופפ ₪ [ונממ ] ו ימוא .52אח"| ₪ רמא [םהרבא 1
 לכו .יתנח ויפולו ₪ |שע | ד אצי קחצימ יו תלוספ ונממ ..קחצי ,כנא  [ונממ -- קחצי
 | תן וזל וז םינכא יתש ,"ןְד וזל וז םינבא (ן יתש) יב ןה ג וזל וז ןה .יכאחפ [ןה | אופ ויפולא
 ינממ ..ןיאש .[] ינממ אצוי תלוספ ןיאש .ך תלוספ ינמיה ..וניאש .פ תלוספ . . ןיאש [תלוספ -- וניאש
 ינממ ..וניאש ;יכא (%א תלוסיפ) תלוספ ונממ (א אצי) אצוי (א אלש) ןיאש עדי וחאתנש ןויכו .תלוספ

 | תוד יג .כנאחפ [ב | ן רזעל 5 | ן תלוספ ..וניאש עדי וזל וז םינבא יתש וחאתנש ןויכו תלוספ

 | ח פנתגו | תן בזרמ ןימכ .ירכנאחופ [בזרמכ | ד ארמז :פ הרמז .כנאח ארמיז . ,ן הרמוז

 | ן יריב .תנפד רג .םכא [רג | תכנאפד ..'יו :ן [ול יי | יתח תויחה | תכנ'אחפ אריתמ 3
 | ם יל הנה | 'א 'ל יכ | + רמוא רחא בותכ .] בותכ .מָד ביתכ .א 'יתכ .תכנפ ['תכ | כ% אגינח

 . .וסמנו ץרא יתומב לע ךודו דריו ומוקממ ,1 ויתחת וסמנו 'וגו ,ל וגו ומוקממ [וגו ויתחת --- "וגו ומוקממ *
 ויתחת ,. יתומב . . ךרודו ומוקממ .מנכ'אפ ויתחת ..ץרא (מ1א יתומב) יתמב . ,ומוקממ ,ָן 'וגו ויתחת
 . . ךרדו אציו ומוקממ .[ בע יתמב . .רריו ומוקממ ,ך 'וגו ץרא יתומב ...דריו ומוקממ ,% ועקבתי םיקמעהו
 | 1 ול [וילע | מ = םירהה וסמנ ה"בה אציש העשב םא המו [ימ4 | ?א ויתחת םירה ...יתומב
 | ן הטימכ | ו יל ושאר תחת | ₪ בקעי .עתג'אחד וניבא גקעי .וכלאו [בקעי וניבא | שאחד םינבא 5

 | ₪ המוליפכו .?ך סוכירפכו ,? סוניריפכו :תד סנריפכו .יכא םנרופכו .נויל סנורפכו ,ץ) סונרתכו

 הביטר .[רְוְד ביטרה הכיטר ,ְךֶ"ו םש ביטרה הביטר ,ו םש ...הפירט ,1א םש ..הפרטה ,כנלא [םש -- הפרט

 םיאיבנ | א תוינקדצו םיקידצ .ג םיקידצו תוקידצ | ָןְוְד 'וגו םיזרא 6 | ם םש ףירטה הפרט םינבא ןתוא וביטרה

 | תד ונממ ואציש תואיבנו םיאיבג , םיאיבנו תואיכנ :וכא]פ :[תואיבנו

 ןלוכ ושענ וללה םינבאש םשכ ךויה ה'בכה ל"א 'וכ רטאנש המלש ותפמש רשבתנ תחא יבא םלוכ םינבאה תא
 ינממ ודמעי המכ םישנ העברא לטונ יינא וליפא קתעוה טצתת 'ר בויא טוקליבו וכו םיקידצ םלוכ ךינב ךכ תחא
 אנוינת אסינ הדגאה' 'א י"רתב םגו 'וכו המלש יתפמש ינא חטבומ וזל וז תוחאתמ םא רמאו םינב א 'ד לטנ
 םינבאהש תרפסמ תיברע הדגאו] יב י"רתב 'עו אדח אנבאל ארפצב ןוהתי חכשא יודסיא יושד איג בא יהעברא
 ןעשיכימעז רוצ עגערטייב עיינ םיובנירג 'ע ,תחא ןבאל ורבחתנ תילג תא םחלהל ותכלב דודל םיעורה ילכב .רשא
 תויח ינפט ארי היהש ושארל ביבס בזרמ ןיטכ ןאשע שרפמ ת'יהע י"שריפב .'וכו ןאשע 2 192[:  דצ עדנוקנעגאז
 הוחמ ארייתמ היהש ושאר דגנכ ןנתנו ןהיבג לע .תחאו ןאכמ תחאו ןאכמ תחא בז ר מ כ ןאשע ר"'ב 'יפבו ,תוער

 וז םינבאה וחאתנש ןינברו נרו י"ר ירברב שרדה לע בסומ 'וכו הנה יכ 'תכ חיבחר םשב ל"ר ב"ר רמאמהו ,הע
 וסמנ אצוי ה"בקהש העשב סא המו ,'וכו רבדה לע התא הימת םִאו םש ביימ םילהת 'מב וטכ רמאמה םעמו ,וזל
 סג סרוג יריכמ טוקליבו 'וכו םלכ וחמנ הי'כקה לש ודובכ 'וכו םינבאה וארש ןויכ םש אמוחנהבו 'וכו ויתחת םירהה
 ,'וגו ויתחת םירהה ופמנו יהמלשהו 'וכו וילע הלגנש ימ םירהה וסמנ ה"בה אציש העשב םא המו שרפמ וא ןאכ
 'צוה ך'נתבו 'וכו יתומב לע הדב 88 דצ ליעל י"מבו נ"חעו יתסב ירקהו ,יתומב ביתכה 'וכו הנה יכ קוספבו
 ןאשע ארמיז ןב יסוי ר"אד המוענ הביכש אוהה םוקמב בכשיו 126 דצ בופ לכשב שוריפה רזו ,םש הכימ גרובצניג
 רשפא היבקה וילע הלגנש ימ רמא היכרב 'רו תויחה ןמ ארי היהש ושאר תחת ןתוא םשו בז ר ממ כ םינבאה ןחואל
 םש םונבאה ןתוא אלא הניכש םוקמב קיזהלו אבל תויחל תושר דציכו 'וכו הנה יכ ביתכד תויחה ןמ ארי היהש
 'וכו ב"ר רמאמ רביח הז ושוריפבו ,'וכו ןהילע ותביכש תומיענטו תסכ תחאו רכ תחא ויתחח ושענו ושאר תחת
 סגו ,רפסה ףוגב לייכב ה'כ .סונורתכו הטמכ 5 :םיררפנ םירמאמ םהש לר םשכ ביר רמאמ םע ה'בחר םשב
 השקו ,נ'חעו סנורפכו א'ס רפסה כתכב ןמסג ל"יכ ןוילגבו ,(1אסכ 'ופו סונרתכו הטמכ 'יגה סוגרת 'ע ךורעב
 'ועו הניל תסנרפ ול 'ינתונ (ז'מ ח'פ) האפ ףוסב ורמא ןכו תסכו רכ 'יפ ןוילגב ףסונ ו"ד טוקליבו וז 'יג שרפל
 ןושלב סוניריפ שרפמו ,(סונירפ י"שר 'יג א'אבו) סונירופכו סרוג י"כ ריב ייפבו ,'א ח"וק תבשו סנרפ 'ע ךורעב
 הרזה הלמה תארוהכו (614 דצ םיורק לצא ףעלו 346 דצ בייח א'הגאב ''עו) ['ב .א"וכ ןוילגב כ"כו] תסכ ,(?ןענכ
 היכרב 'ר םשב אמהנמ 'ר םיזרא ונותב תורוק רישהשב ןכו ,המו ליפכו פ'יכב 'וגה םעט ג תסכ
 לעב ינפל םג וז הארוהב הרז הלמ התיהש 'רנ ןכו ,(?המולפכו הטמכ ויתחת ושענ וניבא כקעי םהילע ןשיש םינבא
 הביכש אוהה םוקמב בכשש כ"פעא לבא 'וכו תסכ אלו רכ אל ומע היה אל וכו םוקפה ינבאמ חקיו שרפמש טייקל
 בכשיו בוט לכשב שוריפה עבונ םשמו) תסכו רכב ומכ ןבאב תוכיכר תתל אלש 'הל רוצעמ ןיא יכ בכש המיענ
 שבתשנש רעשל השקו ,תוידספ 'ע ךורעבו [44% יומע גיהמב 'עו] ('וכו תסכ תחאו רכ תחא 'וכו המיענ הביכש יוכו
 רתופ ל"רש 'רנ 'וכו וניתב תורוק םש חירפה 'ולכ ףירטה הפרט המ שרדה ךשמהמו ,ע"צו סונורת ןמ סנרופ סנורפ
 התואו 'וכו הטמכ ויתחת ןתנש םינכאה ושענש וניבא בקעיב הננער ונשרע ףא 'וכו ידוד הפי ךנה וינפלש קוספה
 קוספה קו אבוה םירפסה לכב ןכא ,ל"דרה 'יחבו ת'פיב 'יעו ונטמ ואצוש 'וכו תוקידצו םיקידצ הארש הננער הטמה
 םיזרא וניתב תורוק א"ד םיזרא וניתב תורק ןהמ ביטר ה הבטרה המו 'יגה ר'שהשבו ,'וכו וגיתב תורוכ
 ,(כ'מב רבכ קחמ םיורא וניתב תורוק א"ד תוביתהו) ונ ממ ו ד מ ע ש תואיבנהו םיאיבנה תוקידצהו םיקידצה ולא
 'וכו תווצמ ףירטה ט"ספ ףופ ןמקל םג ףירטהו ,כ"יכו ג"יכבו [א"יכבו] ל"יכב ונינפל ןאכ קר אצמנ הפרט םשהו
 הפירט הס ןאכ 'יגה ר"פד טוקליבו ,(ביטרה םש 'יסופדבו) א'פפ ףוס ןמקל .רמאמה וחואב וכו ('יסופדב םש ה''כו)

 ') 000שמ%, 808861. | ?) עסה1םה, 26007ע0(5|0. | 5) ע|טגמ.
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 שמשמו ץיראכ ןמטומ היהש הנש ד"י לכ ,בכש ןאכ 'א הדוהי 'ר אוהה םוקמב בכשיו
 היה המ ,בכש אל ןבל תיכב היהש חנש םירשע לכ אה ,ככש ןאכ רמא הימחנ 'ר ,ככש אל רבעל
 י"י ילול תולעמה ריש סעט המ .םיליתכש תולעמה ריש הרשע שמח רמא יול ןכ עשוהי 'ר ,רמוא
 םילית רסס לכ רמא ןמחנ רב לאומש 'ר ,אכס לארשי | (א רכק םילה) לארשי אנ רמאי וגל היהש

 :אכס לאושי (וגכסש) לארשי תוליהת בשוי שורק התאו םעט המ ,רטוא היה |
 יפוי 'ר יבנל לזא שנ רב רח :ןידירומ אלו ןילעמ אל תומולח ירבד והכא 'ר רמא םלחיו (בי

 (םפסומ 6: ד''עפ ןמ;ל =: (ד/יכק כיפ'פ סילסמ שליע\ פ"קמ 'כ סילקמ 'קל. 2 177 9 ליעל "עפ |! סט שוקל 1
 תנטי סכיס 'פ יתככ סניס ,'נ נ"י חו כוס ,'5 כ"כ ןיטינ ,'5 'ל ןיכדסיק .'כ "כ ר"פ ינט כשצמ 'םוכ' ,'פ ק"פ ינט לטעמ
 : כ "כ םוכינ ,סש יתנכ קכיל ,סט ינט כזעמ 'םוכי = ; (זיי 'פ)

 | ן הדוי 'ר הימחנ 'רו הדוי 'ר .5נאד הדוהי 'ר (א אימחנ) הימחנ 'רו הדוהי 'ר .[₪ [הרוהי 'ר1

 תושע עגוא .%א'ך [הנש ר"י | יכנאח - אה .תד < לגא .ופ [לכ | י'אחפ רמוא .תכנ'אוד רמא
 שמשמו ןמטומ .יִנְו [רבעל -- ןמטומ | 5 םינשח ,יזְו הנש רשע העברא ,ָך הנש ..העברא ,כנ'אְ] הנש

 תחדי ירו :יכופ [ר% | תן רגע חינב .אחפד רגע תיגב .([ שמשמו ןמטנ .אפ ןמפומ) ןומט .5 רכע

 | יי הנש יכ | ך יל .תד לגא :יכחפ [אה | ון ןכ | יח רמוא | י ןמחנ | (א 'ל בכש אל - ר)
 | יתאחד המו .כנופ [המ |  תכוְד ןבל לש וחיכב , .יפ [ןבל תינב | ך דמעש ,יתשכ"ופ [היהש
 תשמח ;ך הושע השמה .?א'ד ו"פ .תכנ'אחופ [הרשע שמח | תן עושוהי | א לזבירא | אפ 'מוא 3

 ,(סש) 'יזוא םילת רפסבש . ָןְד םיליח רפסבש [םיליתבש | ?א ל תולעמ [תולעמה ריש * | 'ו 'ל .(םילהת) ו רשע
 ;ו םעפ המו ,ך הימעש המ ,ן 'מעט המ .,ן 'עט המ [םעט המ | כפ 'ל .[ך] רמוא היה םילת רפסבש

 ,ן וגו [לארשי -- רמאי4 | כפ 'ל :תר"אד דודל תולעמה ריש ,ונ'ֶאְו'ְד [תולעמה ריש | כאפ 'ל .ך המו
 | (םש) ו ינמחנ |. ן הבס | ָן יל לארשי | ן לארשי אנ רמאי ונל היהש י"י ילול םדא ונילע םוקב
 ,א רמאנש ,(םש) ו ט"מ ,5 אמעט יאמ ,1 אמעפ המ ."ן 'מעט המ 5 | [ םיליהת .(םש) יתכא] םילת

 /ן .[םלחיו 6 | ן הבס | ינ'א 'ל לארשי | ן 'וגו [לאישי | יתכאחפְך תולהת .נְו [תוליהת | ו ינש םעט המו
 | ן םילעמ | 'א תומולחה לכ ,ן; םולח . . [תומולח ירבד | ן אוהבא | ךִד םלוס הגהו .. .כנאָפ םולחיו
 | 'א .ירל .ן ירד | 'א יל .ָנ בגל .ןפ היבגל [יבגל | א ליזא | נןפ שגרב | ן םידירומ

 נ"חעו פ"יכב תואפריגה יתשו ,[איייכ ןוילגב ףסונ ןכו] .בוטיה הביטר א'ג ןוילגב ףסוג ו'ד טוקליבו ,םש ףירטה
 ימא הלחתב בותכ 'יה ו'יכבו] םש י"מב 'עו 778 דצ ליעל אתיאדכ .הנש ד'י לכ 1  :בטר 'עו ףרט 'ע ל"תמעבו
 ך"ו לבא בכש ןאכ תמאב רמוא הדוהי 'ר קתעוה ט"קלבו [ונינפל אוהש ומכ הגוהו 'וכו הרשע עברא ןאכ בכש
 גרובצניג 'צוה ךיינחבו ג"חב 'יע .תולעמה ריש 8 ;בכש אל רבע ל שמ ש ו רבע תיבב ןמטנ היהש הנש
 / [ח'יכבו 'ב. א"יכב ה''כו] ונינפל כ"הלכ 'וכו ילול דו ד ל תולעמה ריש והיגה ן"דבו ,ב"כק רוטזמלו םש םילהת
 / תולעמה ריש ותוא רטוא וניבא בקעי היהש אבס לארשי לארשי אנ רמאי 'וכו דודל תולעמה ריש שרדה רווחמ וניאו

 ּולול תולעמה ריש כ"יכו ו"יכו םייכבו ליייכב 'יגה םש םגו) יניעמ יתנש ררתו 'פל ר"עפ ןמקל סג רדסנ רמאמז
 יוס ז"עפ שיר יה ייס ו"עפ יב 'וס גיעפ 'ב ''ס ע"פ ןמקל רוע אתיא אבס לארשי שרדהו ,(דודל תלמ אלב 'וכו
 תולעמה ריש עטוקמו סרוסמ רמאטה םש םילהח 'קליבו .טוימל ה"דב 770 דצ ליעל י"מב ע"יעו 'ב 'יס ביצפ יא
 סוושע לכ אה בכש ןאכ ל"ביר רמא אוהה םוקמב בכשיו ביתכ אבס לארשי לארשי אנ רמאי 'וכו ילול דורל
 םילהת שרדמבו ,'וכו רמא ינמחנ רב לאומש 'ר םילת רדסבש תולעמה ריש רשע השמח רמוא היה 'וכו הנש
 יר רמאמה הז לעב םש תוירוהו ןיטיגב םי"ופיסהב | .'וכו תומו"ח ירבד 6 :סש םילהת 'קלימ ד"כק רומזמ קתעוה
 'וכו ורמאו םימכחל ולאשו ואבו 'וכו השעמ היה הז 'וכו ול רטאו םולחה שיא אב םש אתפסותבו ,ש"ייעו ריאמ

 ןונגסב רדסנ םש ר"כיאבו ,'וכו תומולח ירבד ןירמא ןינבר ימוק ארבוע אתא םש ימלשוריבו ,'וכו תומולח ירבד
 ורבד ןהבא ר"א םש םג אתיא ינשה רופיסה ףוסבו ,'ח 'וס ט'פפ ןמקל ר"בבש רופיסהו ךומסב ונינפלש רופיסה רחא
 ל"יכב םש אתולו וכו והבא ר"א םש ןטקל 'יסופדב ףסונ ןכו ('וכו ןוהבר הל "מא בי'מ ר"כיאבו) 'וכו תוטולח
 םש ר"כואב ןכו םירחא תומולח ירופיס הברה םע ולא םירופיס ורדסנ םש ימלשוריבו ,ז"מק 'ר טוקליבו ו"יכו פ"יכו
 םדא .שנ רב רח | :ןירירומ אלו ןילעמ אל תומולח ירבד רמואש ימ תטיש רותסל םישעט ןהש תושקהל ןיאו
 וימימ ךיבא ךלה םולכ י"ר ל"א איקדופק ןמ ךיבא יסכנ חקו ךל. םולהב יל רמאנ ל"א ח"ב יסוי 'ר לא אב דחא
 תורוק םירשע וב ןיא ל"א והאצמתו ךחיב לש יוריקב . תורוק םירשע רופסו ךל י'ר ל"א אל ל"א (!איקדופק תנידמל
 השעו ךלה ןומטמה אצמת םירשע אצמתשכו ןשארל ןפוסמו- ןפוסל ןשארמ רופס תורוק םירשע וב ןיא םאו י"ר ל"א
 לועל ומכ לוז לזיא ליזיא יוויצה תונושלו ,181 דצ ליעל ייעו ארבג אוההל רמא ומצע לעו ,ג"חעו 'וכו אצמו ןכ
 'ב א"וכ ןוילגבו] ('ו א/כ ילשמ) תורצוא לעפ (א"י ג'ל םירבד) וידי לעפו מ"לבו ,םיסכנ היילעפ 'יפו ,895 רצ
 ןתי אל ולעפו ומכ לעפ מ"לבו ותדובעב ךיבא רכשש ףסכה ,ותדובע רכש הילעפ 'יפ יתעדלו ,ןודקפ 'יפ בותכ
 ושוריפ ילוא ןכו ,(ג"י ט"י ארקיו) ריכש תלעפ ומכ הלעפ םגו ('ב 'ז בווא) ולעפ הוקי ריכשכו (גי'י בי'כ הימרי)
 רצו 187 רצ ליעל םג 'עו ,ורכ ש הוש היה אבוה םש בופ חקלבו "וכו הרשעב הל;פ הוה דיי 'יס ע"פ ןמקל
 ,(אלדמ ימלשורוב 'יגה ןכו) אלדמ א"ס ךבואד א ל עו 5 בס ליזוא ייגה 'ב לעפ 'ע ךורעבו .[97 דצו הבט הלעפ 0
 ל"יכב הגומ ןיירש תלמו ,הלעופ א"ס 'וכו אלרימ ריקפא םש ר"כיאב רחא רופיסמ קתעוה 'ב לדמ 'ע ךורעבו
 ךתיבד (אסרכב) הסרכב :יפו ,[א"יכב ןכו] ןירושכ 'יגה ו'יכו ר"פדבו ,אתירש 742 דצ לועל ומכ תורוק התארוהו
 ךרעב ואיבה ךורעבו ,ימלשוריב ךיתויב וג וטכ ךתיב ךותב וא (אפרכ אסירכ 'ע ל"תטעב 'יעו)  ךתיב לש יוריקב
 ונמ ליז א"י רש 'עבו ,ךתיבד (הסירכב ,הסרכב) היסרכב ןוירש ר ש ע ינמ ליז סש ייגהו ,ושריפ אלו 'ב סרכ דחוימ
 ומכ 'יגה וז םעט ילואו ,אתיבד אסכרב ר"פדבו .[היפרכב םשו  ,אקד 'עב ה"כו] ךתיבד היסירכב ןיירש ןי רש ע
 ויתוילע םימב הרקמה ב"כ 'יס ו"טפ ר"ומשבו וכו ויתוילע ה"בקה םכר יתמיא 'ד סכר 'עב ונדמלימ קתעוהש רמאמב
 (ינמ ליז) ינמ ל"א א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,'וכו םימ לש םיפכר אלא תיזגב אלו ןבאב אל תוילעה תא הנב 'וכו
 ןוהיפופי (ןוחישיר) .ןוחשור ןמ ינמ (ןורש) ןוירש ןירשע היב תול ל"א "וכו ךתיבד אפ כי רב (ןירש) ןיירש ןירשע

 1) ה



 5 ני חכ חס השרפ אציו

 היל רמא ,איקדופק ןמ ךובאד היילעפ בס ליזיא אמלחב ארבג אוההל רמתיא היל רמא אתפלח 'רב
 חכשמ תאו ךתיבד הסרכב ןיירש ןירשע ינמ ליז היל רמא ,אל היל רמא .,הימוי ןמ איקדפקל ךובא לזא
 ןוהפוסמו ןוהפוסל ןוהשאר ןמ ינמ ןירשע היב תיל םאו היל רמא ,ןירשע היב תיל היל רמא ,היל
 'רב יסוי 'ר הל ףילי ןינמו ,חכשאו ןכ רבעו לוא ,הל חכשמ תא ןירשע חכשמ תאד םאו ןוהשארל
 בצמ ,שבכה הז םלופ הנהו םלחיו ,ןורתפ וב ןיאש םולח ןיא ארפק רב ינח :איקרפק ןמ ,אתפלח

 נ"ע לעוסנס ,'ו "כ ס"ע 3'ע  סילקס שכדע ,ע"יק 'יפ םכק יכפס ,'5 'ע םומע יכיכע עוקלי ,עייק 'כ עוקלי 5
 :'[ יס סלו

 . .איההל רמתיא [] אמלחב ארבג אוההל רמתיא * | ן הל | % ןב .] יריב .תףיאד רב ,נכפ [ירב 1
 הל רמאתא ,א אמלחב . ..אוההל היל רמתיא ,8 אוההל היל רמתיא ,5 ארבג אוההל רמתיא ,ל אמלחב
 ,*רעג לויא ;רכפ |ליזיא | תד יל (ת ןורמאד) ןירמא ימלחב תימח "| אמליחב .. ,ן ארבוג אוההל
 א 'ל ןמ | *ע אלרמ .*ךע אלעופ .רתנד אילעופ .'א אילעפ .כלאופ הילעפ | תא ליז .1ד לזא
 לזאו :ת?או ךובא לזאו .ירנ!אפ [ךובא לזא ל | ן הל | א איקדופקב ,1 איקטופק ,] .היקודאפק ,?ף איקודפק
 /תכופ יומוי ןמ [הימוי ןמ | ן איקוטפקל ,א איקדופקב ,ן אייד ,רתכפד איקדופקל | כ היל לזאו ,ך ךובאל
 כ"א הושע .ע'א רשע ,ך סירשע ;רתגופ [ןירשע | ן לזא | :ן יל היל | הל | .רנ יל .א וימימ
 ,ְָנ היסירכב .ָל) היסרכב ,% הפירכב .תכנאְד אסרכב ."ע5 [הסרכב | אָו'ְד ןירושכ ,?ך איירש .,*ך ןירש

 | רתד תאירעכגאופ [תאו | ד אתיבד ,ן ךתייבד | ב אלתוכב , אסכירב ,*ך'ְִד אסכרב ,ן הסכרב

 ,א הרשע ,ך םיישע .17 יכ :תנופ [ןירשע |  תד ןוהב .ן הב :רנאפ [היב .| א יל .לא ןכ ,ן הלפ

 ת ןוהב | (א יל ןירשע -- םאו) תפד יאו ,*רך ןיא ;ן ןיאו .כ םא ,1 [םאו | ?ף ןירש .. ,1| ןיירש ןירשע

 /1ר .ןוהשיר [ןוחשאר * | א "ל ןמ | א ₪ לוז [ינמ | תן ןירסע ,כ םירשע ,1ך "ירשע ,*רגופ [ןירשע

 ,% [ןוהפופמו | רכאןפד ןוהיפוסל .ךָנ [ןוהפוסל | א ןוהישארמ ,כ ןוהישר .?ךךפ ןוהישיר ,ןךל ןוהישאר

 ,ְך ןוהישארל +1 ןוהשירל | [ןוהשארל 4 | פד ןוהיפופ ןמו | ,58 ןוהיפוסמו ,[ף] ןוהפוס ןמו

 הרשע חכשמ תא יאו .51 היל חכשמ תא (2 םירשע) ןירשע חכשמ תאד (5 ןאו) ןיאו | רתככאפ ןוהישירל

 | 1ך תחכשמ תאו .?רתִֶד חכשמ תאו ,ן הל .. ןירשע .. תאדו :פ היל ..ןירשע .. תאו ,א היל חכשמ תא
 ,פאג [ןינמו | תִד ןכ חכשאו אגמ ,ן חכשאו דבע ,א חכשאו ..דבע ,לנּפ [חכשאו -- דבעו | ₪5 'ל לזא

 ,ןך [איקדפק | ן התפלח 5 | אפ ןב :תד רב :כנלאְו [ירב | ן הסוי | כא היל | פ ןנמו ,ן "נמו ,תד ןיינמו

 ,ן [סלחיו | ן ןורתיפ | פ אלב .יתכאוד ול ןיאש . [וב ןיאש | א ינתה | | היקודפקד .כגאפדיל איקדופק

 | יכג'אהוד גצומ .מת'אפ [בצמ | י שככ | מתלאחו פלס | תד 'ל .מכגאפ םולחיו
 א סר כב (ךתיב לתוכמ) לתוכמ תורוק (רשע) םירשע רופסו ךל םש שרפמו ,'וכו (ןוהישירל) ןוהשירל ןוהיפוס ןמו
 ךתיבד אפכרב איירש ןירשע ינמ ליז 'ינה ר''פדב ר''ב ייפבו) 'וכו םש ךיבא ןימטהש ךתיבבש תיוז ןרקב ךתיבד
 תורוק םירשע רופסו ךל 'וכו ןוהישיר ןמ יינמ ןירשע היב תיל ןיא ל"א ןיירש ןירשע היב תיל ל"א חכשמ תאו
 ,ןוהשארל ןוהפוסטו ןוהפוסל ןוהישאר ןמ ינמ בותכ ל"יכבו ,('וכו ךתיבבש תיוז ןדקב ךתיבד א פי ר כב ךתיב לתוכמ
 י"רתבו 'א ח"ל ז"פ תועובש 'שוריב ןוהיפוס ומכ ןוהיפוס ןוהישיר ןוהישאר ד"ויב םיוניכה תביתכו ,ןוהשאר ןמ יתהגהו
 ןינמו ןאכ ר"בב םייסמו ,908 דצ ןאמלאד 'יעו ןוהירשבבו 'וכו ןוהישירב 'ד א'כ ארקיו םשו 'כ ר"כ רבדמב 'א
 שרופמש ומכו תורוק םירשעל זמר איקדופק םולחב ול רמאנש המ ול רתפש 'ולכ איקדופק ןמ חייביר הל ףולו
 אייקדופקל קוס סוק יל ןירמאד ימלחב תימח ל"א אתפלח רב י"ר יבגל אתא שנ רב דח םש רמאמה ןושלו ,ר"כיאב
 אירוש םירשע ךל דמ ליז ל"א אל ל"א אייקדופקל יו מרי ןמ ךובא היל קילפ ימו ל"א ךובאד א ל ע 5 בוסנ תאו
 ןיירש .ןירשע ןוינמ םילשיד ארתאבו אליעל אתתמו אתתל אליעלמ ןונינמ ליז ל"א םירשע ןוניה תיל ל"א ךחיבב
 ןוי ןושלב (!אפכ אייקדרופק י"ר היל ףילי ןה ןמו רתעיאו הילעפל היחכשאו ןכ דבעו לזא היל תכשמ תא ןמת
 !שוריבו (םירשע רפסמל ןמיס אוה י"לב אפכ תואה םירשע "לב אפכ 'ופו) תורוק ןוי ןושלב ןה (?איוקוד םירשע
 ל"א אתפלח ןב יסוי 'רד יבגל אתא שנ רב דח רמאמה ןושל םשו ,תורוק רש ע איקדופק תלמ ורתפ ינש רשעמ
 איקדופקל ארבג אוההד ויבא לזא היל רמא ךובאד א ל ד מ חכשמ תאו איקדופקל ליזיא יל רמ תי מ יאמליחב תימח
 ,אירוקד אפ ק ךובאד אלדךימ חכשמ תאו ךיתייב וג ןיירש רש ע ינמ ליזיא היל רמא אל היל רמא יומוי ןמ
 א ל עופ חכשמ תאו איקדופקל קוט ימלחב יל ימחתא ל"א הביקע 'ר יבג אתא שנ רב דח סש ב"מ ר"כיאבו
 אלעופ חכשמ תאו הרשע שירד הרושכ ינמ ליז סוק ל"א אל ל"א ימוי ןמ אייקרופקל ךובא :קילסו ל"א ךובאד
 לא עמ שי ירל יקודצ אוהה ל"א םש תוכרבבו ,הרשע (5ֶאקיד הרושכ אפק הבי ק ע 'ר היל ,ףילי ןה ןמ ךובאד
 ל"א איקדופקל ךובא לזא ואל ל"א איקרופקב יסכנ ךל תיא ל"א איקדופקב יסכנ ךובא ךל קבש יל ירטאד יאזח 'וכו
 יזוז האלט איהש חכשא לזא יזוז האלמ איהש הרשע שירד אפק יזח ליז הרשע אקיד הרושכ אפק ןכ םא ואל
 'ע ךורעב םגו ,אקד 'ע ע"ומבו ךורעבו םש י"שריפב 'יעו הרושכ אפק שרפל השקו ,(ס"דב ''ע םש תרחא אחסונו)
 וא ןאכ רמאסה ךשמהב ר"'ב 'יפ לעב ינפל התיה תרחא אחסונש ירנו ,רשע 'יגהו ןירשע ייגה יב םרכ עו יו רש
 יגמ יל רכוא התאו תורוק רשע (וניא לתוכה לכ) ןניא ןלוכ לתוכה לכ אלהו ל"א א'יבו ט"יכב שרפמש יטלשוריב
 הנותחתה הרוקמ תונמל ליחתה תורוק הרשע םש ןוא םא ח"'ביר ל"א 'וכו ךתיבד אסרכב (ןירש) ןיירש ןירשע (הנמ)
 עיגמ) הנוילעה הרוק דע עיגמ החאשכו ('וכו אתתל אלועלמ ןונינמ ליז ר"כואב ןושלהכ אוהו) . הנוילעה הרוק דע
 אצמת (תירישעה) .תירישע הרוקבו תירישע הרוקל עונתש דע הטמל הלעמלט (תונמל) הטמל רוזחת (הנוילעל
 הרוק (אקיד אפק וקוידמ) איקד אפק איקדפוק וקוידט םולחה רתפו (איקדופק) אייקדפוק קייד ח''בירו ןומטמה
 הרוק איה (אקיד) איקד שרופמ םשל סגו ימלשורו רשעמ תכסמב תירישע איה (אקיד) איקד הרוק איה אפק תירישע
 ליחתת תורוק 'ר ש ע םש ןיא םא ח'ביר ל"א 'וכו תורוק ר ש ע םש ןיא לתוכה לכ אלהו ל"א ייגה .ר/'פד ריב 'ופבו)
 אפק 'ירי ש ע הרוק אקיד אפק ןומטמה אצומ החא 'י רי ש ע הרוקב תי רי ש עה הרוקל עיגתש דע 'ובו תונמל
 אנליוו 'דבו ,הר ש ע אוה אקיד שרפמ םשל םגו ימלשוריב ינש ישעמ תכסמב [תירישע] איה אקיד הרוק איה
 תיב וניבא בקעיל ה"בקה הארהש רמוא התא ןינמ רמוא רפקה רזעלא 'ר םש ירפסב .ארפק רב ינת 5 :(שבתשנ

 1) אהה 2) 80%. - ל) 8%
.8558 :1261656011 00 
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 תונכרקה ולא המיטשה עיגט ושארו ,(ונכתוטש) יל השעת המרא חבזמ הכזמה הז הצרא
 ןילוע ןהש וב םידרויו םילוע ,םילודנ םינהכ ולא םיהלא יכאלט הגהו ,םימשל הלוע ןחירש
 היל ןירתפ ןינכר ,(אט סוטע) חכזמה לע בצנ י"י תא יתיאר ,וילע בצג י"י הנהו ,שבכב םידרויו
 ושארו ,(ויטי תמש) רהה תיתחתכ ובציתיו 'נש הצרא בצמ ,יניס הז םלס הגהו םלחיו יניסב

 השמ הז םיהלא יכאלמ הגהו ,(איר םירבי) םימשה בל דע שאב רעב רההו 'נש המימשה עיג
 בצג י"י הנהו ,(ריפשסש) רהה ןמ השמ דריו ,םידרויו ,(גטי תומש) הלע השמו ,םילוע ,ןרהאו
 םילגר 'נלש סונוות שיקל ןכ ןועמש 'ר םשב יניימולש ,(כ סש םש) יניס רה לע י"י דריו ,וילע

 :'5 כנ"ל םוכככ "ע 7 : סט ניר סעוסנס 4

 תחבוו = יל | י חבומ א"רכ .םתוכנא"ןפ חגומ 'נש | ף חיגומ .יחפד חגזמ .מכנא"ו [חבזמה 1

 |  ןילוע | [ך 'ל םילודג | 'א םינהכה | גן וליא | א םימשל דע 2 | נופש וליא | יי "וגו ךיתולוע וילע
 :תכגופ [ןהש | (יטיש יניב סלשוחו) ל 'ל |וב ** | נד ןידרויו :יכופ [םידרויו |  ('א ל וב -- םילוע)
 | כפל ל :נא ןידוויו [ימחוד"ל פידרויו * 5 | מיתחוד פילוע :כנאפ |ןילוע | א ל ו ויחש .ףך םחש
 | חף ןישרד :[ךא ירתפ [ןירתפ | תכחופד ןנבי .ינא [ןינבר | ך חיכזמה | [ך יגיס הז -. [וילע | כ שבכל
 ןיד פוכס = [יניפ | יכאוד פלופ .עתנפ [פלפ | יח 'ל .תכאפד םולחיו .ן [םלחיו + | יתג'אחופ הל
 | יתכאחוד יל .גפ [ינש | יתכאחוד בצומ .גפ [בצמ | ע ןירד הינבשוחכ ןידד הינבשוח .ם ןיר לבקל

 | יתכאחד רעוג .גופ [יע: | יתאחוד ל .כגפ [נש | פ ל .ל "וגו [יתכנאחוד המימשה * 5
 םש לע םיהלא יכאלמ הנהו ןידד תויתוא אוה ןידד תויתוא יניס הז םלופ הנהו א"ד < .יבכנאחןפ [םימשה
 ,"ך םעל י"י תוכאלמב י"י ךאלמ יגח רמאיו ביתכד םיכאלמ וארקנש 'יאיבנל ונדמלו ןאנש יפלא םיתובר םיהלא בכר
 םיכאלמ םיארקנ םיאיבנהש ןיינמו [ןרהאו 6 | [ן ןידד הינבשוחכ אוה ןידד הינבשח יניס הז םלס הנהו א"ע
 (כא השמו ינש) השמו .:ך [הלע השמו | א השמ הז ,י וב םידרויו = [םילוע | [ך י"י ךאלמ יגח רמאיו 'נש
 /ןןיאך השמ הז םידרויו .1%א ןידרויו ,כח] [םידרויו | ו הרהה ילא ילע .תכאופְך םיהלאה לא הלע
 ןמ רזעלאו השמ דריו .א םעה לא רהה ..דריו .[ן רהה ..דריו 'נש ,[וכנ'| רהה ןמ השמ דריו * | י יל
 ,ן ייניימולש .כגאפ [יניימולש | תכאופד רהה שאר לא = .ינח [יניס ז | חפְד השמ דריו .ןְל רהה
 ,ורכנ'אופ סוכית .יע סוגת | תת יול ר .יכפד שיקל שיר .נאו [שיקל --'ר | ד ינומלש 'ר
 | ך השלש .תו שולש .רכנ'אפ שלש .'רע'א'ד ('ג | *ך ובונות .*ך סוכרט ,[ְד אסוכרת

 םולח ןיא וב םידרויו םילוע 'וכו םולחיו רמאנש תקלתסמ הניכשו םיתרשמ םינהכו םיברקומ תונברקו יונב שדקמה
 םיברק תונברקה ולא הטיטשה עיגמ ושארו שדקמה תיב הז הצרא בצומ םלוס הנחו םולחיו ןורתפ ול שיש אלא
 תא יתיאר וילע בצנ 'ה הנהו שבכב םידרויו םילועש םיתרשמה םינהכ ולא םיהלא יכאלמ הנהו םימשל הלוע םחירש
 י'מב ףסונה רמאמבו ,(668 רצו 578 רצ לועל י"מב 'עו םש ירפסב רפקה א"ר אוה ארפק רבו) חבזמה לע בצנ 'ה
 הנה (ןורתפ ול שיש אלא םולח ןיא רבכט ספדנש םילהת 'טבו) ןורתפ ול ןיאש םולח ןיא 'יגה םש ב"מ םילהת
 םיכאלמ וארקנש שבכב םיררויו םילועש םינהכה ולא 'וכו הלוע ןחירו (ןיבירקמש) ןיבירקש תונברקה ולא 'וכו םלוס
 יחויןב ןועטש 'רב רזע לא 'ר רמא 'וכו םולחיו םש ב"מ אמוחנתבו 'וכו אוה תואבצ 'ה ךאלמ יכ רמאנש
 םידמועש םינהכה ולא םיהלא יכאלמ הנהו תרוטקה ןנע הז המימשה עיגט ושארו המדא חבזמ 'נש חבזמ ול הארה
 םילודג םינהכ ולא םש רחא י''כבו ,'וכו םידמועש םיולו םינהכ ולא 'יגה םש י"כ יגשבו ,ןישמשמו חבזמה שבכ לע
 /הריתי םילודג תלמ ריעה א"אבו ,141 דצ בוט לכשב ןכו םי לוד ג םינהכ 'יגה כ"ג ונינפלו ,וילע םיתרשמה
 יומע .ג'המב קתעוה םילודג תלמ ילבו ,[ת"יכב אחיל ןכו] הידתתמ רפסבו ש"ייעו סט םילודגד א'יו בתכ ת"פיבו
 אוה תואבצ 'ה ךאלמ יכ 'וכו תעד ורמשי ןהכ יתפש יכ 'מוא אוה ןכו םינהכה ולא םיהלא יכאלמ הנהו 0
 ןהכ יתפש יכ רמאנש םינהכה ולא 'וכו הנהו הי'כ רעש הריקעבו 'וכו שבכב םיררויו םילוע וב םידרויו םילוע
 םילודג תלמל א*רפפ 'ד טוקליב ןוילגב םשרנש המו  ,'וכו שבכב וב םידרויו םילוע אוה תואבצ י'י ךאלס יכ 'וכו

 ויחבבו םלוס 'ע ךורעבו ,ןיד לבקל ןיד םוכס ושוריפ ףסונ פ"יכב .יניס הז 4  :ו'דו ר"פד טוקליב אתיל גייל א"
 ,ל"ק ןירד הינבשוחכ הינבשוח ט"קלב שרפמ ןכו [ךומסב ח"יכב ןכו] ןירד הינבשוחכ ןידד הינבשוח יניס הז םל
 הדיקעבו [גייס רצ ב"שרל אובמב אבומה אמוחנתמ א'יכבו] הדגא שרדמבו ,םלס ןינמ אוהש יניס הז םלוס םש ג"המ
 /ןידד תויתוא אוה ןידד תויתוא יניס הז תשבושמ יג .וכו הנהו א"ד 'יסופדבש הפסוהבו ,אירטמיגב יניס הז סלס ם

 םשרנ םש ןוילגבו ןידד הית אכ ןי דד הי תא יניס הז םלוס הנהו יניסב היל ןירתפ ןנבר ו"ד טוקליב ףסונ ןכו
 (יניס אוה םלס אוה) יניס ול הארה יחוי ןב ןוע מ ש 'ר רמא םולחיו א'ד םש ב"מ אמוחנתבו ,רפסמב שוריפ
 בצומ ןאכ רמאנ םישלשו האמ םלסו םישלשו האמ ירה הרשע 'י םישמח 'ג הרשע 'י םישש הלוע 'ס ןמיס הז
 השמ דריו בותנ ל"יכב .'וכו השמ דרוו 6 :םימשה בל דע 'וכו יניסב רמאנו המימשה עיגמ ושארו הצרא
 רזעלאו כ''ג בותכ היה וייכבו ,(ח"כ 'כ רבדמב) רהה רוהב אלא יניסב רמאנ וגיא הז קוספו ,רהה ןמ רזעל או
 תביתד רשפאו 'וכו השמב ומכ 'וכו םידרויו םילועל היאר איבמ ןיא ןרהא לעש ע"צו ריעה א"אבו ,םש קחמנו
 לאינד לע םיררויו םילוע שירד ימנ ןמקלד דיחי אוהש י"פעא דבל שירדמ השמ לע 'ידרויו םילועו תועט ןרהא
 ג"המבו טוקלוו ייסופדבו |ת"יכ דבלמ] י"כ לכב התיא ןרהאו השמ הז 'יגה ןכא ,ת''פיב םג 'יעו דיחי אוהש 'יפאו
 בותכו השמ דריו ביתכו 'וכו הלע השמו 'אנש ןינעכ םידרויו םילוע ןרהאו השמ הז 'וכו הנהו ט"קלבו ,םש בוט לכשו
 ןינעב ןרהאו השמ הז 'וכו הנהו ייחבבו ,(דייי גו ר'כ תומש) הזב ונל ובש רמא סינקזה לאו 'וגו השמ לעיו
 םולוע ןרהאו השמ ולא 'וכו הנהו םש הדיקעבו ,רמא םינקזה לאו 'וגו השמ דריו ביתכו 'וכו הלע השמו רמאנש
 אמוחנתבו ,(ריכ טיי םש) ךמע ןרה או התא תילעו םעה לא רהה ןמ השמ דריו השמ לעיו ביתכד םידרויו
 [תיייכו] ייסופדה תפסוהבו ,('ט ד"כ םש) ןרה או הש מ ל עי ו רמאנש ןרהאו השמ הז 'וכו הנהו א"ד םש בי'מ
 אמוחנתב 'יעו 'וכו םיכאלמ וארקנש םיאיבנל ונדמלו 'וכו ןרהאו השמ הז םי הל א יכ א למ הנהו שרדה םעט
 ורמאמו ,רחא םוקמב הז םכה רכזוה אל 'רנכ .ינוימולש 7  :םש ב"שר  תורעהבו ארקיו 'פ שיר ב"מ אמוחנת
 יג יס טיספ ןמקלו 475 דצ לועל ל"בשר רמאמכ ול הארה תובאה ןהו םילגר 'ג לש אסכ (!סונורת ל"בשר םשב
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 יול 'ר םשב עשוהי 'רד היתעד איה ,תישילש לגר אוה תא יול 'ר םשב ןינכיפר עשוהי 'ר ,ול הארה
 'ר ,ןתוא ןיעיקבמ ןיא השלשמ תוחפ הז לכח המ (ט בלפירבד) ותלחנ לבח בקעי ומע י"י קלח יכ
 ,םינשמ תוחפ םידרוי ןיאו םינשמ תוחפ םילוע ןיא םילוע ,ול הארה םלוע שילשו םלוע רמא היכרב
 קרב הארמכ וינפו שישרתכ ותיוגו ינש םלועה שילש ךאלמהש ינמ ,םלועלש ושילש ךאלמה
 םידרויו םילוע רמא הנרחו םלוסב םידרויו םילוע רמא דח ייני 'רו אבר אייח 'ר :(י לאנד) 'וגו
 וב םילעמ בקעיב םידרויו םילוע רמאד ןמ ,החינ םלוסב םידרויו םילוע רמאד ןאמ  ,בקעיב

 יכיכמ 'קלי ,טייק 'כ עוקלי 5 :'3 "5 ןילוס 4  :ו"פלפס 'כ לסיכד 'קלי ,סט עוקלי 3 :  נייט "יפ ןניזסס ילפס ל
 1: ע"מ סיעשי

 ,'א'ד 'ג .יענ!א ישילש .תןופ [תישילש | י אוהש | ת התא | ע 'ל .תכנאופד ןינכסד .[ןינכיסד 1
 /תכגאו ('א ןינכיסד) ןינכסד (ך עושוהי) עשוהי 5 [עשוהי | יר ['רד ** | ך יל היתעד | ך השלש

 הזה לבחה | | ל .8 לבח בקעי [ותלחנ --בקעי 5 | ₪ יל יול 'ר םשב |  ך ןינכסד הדוהי

 ,1ד ייעקבמ .כגא [ןיעיקממ | ?אד 'גמ ,ת השולשמ .יכג'אופ [השלשמ | יתכנאופד (!א תאזה)
 (א ןיא) וניא תובאה ךכ ,פ לבחב טילשה אוה בקעי- ךכ ₪ ;וכגו [ותוא | יופ ןיעיקפמ .תדד םיר

 םינשמ תוחפ ןיא ,' [םינשמ -- ןיא 3 | [ך השלשמ םיתוחפ ןניא ..ךכ .אְך ('א השלשמ) 'גמ תוחפ

 (ת'אפ ןידרויו) םידרויו ,ן םינשמ תוחפ ןיא םידרוי ,י [םינשמ --ןיאנ | א םינש ,תכנופד ('ך יבמ)

 (י ךאלמהו) ךאלמה .א םלוע ..ךאלמהו ;בַנְו [םלוע -- ךאלמה 4 | כָנ 'ל .1ך יב םידרויו אפ םינש
 ;פוְד םלוע לש ושילש אוה ךאלמהש (ן 'נמו) ןינמו [םלועה --'נמ | ד 'ל .יפ םלוע לש ושילש אוה
 1ך המי ןידהכ ₪ [שישרתכ | ןפ 'ל .י ןינמ /תףא םלועלש ושילש ךאלמהש ([ן ןיינמו) ןינמו
 ויתולגרמו ויתועורזו שא ידיפלכ (!ך ויניש) ויניעו קרב . . (!ך וינפ) וינפו .ל 'וגו קזב . .וינפ "וגו -- ויפו *
 ,1 הגוו :םיכאופ הבר [אבר | ן היית5 | יכא 'ל .נְו וגו .תפד ללק (תפ תשחנ) תשוחנ ןועכ
 ,י אנירחאו .ג אנירחו .ןַפ [הגרחו | כ פלפב | אד ןידרויו | נל 'ל :.מיתכאפד יאני ו ייני * | תד יל

 | מיתכנאפד אחינ :% [החינ | מ םלפב | ת 'ל .א ןידרויו [םידרויו | 1 ןמ 6 | %א ןידרויו | מתכאד דחו
 | מעגא ןילעמ | א ןידרויו | ג ןילוע | 'א ד"מו .%א ד"מ .ם ןאמל אלא .יתכ'ד ןאמו /מ"] ןאמ .1 [ןמ

 | תד ל :'א יל .יכנ'אופ [וב

 לוכי וניא םילגר שלש לש אסכ המו 'וכו השמ רמא רזעלא 'ר רמאמב םש תוכרבבו 'וכו הבכרמה ןה ןה  תובאה
 ומכ ל"יכב םונורת תביתכו ,['וכו סונרת רמא שיקל שיר וילע בצנ י'ו הנהו אחסונה טוקליבו] 'וכו ךינפל דומעל
 דע ונדמלימ םש קתעוהש רמאמהב ןכו ;סונרת ןאכ םג 'יגה םונרת 'ע. ךורעכו ;סוגורתכו הטמכ 788 דצ לועל
 'ח ייס"המורת במ אמוחנתב רמאמה אוהו 'וכו םילגר יתש לש סוגרת לע דמוע םלועה .היח ק"מהיב הנבנ אלש
 הארנכ אחסונה 'ב א"יכבו] סוכרת שבתשנ םירפסה בורבו ,'וכו םילגר יתש לש סונורט לע םש אמוהנתבו ,שייויעו
 ול הארה ךכ תויתוא שלש םלפ המ שרפמ י'כ ר"ב 'יפבו ,[זגרא 'יפ ת"יכ ןוילגבו ,אסכ 'ופ בותכ ןוילגבו סוכרות
 לש אפכ א'ד םש רחאה 'יפה ןוכנו ,[בימ אפ תובא] םידסח תולימג לעו הדובעה לעו הרותה לע דמוע םלועהש
 494 רצ ליעל י"מב 'יעו) בקעיל ה"בקה רמא | .'וכו אוה תא 1  :בקעוו קחצי םהרבא תובא השלש םילגר שלש
 יכ ל"רשב .י*רד שרדה ןכ ומכו םילגר שלשמ תוחפ וניאש דמוע םוגורתה ךבו ,תישילש לגר תא ('וכו םתא הי'דב
 ןושלה טוקלובו כי'יכו .גייכו ו"'יכב ןכו ל"וכב ונונפלו ,'וכו השלשמ תוחפ הז לבח המ ותלחנ לבח 'בקעי וכו קלח
 וניא תובאה ךכ [ת"וכו 'ב א'יכו] !יסופדבו .,לבחב טילשה אוה בקעו ךכ ףסונ פ"יכבו ,'וכו ךכ לשמנה רפחו רצק
 לביקו תובאל ישילש בקעי היה ךכ שלושמ הז לבח המ 'וכו ותלחנ לבח בקעי םש ירפסבו ,'גמ .[םיתוחפ] תוחפ [ןניא]
 רלונשכ דחאה ןמ םינשה םיבוט רמוא והמ קחצי דלונשכ דלוי הרצל חאו רמוא והמ םהרבא דלונשכ םלוכ רכש
 ימלשוריה תרבהב ריקפה ןכו ,ני'חעו ןיעוקפמ  ,ןיעוקבמ 2  :קתני הרהמב אל שלושמה טוחהו .רטוא והמ בקעי
 'ועו תוריקבמו םש נ'חבו תוריקפמו 645 דצ ליעלו ,עיקבמו 'יגהו עיקפמו ייגה 265 דצ ליעל נ"חבו ,ריקבה
 :ןימינ השלש אלב לבח ןילדוג ,ןיא 'יפו ןיעיקפמ היגה כימבו ,רקב יעו עקב 'ע ל*תמעבו א"ע יח  י"הבמב
 ר''פד שרדמב ףסונ ןכו אוה םלוע לש ושילש םי וחואו אמי ןידהכ שישרתב ותיוגו שרפמ י"כ ריב 'ופב .שושרתב 4
 םולוע םיהלא יכאלמ הנהו ביתכד תואסרפ םיפלא תנומש םלוס לש ובחר המכ אנת םש .ןילוחב .אתיירבו ,המי .ןידהכ
 ירימגו שישרתכ ותיוגו ךאלמב היב ביתכו העברא והל ווה ידדה ידהב ועגפ יכו םינש םידרויו םינש םילוע וב םידרויו
 תומש 'יע) אמי םורכ שישרת ןנימגרתמדכ שישרת ומשש םי שישרת סש י"שרופו ,ווה יסרפ יפלא ירת שישרתד
 שישרתכ ותיוגו םש לאיגד סייר 'יפב ןכו שישרת האב הינא ביתכו םיה הארמ (גי'י ח'כ לאקזחי גיי טיל ,'כ חייב
 לודג ופוג 'וכו ותיוגו םש י"שרבו ,אמי םורכ שישרת ןנימגרתמ ונאש הזו 'נכו שושרת םי קמועכ המא יפלא ירת
 םינשמ תוחפ םילוע ןיא שרפמ ספדנה ר''ב 'יפבו ,אקירפא לש אמי אוהו שישרת ומשש םי תדמכ הסרפ םיפלא ינש
 ל'צו) םורב שישרתכ ותיוגו רמאנש םלוע לש ושילשכ לודג אוה דחא ךאלמו םיכאלמ 'ד ירה םינשמ תוחפ םידרוי ןיאו
 רמאמה לאינד 'קליבו ,'וכו בושייה לכ הירב 'א ד'צ םיחספ תופסותב 'עו םלוע לש ושילש אוה םי ו אמי (םורכ
 שילש ךאלמהש שרדהו ,ול הארה םלועה שילשו םלוע יוה םלוע לש. ושילש ךאלמה רמא היכרב 'ר עטוקמו סרופמ
 שקבמ תא אמלעד האתילת תחרד אדי 'וכו ףסוי אריו יפל םיסופדה תחסונב ז'צפ ןמקל ביר - רמאמב םג םלועה
 העשב בקעי הז 'וכו חכ ופילחי יי יווקו א'יש יר היעשי 'קליב ימתפ רמאמבו ,ג"פ ףוס רייספב 'יעו התוחדל
 הדגאה ןינעבו ,'וכו ול לוכי אלו שישרתכ ותיוגו יגש םלוע לש .ושילש אוהש ךאלמ ול גוודזנ קובי רבעמ תא רבעש
 כ'הלכ קזב הארמכ בוחכ ל"יכב .קרב הארמכ | :אציו 'פ ייחבבו י'פ בח נ"מב 'יע םלועה שילש ךאלמהש
 792 דצ ןמקל י"רו חי'ר וקלחנ ןכו .'וכו אייח 'ר 5  :םש י"מבו 516 דצ ליעל 'יעו קזבה הארמכ די 'א לאקזחי
 ייני תלמ יתמלשהו ,'וכו בקעי לע וילע רמא אנרחו םלס לע וילע רמא דח 'וכו וילע בצנ יי"! הנהו שרדב
 הנרחו 'וכו רמא דח ןושלה םלוכבו םימעפ 'ג אייח 'רד אתגולפ רב יניי 'ר 591 רצ לועלו ,נ"חעו ל"יכב הטמשנש
 םימעפ ותוא ןילעמ םומעפ שרפמ י"כ ר'ב 'יפב | .'וכו וב םילעמ 6 :םש י"מבו 208 דצ ליעל ע"יעו 'וכו רמא
 ע"ועו ךומסב רמאדכ הלוע תוכז דמלמהו הבוחו תוכז וילע םידמלמש ןידירומו ןילעמ 'יפ ת''פובו ,ותוא  ןידירומ

 סי
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 אוה תא ,(ג טמ היעשי) ראפתא ךב רשא לארשי 'נש וב םיטנוס וכ ל וב םיזפוא וב םירירומ
 ןדו בשוי היהש ךלמל ,ןשי ותא םיאורו ןידרוי ולש ןינוקיא ןיאורו םולוע ןלעטל הקוקח ךלש ןינוקיאש
 אוהש ימ לכ ןלעמל ,ןדו בשוי ותוא םיאצומו רורפכ םידרוי ןשי ותוא ןיאצומו יקליסכל םילוע רורסכ
 תא ןיולטה םיכאלט ,הלוע ותבוח דרוי ותוכז רמואש יט לכ הטמל ,דרוי ותבוח הלוע ותוכז רמוא

 נ'פ סעופנס ,ע"יק 'כ עוקלי 4  :ד'פ םיכ סנכ לכנדתנ ,ס*לפ ל"כדפ ,סט ןילוס ,'נ "ק נ'פצו 'נ כ ם"עפ ןמוקל 1
 :'ג "יס נסיו ,'ג "יס חלסיו

 :מי'רעכאופ |םיופוא | . יל [וב ** | א ןידירומו .ןדך םירירומו /מעג'א ןירירומ .יכופ [םירירומ 1

 י'א םיצפוק .עתד סיופק .עג ןיופוק .מיעכ'אופ (םיופוק | "ד 'יצפוא ,עתד םיופא .*ךעג ןיזפוא

 ,מתה םינטוש ,ך םינטוס .א םיטנוש ,'ד ייטנוס .ךנ ןיטנוס .יעכ] [םיטנוס | !ך ייצפוק .?ך ןיצפוק

 ,ל ןינוקואש .ך םינוקיאש ,1ך יינוקיאש [םתכנאופ ןינוקיאש * 2 | ן התא | יו 'ל [נש | [ף םיגרטקמ

 | מ רובכה אספכב הלעמל ,'ִד ילעמל .יתכאפְך הלעמל .גן [ןלעמל | י קוקח | י יל ךלש | י ךינוקיאש

 | /תכ םיאויו .מנאופ [ןיאווו | מיתכאפ הלעמל (י'א ןילוע) םילוע ,ָך הלעמל יילוע ,גְ] ןלעסל םילוע
 םיררוי :ויכ 57 הטמל (ופ ןיד .1ְך 'יד) םידרויו .ןנא הטמל ןידרוי | !ך יינקוא .ך םינוקיא |  ייאורו

 | תיאפד -- לשמ .מויעכג?או [ךלמל | ותוא | מינאופ ןיאצומו .ָך יאצומו .ך םיאצומו .כ ןיאורו | ן ןטמל
 | מעינאפ ןילוע | [ך דודזורפב ,' רורזורפב ,21 דורפב ,עא רוורפב .מ]פ [רורפב 8 | א ןיד ול -, [היחש

 /9 ןואצמו . םיד | .יָד ייאצומו .[יתַג ןיאצומו * | י יקליפב ,1 יקליסבב ,[מ יקילסבל ,א יקלסבל
 | .תד ןיאצויו .א ןיאצוי ,כ םידרויו :יענפ ןידרוי .1 [םידרוי | ע ןיאורו :מא ןיאצומ .כ םי- .ל ןיאיצומו

 ,עפ ןואיצומו .?א ןיאצומ .יתנ1א ןיאצומו | [ך דודזורפב ,י רודזורפב ,עא רוורפב .5ןְד דורפב .ןַפ [רורפב

 אוהש ימ לכ ןטמל . .ןלעמל [הלוע ותבוח -- ןלעמל * | תד ןשי .יעכנאופ [ןדו בשוי | %ע ןיאורו .כ סי
 םידרויו םילוע םיהלא יכאלמ הנהו .תד - א"ד ."כנאופ'ד [פיכאלמ 4 | תכגאודל 'ל :ם הלוע . .רמוא
 !.?א ןיולמש , םיולמ םהש ,כנְו םיולמ :. .יתןפד ןיולמ ןהש | ך וב
 "דצ ליעל ייעו) ולש תומד ןונוקיא ןיאורו ןילועש וב םיפדגמ וב םיגלדמ וב םידקרמ .'וכו םיזפוא 1 :  השרפה ףוסב
 רכרכמו זזפמ מילמ איהש 'רגו השרפה וזב תדדוב הלמ םיזפואו ,ןשי ותוא ןיאורו ןידרויו ןלעמל הקוקח (8
 רורבב אצו רצנרכובנב 790 דצ ןמקלו ןאכ ןינעה ךשמהמ] (קחשמו דקרמ ט"כ ו"ט א"הדבו ז"ט 'ו ב"ש)
 םיצפוקו ומכ םיזפוקו ,[ךומסב ר"ב 'יפל םג אותש וטכו סעכו זוב לש אלא ןה החמש לש אל ולאה תוגושלה לכש
 ומכ םוטנוסו .,'וכו זפק הבוד התוא לכ יוכו זופק רבג 'ד 'יס ויפפ ןמקל ןכו (םיצפוק הטמלו 'יצפוק ר"פדב ה"'כו)
 'עו םוזפא 'ע ךורעב קתעוה רמאמהו ,'וכו תב םיטגוס ויה םימי ישרפמ הב םיטגוס ויה לכהו 'ב 'יס א"עפ ןמקל
 אוהש (ןיזפואו) ןיצפואו בתכו ,וב ןיקחוד וב (ןיזפוא) םיזפוא שרפמ אייכו ט"יכ ר''ב 'יפבו ,שיייעו 'א זפק 'עו טנס
 הצופ א וא 'וכ| התוחפ התיה ג'מ ט"פ תולהאל ןווכש 'רגו) ריהנ אלו הנשמה ןמ היאר הרומה איבה ןיקחוד ןושל
 ןיטנוסו ,(םילכ תנשמב אצופא וב ןיקחוד וב םיצפוא ומכ וב םיזפוא ןושלח ר"פד ר"ב 'יפבו ,ץפא 'ע ל"תמעב ייעו וכו
 שרפל ןאכ אבוה יוכו ןינוקיאש אוה תא 'וכו ךב רשא'לארשי ' ג ש שרדהו .םיגרטקמ פ"יכב 'יגה ןכו ןיגרטקט םש 'יפ
 לארשו רמאנש 'וכו אוה תא וב םינטוס ןשי י"כמ 'יגה איבה םינינפמ רחבנבו ,'וכו ןינוקיא ןיאורו ןילוע וב 'םיטנוס
 הלעמל םילוע ייחבבו ,דו ב כ ה א ס כ ב הלעמל הקוקח ךלש ןינוקיאש אוה תא שרפמ וא סרוג יריכמ 'קליבו ,'וכו
 ניבא כקעי לש ונקויד ואר הדגא שרדמבו] ןשי ותוא ןיאצומו הטמל םידרוי רובכה אפכב הקוקח כקעי תומד םיאור
 [492 ימע ג"המב 'עו ,וקיזהל וצרו ןתוא וארו ודרי ןאכ ואיבה ימו אוה הטמל אלהו ורמא דובכה אסכב קוקה
 2 הקוקח ולש ןינוקיאש בקעי ביפפ ןמקל ןכו ,דובכה אסכב הקקוחמ בקעי תומדש המימשה עיגמ ושארו ט"קלבו
 ךינוקיאש אוה תא ח'עפ ןמקלו 'וכו ארקי יסרוכב אעיבק 'היליד ןינוקיאד אריסח בקעי ןומח 'א י"רתבו 'וכו יאסכב
 ןולכתסמו ןילוע הבר תישארב אבוה אציו 'פ יטנאקרבו  [יאסכב ךלש םינוקיא יתעבק םש ר"מבבו]  ,הלעמל הקוקח
 כשבו ,ךובכה אסכב יקוקח הייע וניבא בקעו תוטרש דמלמ הטמ לש ונקוידב ןילכתסמו ןידרויו חלעמ לש ונקוידב
 תרשה יכאלמ ויהש בקעיב וב םיררויו םילוע רמא ד חו 'וכו רמא דח יאני ברו הבר אייח 'ר שרפמו סרוג םש בומ
 סיאורו הלעמל םילוע הלעמל הקוקח 'וכו לארשי ה*שז וב םינ טוס וב ןיזפוק וב ןיזפוא וב םידרויו וב םילעמ
 ְי . ווב םינטוס ויה ךכלו ןשי ותוא םיאצומו הטמל םידרויו לארשי ונייהד והומכ המשש דובכה אסכבש תיעיבר  היח
 - !ה הנהו דימ היגוכסל ועב הטט לש ונקוידב ןילכתסמו ןיררויו הלעמ לש ונקוידב ןילכתסמו ןילוע אנת םש ןילוחבו
 + /הימגר 'יפב םג 'יעו בקעי תומדב תויח עבראבש םדא ףוצרפ הלעט לש ונקוידב םש י"שריפו 'וכו וילע בצנ
 ₪ רובכה אסכבש היחה ינפכ םינפה הז םירמואו בקעי לש וינפ םיאורו וב םידרויו םילוע תרשה יכאלמו םש א'רדפבו
 - בקעי 'וכו וב םיטיב מו" םידרנו םילוע םיהלא יכאלמו םלוס האר 'וכו בקעי 'ג 'יס ינימש .ב'מ אמוחנתבו] 'וכו
 - חיי ויכ א"הדב מילמ אוהש 'רנ .רורפב 8 = : ['וכו לארשי רמאנש ראפתא ךב רשא הי'בקה ול רמאש םדא קידצה
 : 'ףלמהש הכשל ןאכ ותארוהו ,[יכ יל תישארב ן"במרו] רברפ 'ע. להובהסוינעזעג 'יעו (םירורפ איי ג"כ ב"מבו) רברפל
 . בשוי ותוא םיאצומו 'וכו םידרוי לשמהש השקו ,ךלמה לכיה (+י"לב יקליסבו ,רוורפ 'ע ךורעב 'עו ,סש ןדו בשוי
 , רחא םוקמבנ ןרו בשוי אוה דחא םוקמב ךלטהש לשמה םעט ילואו ,ןשי ותוא םיאורו ןידרוי לשמנל המוד וניא ןדו
 5 ותוא 'וכו ךלמל לשמ ייגה תשבושמ [ה"וכו] . ידו ר"פדבו ,הז ןינע אוה ךיא ע"לצו א'אב ריעה רבכו ,ןשי אוה
 - ןדו בשוי ותוא םיאצומו 'וכו םילוע ('ורפב תלמ ילב) ןדו בשוי היגה כ"מבו ,ן שי ותוא 'יאצומו דורפב ןיאצויו ןשי
 2 םיאצומו 'וכו םיאצוינ ן ד ותוא םיאצומו 'וכו םילוע ןדו בשוי היהש וירחא וסיפדהו ןשי ותוא םיאצומו דורפב ןיאצויו
 ןילוע אסריגה יריכמ טוקליבו] טוקליו ךורעבו י"כ ראשבו ל"יכב ונינפלש 'יגה דגנ רמאמה היגהל ןיאו ,ןשי ותוא
 דימ הינוכסל ועב ןילכתסמו הטמל ןידרויו ותומדב ןילכתסמו הלעמל ןילוע ךכ ןדו ב שוי  ותוא ןיאצומ יקליסבל
 <  .ןושלה יפל רמאמה שרפמ םשו ,104 דצ עססינכוילגסגינעק רעלגעיצ 'יע יקליסב ןינעבו , [תועט אוה ילואו 'וכ הנהו
 - רדס ןכו ,'וכו ןלעמל כ"חאו 'וכו ןיולמה םיבאלמ הלחת 'ג ל"יכב וכו ימ לכ ןלעמל | :םיסופדב הגומה
 5 םג 'ועו ,ת"פיבו א'אב היגה ןכו פ"יכב ןוכנה רדסכ יתהגהו כ"יכו גיייכו  ['בו 'א א"יכו] ו"יכו ו"דו ר"פדב םירמאמה
 : לופכ ןוולט ןהש םיכאלמ רמאמה ה"יכבו] 'וכו ןיולמ ןהש םיכאלמ רמאמה יא אקארק 'דב רבכ וטימשה ןכא כ"מב
 'רמאטה ףוס הטמל תביִת רחא רפח 'א א"יכבו  ;וירחאו 'וכו רמוא אוהש ימ לכ הלעמל םדוק םינטק םייונישב
 | םילוע ןוילגב הגוהו ץראל הצוחב .ותוא ןיולמ לארשי ץראב ותוא ןיולמש םיכאלמ םש בותכ כ"חאו ןוילגב םלשוהו
 רמאטה םעטו ,יוכו ימ לכ ןלעמל קתעוה אל טוקליבו ,['וכו ותוא םיולמש ולא םידרוי לארשי 'וכו םיכאלמ ולא
 .ןיולמה םיכאלמ 4 :'וכו הטמל לבא דרוי ותבוח רמואש ימו הלוע לארשי לש ותוכז רמוא אוהש ימ ןלעמל

 1) ו
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 ץוח והווילש וליא םידרויו ץראב והווילש וליא םילוע ,ץראל הצוחב ותוא ןיולמ ןיא ץראב םראה
 וחדנ ה"כקהלש ןיריטסימ תא ולינש ידי לע תרש יכאלמ ןמחנ ירב לאומש 'ר םשב יול יר ץראל
 ורמאו ואנתנש לע אנינח 'רב אמח 'ר רמא ,חלק אנשיל קיפמ הוה 'מוחנת ירה ,הנש חילק ןחציחממ
 :םידרוי ךכרחאו םילוע ,ןאכ ,ורזח ןכיא ,(גי טי תישאוב) הזה םוקמה תא ונחנא םיתיחשמ יכ
 5 ןו ,(א וט הימרי ואציו ינפ לעמ חלש רמא תאד המכ בקעי אציו ,תוילגב אירק רתפ יול ןב עשוהי 'ר

 ספא דע ,םוקמב עגפיו (בי א הכיא) ופא ןורח םויב י"י הגוה רשא רמא תאד המכ הנגרח ךליו

 האב השפנ החפנ העבשה תרלוי הללמוא ,שמשה אב יכ םש ןליו ,(ה ההיעשי) םוקמ
 ויתושארמ םשיו ,(א ד הכיא) שדוק ינבא הנכפתשת ,םוקמה ינבאמ חקיו ,(ט וט הימרי) השמש

 ,(הכ ג םש) ונתשבב הבכשנ 'נש אוהה םוקמב בכשיו ,(תי גי הימרי) םכיתושארמ דרי יכ ינש

 ,הצרא בצמ ,םלס אוה למס אוה רצנדכוכנלש ומלצ הז םלוס הנהו ,רצנדכובג םולח הז םלחיו
 :ע"יק 'כ עוקלי 5 :כ"שו 524 75 ליעפ 2

 חו םיולמ | חח םניא .י ןניא | יתכנאופְד לארשי ₪ .ח [ץראב | ?א םדאל ,1א םדאל ול 1
 הטמל דרוי ותבוח הלוע ותוכז (7 והש לכ) רמוא אוהש ימ לכ ןלעמל ₪ [5 ץראל * | 1 ץוח /חפ ץוחב
 הטמל דרוי . .רמואש ימ לכ הלעמל .ןְדְל הלוע ותבוח דרוי ותוכז (ןֶד רמוא אוהש) 'אש ימ לכ (ָך ןטמל)
 , הלוע ותוכז רמוא אוהש ימ לכ ןטמל דרוי . .רמוא אוהש ימ לכ הלעמל /א ("א?א הלוע . .ימואש ימ לכ)
 'מוא אוהש ימ לכו ןלעמל הלוע ותוכז רמוא .. לכ הלעמל ,1 הלוע ותבוח דרוי 'וא אוהש ימ לכ הלעמל
 ןיולמ ןוא לארשי ץראב ותוא ןיולמש םיכאלמ א"ד דרוי ותוכז הלוע ותבוח 'מוא אוהש ימ לכ ןטמל דרוי ותבוח
 ;נו [וליא | תד (ד םילוע וב) וב םידרויו םילוע .רכנ?או ןילוע ,יהפ [םילוע | ך ץראל הצוחב ותוא
 | ירתכ'אפ ותוא וולש .גחְוְר ותוא ווילש .ל והוילש ["ל והווילש * | ןך ןתוא .ך םתוא .ירכאחפ ולא
 ,לא ןידווי .יִכְוְד םידרוי .?ךפ ןידרויו .?ךח [םידרויו | ך םילוע לארשי .ירכאחופד לארשי =, [ץראב
 ,וכפ ותוא וולש .חוד ותוא ווילש ,ל והוילש [והווילשש * | ף ןתוא ,ירכ:אחפד ולא .ן [וליא | ת יל
 | ירתכ?אד הצוחב .חףפ ץוחב . ] [ץוח | 1ך ותוא תוולל ,?ף ותוא ןיולמ ויהש ;ךא ותוא ([ך םיולמש) ןיולמש
 ,] [תש | א יל :?א ינמחנ [ןמחנ | 1א 'ל .כ 'ררב יתנלאופד רב | תן םידרוי ץראל 9

 ,*ףכ ןירוטסמ .תחופד ןיריטפמ | יל תא | ירתכאר ולגש .גחופ [וליגש | ת רי לע | ירתכאחופד תרשה
 .האמ :כחפ הנמשו םישלשו האמ 9 | 5% וחרב [וחדנ | א ןירותפמ .?א ןירותסימ = ,11] ןירטסמ
 | ירתכאחפְד אמוחנת ,ן המוחנת | ל 5 .תח םינש [יכנאופְד הנש * | 1 םישלשו האמ ,ְו הנומשו

 [:יויד חלק* | 1ך אנשילל ,1ך הנשל ,ָןֶד אנשל ,ן הנשיל | ?ך הל .. ,1ך היל קיפמ ,ן קפמ | | הווה
 | ן יריב .תנאפד רב .יכ [רב | ך אנוח :א אייח | א יל רמא | ך ארק .בנפדל אלק :ראחיל הלק

 ;ם "וגו ;1 'וגו הזה ..תא [הזה --תא 4 | ת די :יכנאד ידי ₪ /חופ [לע | א אנניח .ןךָנְו הנינח

 םידרויו םילוע .1 ןילוע .יכחופ [םילוע | א ןכיהו יתד ןכיה :ח ןכיאו .כנופיד [ןכיא | א יל
 כוד היירק .א הירק .ת איירק ,ינחפ [אירק 5 | 'א ןיררוי | א ןילוע ןידרויו םילוע ,ףאְד םילוע
 ראבמ הרדה לכ ןויצ תב ןמ :אציו [ואציו -- חלש | ֶוְד עבש ראבמ ₪ :יבכנאחפ [בקעי | אד תולגב

 ןואגב י"י עבשנ עבש ראבמ ₪ ופא | ד 'ל ךליו 6 | זך הרדה ..תבמ אציו ,יב בקעי ןואגב י"י עבשנ עבש
 ,%א השמש אב ..החפנ [השמש --- החפנ * | ד 'זה תדלוי | ךַנ הללמא 7 | א = א"דכ [דע | ד בקעי
 ,ונח [שדוק 8 | תכחוד יל .ל יוגו .יַנ השמש האב ,"ן] הרפחו .השוב םמוי הועב השמש האב ..ההפנ
 ,4 [ונתשבב | (ךומסב ןכו) יל גש 9 | ן ויתושארמ | 1א יל םשיו | ךְד תוצוח לכ שארב שדק :פאופ שדק

 וניתשבב ,ך וניתמילכ . .וניתשבב ,פ ונתמלכ ונסכתו ונתשבב ,ן 'וגו וניתשבב ;א וניתשבב ,ץְ] ונתשובב
 םולחיו .יכאחפ םולחיו .ן [םלחיו 10 | י "וגו וניהלא י"יל יכ ונתמלכ . .וניתשובב ,[ך וניתמלכ וניסכתו
 ;יתד רצנ דכוננ ;חופ [רצנדכוכנ | יתנאחופד לש ומולח .כ [פולח | א "ל [הז | תד (ןך םלפ) םלופ הנהו
 ,ותְד רצנ דכובג ,ך"ןפ .[רצנדכובנ | 5 אוה [הז | נ'אתל] םלפ | כג רצאנ דכובנ ,א רצאנדכובנ

 ,לח למס /תףנאפ םלס) םלוס אוה (1י םלוס ,ץֶד םלס) למס אוה [םלס ---אוה | 1 רצאנ יכובנ ,'כא רצאנדכובנ
 ןוניה) יותוא ןה ןידד ( ןיתא ןוניה א יהותיא ןניה .2נאפ יהותא ןוניה ,ו איתא) יותוא (5 םלצ

 ;יתכנאחפד ןידד (ו איתא ןוניא ,][ך יותואכ אוה .זְך ןיתא ןוניה .1א יהותיא ןוניא ,פ יהותא ןוניא ,'21%א יהזתא
 | יתכ:אחוד בצומ .נואפ [בצמ | ן ןרד יותא ןוניהו ןדד יותא ןונה םלוס אוה למס אוה

 אוה דרוי סדאשמ םילועו םידרוי אלא רמול ךירצ היה אל, וב םידרויו םולוע םיהלא יכאלמ הנהו םש במ אמוחנתב
 ץראמ ומע ואציש םיכאלמ .|תוא אלא היל יעבמ םילועו .םידרוי הדגא שרדמבו] 'וכו םידרויו ,םילוע רמוא אוהו הלוע
 יכאלמ ולא םילוע םיהלא יכאלמ הנהו ט"קלבו ,[ל"חל םירחא ןדרינ םה ולע אלא ץראל הצוחל ומע וכלה אל לארשי
 י"אמ והווילש םיהלא יכאלמ הנהו ייחבבו ,ץראל הצוחב ותוולל םירחא ודריו ולעו לארשי. ץראב והווילש .תרשה
 ותוא ןיולמש םיכאלמ ולא :םילוע .םידרויו 'וכו הנהו 451 יומע ג"המבו ,ץראל הצוחב ותוולל םידרוי םירחאו םילוע
 .'וכו יול יר 2  :ד"עפ ףופ .ןמקלו ת"הע יישריפב ע"יעו ץראל הצוחב -ותוא ןיולמש םיכאלמ ולא םידרויו "אב
 יניב ל"יכב הנ ש תלמ 'מלשוה ןאכו ,םש י"'מב 'עו  ,'וגו םיתיחשמ יכ 'פל 594 דצ ליעל רבכ רדרסנ הז רמאמ
 .איירק רתפ 5] |: [ג'ס דצ בישרל אמוחנתל אובמב 'עו] טקלבו ריב 'יפב םג שרופמ הנש חלק ןובשחהו ,יטיש
 .רצנדכובנ 10  :[(ל"ב הישאי 'ר שבושמ םש םיסופדבו) תוילגב הירק רתפ יול ןב עשוהי 'ר 'ג ייפ בי'צפ ןמקל ןכו
 תומוקמבו 456 רצ ליעל ג'חב םג 'ע ךומסבו ןאכ ג"חב רצאנ דכובנ רצאנדכובנ ןכו תובית יתשב רצנ דכובנ תביתכל
 למסו ,םירפסה ראשב שרפמש ומכ םלס לש תויתוא ןהו למס לש תויתוא ןה .'וכו למס אוה | :םש י"מב יתגייצש
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 ,(םש םש) ןיתיש ןימא הימור ,המימשה עיגמ ושארו ,(א ג לאיגר) ארור תעקבב המיקהצ%

 םיזפוא וב םירירומו וב םילעמ וב םידרויו םילוע ,הירזעו לאשימ היגנח הז םיהלא יכאלמ הגהו
 יהודכע ,וילע בצנ י"י הגהו (חי פש סש) ןיחלפ אנתיא אל ךהלאל יר וב םיטנוס וב םיזפוק וב
 םיררויו םילוע ,לאיגד הז םיהלא יכאלמ הנהו א'ד ,(ט םש סש) ותאו וקופ האליע אהלא יר
 חירי) ויפמ ועלב תא יתאצוהו לבבב לב לע יתדקפו ר'הה ויפמ ועלב תא איצוהו הלעש וב
 :(אכ ו לאיגד) אייח אהלא דבע לאינד ,וילע בצג י"י הגהו ,(דמ אג

 | ומ חרוד | [ן הימקוא ,!ך הימיקהו ,₪ ימיקא ,יִחְיַד הימיקא ,ן המיקא .1 אמיקה . הימיקה 1

 ,רתכחה חיש ןימא ( היתופ .!ךכ היתפ) הייתפ (?ךזד ןיתיש) ןיתש .ם 'וגו ןיתש ,"ךא] ןיתש ,י [ןיתיש

 ןילעמ [וב םילעמ | נ'א ןידרויו | נ ןילוע .*א יילוע | י יל .אה ולא [הז 2 | ג ןיחיש ןימא היתפ ןיתש
 | א יל ,ז] וב םידרומ .יכ וב םידירומ ,פ וב ןידירומו [וב םידירומו | יכ יל ,[] וב םילעומ .ג'אפ וב

 /נ'א ןיופוק :יכחופ [םיזפוק 8 | 'ףך ןיצפוא ,?ְד םיצפוא .ןןְד םיזפא .ן'א ןיזפוא .י?אזדופ [םיופוא

 ,"א םיטנוש .םפ םיטגס .'רָנ'ְד ןיטנוס ,5' ייטנופ .כ'אחְו [םיטנוס | 'ך ןיצפוק .?א!ך םיצפוק ,ןךְֶד םיופק

 ךהלאל יד ,] ןיחלפ הנתיא אל ךהלאל יד .7 ןיחלפ . . ךהלא יד [?ל ןיחלפ -- יד * | ְך 'ינטוש ,[ך םינטוש
 . .ןיחלפ אנחנא תיל ךהלאל :כ'אזד ןידגס אל תמקה יד אבהד םלצלו ןיחלפ ( אנחנא) אנתיא אל ([ך ךהלא)
 אכלמ) ךהלאל יד אכלמ ךל ('ך יויהל) יוהיל עידי .י ןידגס אל תמקהד ..םלצלו .%א ןידגס . . תמיקה
 עידי ,[ך רוגסנ אל תמיקה יד . .אכלמ יוהיל עידי ,ך רוגסנ אל תמקה יד ..םלצלו . .אנתיא אל ('ָך ךהלאל
 | 2 ןיחלפ אנחנא תיל ךיהלא היל חלפ תנא יד ךיהלא .'ף| דוגסינ אל תמקה יד ..אנתיא אל ..יוהל
 | י הלאד 4 | [ךד -. הירזעו לאשימ היננחל ([ך ןוהל רמא) אוה ךורב שודקה םהל רמא :יכנאח]פ [יהודבע
 בצנ י"י הנהו = :יתכנאופ |איד | ל יוגו [(י ותיא) ותאו וקופ ** | א יל ,ן איליע ,[ףכ האלע [האליע
 | א ויפמ .יכ ועלב .ך ועלוב תא ,ן ועליב תא :ת'אפ [ועלב תא | תא 'ל וב 5 | ?א ןילוע | ך וילע
 ;בופ [אייח -- הנהו 6 | !ך ועלוב | כ"ו 'ל תא | 1ך לבב לע | ?א ועלב תא .יתכנופְד ויפ ךותמ .%ַא [ויפמ
 א .אייח .. לאינד הז ..הנהו ,י אייח אהלא אדבע ..הנהו ,כ אייח הלא ..הנהו ,] 'וגו אייח ..הנהו
 רצנ דכובנ ([ך ול) היל רמא וינפל ןיכילשמ ([ך ןהש) ויהש המ לכ עלוב היהו רצנ דכובגל דחא ןינת ול היהש
 תושר ול ןתנ ושיתמ ינאו תושר יל ןת לאינד ול רמא וינפל ןיכילשמש המ לכ עלובש לודג וחוכ המכ לאינדל
 תא םירמסמ ([ך ובקנ) ובקנו וינפל ([ך ךילשהו) ךילשה םירמסמ ([ך וכותב) וכותל ןימטהו ןבת לטנ השע המ
 (תוד א"ד) רחא רבד ויפמ (ןך יעלב ,1ד ועלוב) ועליב תא יתאצוה ([ן'ְך ד"הה) ביתכד אוה אדה ויעמ ינב

 (זך היונו) היוינו הצרא בצומ ([ך יגס) 'וגו איגס דח םלצ וראו רצנ דכובנ לש ומולח הז ([ך םלפ) םלוס הנהו
 (1ך יב) םינש םילוע םיהלא יכאלמ הנהו בר ןנד אמלצ ([ך םימשה) המימשה עיגמ ושארו ךלבקל םק ריתי
 םיררויו םילוע ןהב תרמוג ([ך ןתונטלשש םיגש םידרויו) ןתונפלשש תויכלמ ('ך 'ד) העברא ירש ולא 'ב םידרויו
 לכש אלא םהל אהת ([ך היילעו) הילעו םה ([ך םילוע) ןילוע םידרויו םילוע אלא ןאכ ביתכ ןיא םילועו םידרוי
 ףסכ) לבב "וגו ףסכ יד יהוערדו יהורח ([ך בהדד הישיר) בהד יד הישאר אמלצ אוה ביתכ וריבחמ דורי דחא
 ([ך ךרתבו אבהד) ךרתבו 'יתכו (!ך בהד) 'בהד יד אשיר אוה תנא ביתכדכ ([ך ןלוכמ) םלוכמ הלעמל ([ך לבב
 ([ך היפופב) הפיסב 'יתכו אשחנ יד ירחא האתילת וכלמו ביתכו ךנימ ערא ([ך ירחוא) ירחא וכלמ םוקת
 יוהית אתוכלמ תצק ןמ ףסח [[ך יד ןוהנמו שחנ יד] ןוהנמו לזרפ [ןך יד] ןוהנמ אילגר (]ך עבצאי) תעבצאו

 יד ([ך ןוהומויבו) ןוהימויבו ביתכ וילע בצנ י"י הנהו ([ךְד אריבת) הריבח יוהת ([ך הינמו) הנימו אפיקת

 אל ןימלעל) "וגו (1ְך 'ימלעד) ןימלעל יד וכלמ אימש הלא םיקי (!ך ןיליא .ןְר ןונא) ןוניא איכלמ

 | תד (ת לבחתת

 :'וכו ןידד הינבשוח שוריפה ילב יניס הז םלס הנהו שרדה 786 דצ ליעל ומכ 'וכו יותא ןגיה גייל ל"יכבו ,םלצ אוה
 שרחה ןושל .'וכו וב םילעמ 2 = ;נ'חעו ,אכלמ ךובא המיקה א"י 'ה םשו ,ה מי ק א בותכ םש לאינדב .המיקה 1

 /שייועו 'וכו ןיליפשמו ןידירומ אלא ויה אל יכ וב ןילעמ המ אנעדי אל ת"פיב בתכ רבכו 787 דצ ליעל

 רמא ןוכג אלל שרפמ.טייכ ר?ב ייפבו ,ג"חעו אילע ביתכהו האלע םש ירקה .האליע 4 :[רחא בתכב יטיש יניב
 א"אבו ,יוכו היננחל הייבקה םהל רמא ו"דו ריפדב ףסונ ןכו 'וכו אהלא יד יהודכע הירזעו לאשימ היננחל היבקה סחל
 קתעוה 450 יומע גיהמבו ,רתי לכהו [היננחל ןוחל רמא ת"'יכב ה"'כו] 'וכו היננחל פהל רמא והיגה ת"פיו כ"מבו
 הכיא) ךליו גהנ יתוא הנרח ךליו ואצי) ינפ לעט חלש בקעי אציו רבדמ בותכה תוילגב א"ד ל"הזב רמאמז
 היטיקא הצרא בצומ ('ג 'ח לאקזחי) האנ קה למ 0 הז םלס הגהו רצנדכובנלש ומולה הז םולחיו 'וכו ('ב 'ג
 וחאו וקופ האלע אהלא יד יהודבע ולעו שאה ןשבכל ודרי םידרויו םילע הירזעו לאשימ 'היננח ולא "וכו ארוד תעקבב
 וידו ר'פדב וכו יכאלמ הנהו א"ד | :(ה"'כ 'ג לאינד) ןיהלא רבל ימד האעיבר יד היוירו וילע בצנ יי הנהו
 רבע לאינד 'וכו י"' הנהו שרדה םויסו ,כ"מבו א"אב רבכ הגוהו 'וכו יכאלמ הנהו וילע בצנ יי הנהו א"ד 'יגה
 רצנ דכובנל דחא ןינת ול היהש םש ףסונ ויפמ ועלב תא יתאצוחו תולמה רחאו [ת"וכו] םיסופדב רסח אייח אהלא
 ישורוב רופיפה ע"יעו ג"פ ןופיסויבו ז"כ קוספ םש 'יעו םיזונגה ירפסב ןינתהו לב 'סב רופיסהמ הנושמ הז רופיסו 'וכו
 אטוחנתו ז"י 'יפ חלשב ב"מ אמוחנתבו 'וכו אכלמ רובשד (איויה) היוח 'ד ד"ל ג'יפ תועובשו 'ד ז"ל ג"פ םורדנ
 ומולח הז םלופ הנהו איד [ת"יכו] םיסופדב הכורא הפסוה רועו וכו היהש (ךלמה) אכלמ רובשב השעמ חיי 'יס םש
 ת"ייכבו] ריב 'יפב ורכזוה אלו טוקליבו י"כ ראשו ל"יכב והנתיל תופסוהה יתשו ,השרפה ףוס דע רצנ דכובנ לש
 םלס הנהו וינב תא הרקיש הרקמ בקעי 'יבא תא ה"בקה הארה הצרא בצמ םלס הנהו א"ד, תאז הפסוה דוע אצמנ
 םילעתמ םה הבושת ושעישכ המימשה עיגט ושארו לכל שיד ץראכ ןישענ םה ואטחישכש הצרא בצומ לארשי ולא

 . רב 'יפל היאר היהי ונתסריג יפל] ע"צו וב םידרומ וב םילעוט ןאכ ייגה חיייכבו ,וב םולעמ :ןאכ גיל טוקליו כיכבו
 27 * תיולת ד"'מלהו (ח"יכב ןכו) ךהלא יד 'יגה ל"יכבו ,1 תוא 788 דצ םש כ"שמ 'עו םש ת"פיכ אלדו 6 תוא םש ליעל
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 1 גי חכ ספ השרפ אציו

 טס השרפ

 א ךל המכ ישפנ ךל האמצ חתפ הרמיז ןב יסוי 'ר .'וגו וילע בצנ יי הגהו (גי חכ
 ,ירשב ךל המכ ישפנ ךל האמצ הרמיז ןב יסוי 'ר םשב רזעל 'ר (ב גס םילחת) 'וגו היצ ץראב ירשב
 םירביא ח"מר ךכ ךל האמצ ישפנש םשכ 'מא ןינבר ,רטמל תופצמ ןהש וללה ןיהמככ ובייא 'ר רמא
 תוארל ךיתיזח שדקב ןכ לע ,(פשפש) םימ ילב ףיעו הייצ ץראב ,ןכיא ,ךל םיאמצ יב שיש
 5 :וילע בצנ י"י הנהו (סשפש) ךדובכו ,ךלש אילמפ וז (ג םש םש) ךזע

 ב ןיא אנינח 'רב אמח 'ר רמא (וי זכ ילשמ) 'וגו דחי לזרבב לזרב חתפ אניגח 'רב אמח 'ר
 לזרבב לזרב ינש ורינחב אלא חכשמ םכח דימלת ןיא ךכ התרכחלש הכיריב אלא תרדחתמ ןיכס

 ,זיי ןיכ ילטע יכיכע 'קלי ,טייק יכ עוקלי 6 :'ג ייפ ג"פ ספ יכיכמ 'קלי ,ו"פטפ 'כ סילספ 'קלי ,ע'"ק יכ טוקני 1
 :'ס '[ םינעס

 :מיכנאפ [וב | פיל .ו "וגו .יכאח וילע .ת י"י ינא רמאיו וילע ,ך 'וגו י"י יכנא 'מאיו וילע ['וגו וילע 1
 םיהלא :מיכנ1אופ [ישפנ -- האמצ | ףפ ארמז :מיכנא ארמיז .ָך הרמז ,'ך 'רמז .] [הרמיז | ןֶוְד רב

 ףיעו (1 הייצ) היצ ץראב ..המכ ;פ 'וגו ץראב ..המכ [וגו --המכ | [ןְד 'ל /1א = ךרחשא התא ילא

 | (םילהת) ו רזעילא ,ל רזעיל :מתכנאפד רזעלא [1 רזעל * | מא יר ימא ל | מ "וגו .יתכנאְד םימ ילב
 | תפד אימז .מ(םש)יכנא ארמיז .ָן [הרמיזז | (םש)יתוד רב :מכנאפ [ןב | (םש)י 'רב [ר םשב

 ,יףתגו [ובייא -- רמא 3 | מכנאו 'ל .ך ךל המכ .תפ [ירשב --המכ | מאל 'ל [תכנופד ישפנ ךל*
 ,5ִ תומהככ ,ן"ו תואמככ .?רתתאפְך תוהמככ | מ(םש)י'א 'ל :%א ימא וביא 'ר ,ךכפ וביא . .רמא

 | (םש)י םיפצמ ,ן ןיפצמ ,ָך ייפצמ :מירכנאופ [תופצמ | מ תומהבכ ,(םש) ו תואטבמאכ ,* תואיטבמאכ

 | ם ישפנ [ךכ | י 'אמצ ךל | נ ןינגיו .תכוד ןנגי :מיא [ןינגו | מ(פש)יתכנאד םימל .יופ [רטמל
 | י האמצ ,מ םה םיאמצ | (םש)ו יבש 4 | 5 םירבא | | הנומשו ..םיתאמ ,כ] הנמשו םיעבראו םיתאמ

 שדקב ןכ ,ו ןכל ,(םש) יניאלל ןכ |ןכ לע | 1 ףייעו | היצ | מיתגאד ןכיה :כופ [ןכיא | ל 5 [ךל **
 ןכ לע ₪ ךיתיזח שדקב ןכ לע ₪ (םש) יכג!או [ךיתיזח | ן שדוקב | מ ןכ ךדובכו ךזוע תוארל ךיתיזח

 וז ;!א ךלש ..הז [ךלש --וז | 5 ךדוככו דזוע :מיתאפד ךזוע .נו [ךוע 5 | י?תאפד ךיתיזח השודקב

 ..'ר 'מא [חתפ --'ר6 | 5 'ל ;ת ךידובכו [ךדובכו | (םש) ונ 'ל ,י ךלש האילימפ הז ,[ך ךלש אילמיפ
 .יכנאח והער ינפ דחי שיאו .מו [וגו | תנופ הנינח | יתפד רב .ן יריב ;מכנ [י'רב | "א יל ,1א אנינח

 /3פ [הכיריב | ?ךח דדחתמ 7 | 'א ןיאש םשכ | גופ הנינח | מת'אד רב .ן יריב :כנלא [רב | תפד יל

 יכח ילת | 2 ןכ [ךכ | ראד התייכח .מי'רתכנחופ [התרבח | 'א הרצב .רתד דייב .מיכ'אהְו הכריב

 .מרכגאחפ [יגש | יירכחפ ויגחג | מיתאחדיל חנתשמ .?ךַכְנ"] חיבשמ .'ךפ [חבשמ | 1 וניאש
 | ( יל בקעי וניבא -- ינש) :תֶוְד יל

 ה'בקה ןיאו לארשיב לושמל םישקבמש םלועה תוסוא ירש םיעבש ולא םיהְלא יכאלמ הנהו םומשה יככוככ הלעמל
 אתקיספב אצמנ הזמ תצקו | .'כ'ע םירש םיעבש קזנמ םרמשל לארשי לע וילע בצנ י"! הנהו ד"הה םהילע םטילשמ
 תומוא ירש ולא ןמחג רב לאומש ר"א 'וכו םולחיו 'ב 'יס .אציו אמוחנתבו ב"ס ט'כפ הבר ארקיובו ('ב נ"ק) .גי'כפ
 םולח תא ורתפ םינושארה םירצונה ירפוסש ערו .'ה ייפ ט"ספ ןמקלו 'ז 'יס בילפ הבר תומש ע"עו 'וכו םלועה
 ליזה וצמאתה הז ידי לעש רשפאו ;14 דצ 'וכו עגערטויב עיינ םיובגירג האר :ותיילתו ירצונה תבילצ לע בקעו
 איצוהש לאינד הז 'יגה תשבושמ ר'ייפד טוקליבו .םיעותה לש םבלמ איצוהל ידכ םינוש םינפואב בקעי םולח  רותפל
 : [יובו יי": הנהו ויפ ךותמ ועלב

 אוהה םוקמה םש ארקיו דע 'וכו בקעי אציו ןמו .ז"ספ ר"פדב ןמפג ןכו ז"ספ א"יכב .טס השרפ
 ןמקל י"מבו אציו '5 שיר יש תחנמב 'עו ,המותס אלו החותפ השרפ אל ארקמב ןיא ('ג ב"ל תישארב) םינחמ
 החיתפה םעטו ,נ"חעו ז"ביר םשב רזעל 'ר 66 דצ ליעל ןכו יתהגה ןכ .רזעל 'ר 2  :ד"עפו ג"עפ א"עפ שיר
 ישפנ ךל האמצ רמא וניבא בקעי (םש םילהת 'קליב 'עו) בקעיב אירק רתפ 'ולכ 'וכו ךל האמצ חתפ ז"ביר
 ומכו ירשב ךל המכ 'וכו האמצ ז'ביר םשב רזעל 'ר שרדה הב ללכנו וכו היצ ץראב ןכיא ירשב ךל המכ
 האמצ ז"ביר םשב רזעל 'ר ןושלה תצק השקו] רטמל תופצמ ןהש וללה ןיהמככ ה מ כ ןושלה וביא 'ר שרפמש
 וביא 'ר ארמיז ןב יסוי ר"שב רזעלא ר"א 'יגה 'ב א"יכבו ,וביא 'ר רמא ילב 'יגה הנוכנו ,שרה םוש ילב "וכו
 יב שיש םירביא ח"מר ךכ ךל האמצ ישפנש םשכ 'מא ןינברו [ל"דרה 'יחו ו'זרהמ 'יפב 'עו "ןכו תוהמככ ימא
 הנוכנו ,[ש"שרה 'יפכו אמצ ירשב ךל שפנה ומכ רמולכ ;הומכ ומכ המכ ילוא םישרוד םהו] ךל םיאמצ ירשבב
 : ('ץילוב זעלב תוירטפו ןיהמכ ומכ תוהמכ י"כ ר"ב !יפב שרפמ תוהמככ 'יגה יפלו ,ןי ה מ ככ ונונפלש וגה
 שדקב ןכ ןכ ייגה יריכמ 'קליבו ,ךיתיזח שדקב ןכ לע ,ושרדו 'וכו שדקב ןכ בותכ ארקמב וכו ןכ לע 4
 'ר רמא םימ ילב אחסונה 'א א"יכבו] .נ"חעו שרקב ןכ .ל"צ ןיאו 'וכו תוארל ךיתיזח שדקב ןכ לע ךיתיזח
 אילמפו ,[וללה דע רמא תולמ לע דוקנו 'וכו שדקב ןכ וללה תוהמככ רמא וביא 'ר ארמיז ןב יסוי ר"שב רזעלא
 ליעל ומכ 'וכ חרב ח"ר רמא 'וכו חתפ ח'רב ח"ר החיתפה וז ןונגפ .חתפ ח"רב ח"ר] 6 :  881 דצ ליעל יע
 אנינח ר"ב אמח 'ר 'מא 'יגה 'א א*יכבו ,חתפ ח"רב ח"ר תולמל והנתיל יב א"יכבו ,י"מב ש"עו 9 הרוש 557 דצ
 בתכב הגוה ל"יכבו .586 דצו 814 דצו םש נ"חב 'עו תחבשמ איה 290 דצ ליעל ומכ ,חבשמ 7 :[וילע דוקנו
 ,חיבשמ א"נ רפסה בתכל המוד בתכב ןוילגה לע בותכ "ב א"יכבו] .ו"דו ר"פדב םג אוהש ומכ ח ב ת ש מ רחא
 אנינח רב אמח ר"א רמאמה םש תינעתבו .דדחתמ והיגה 'יסופד הזיאבו ,[לעפה ינוניב ילוא אוה חבשמ ונתחסונו
 הז תא הז ןידדחמ םימכח ידימלת ינש ףא וריבח תא דרחמ דחא הז לזרב המ ךל רמול דחי לזרבב לזרכ ביתכד יאמ
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 גי חכ טס חשרפ אציו 9

 הרחיתנש והער ינס דחי שיא כקעי וניכא רטעש ןויכ ,כקעי הז שיאו ,(סש שש) 'וגו רחי שיאו ,רחי
 :'וגו וילע בצנ י"י הגהו 'נש הניכשה וילע

 (גי חכ תישארכ) 'ונו םיררויו םילוע םיהלא יכאלמ הנהו ןייניעה ןמ הלעמל 'תכ המ
 החש ותקניט תאבש ןויכו וילע םינכוש סיכובז ויהו הסירע יכנ לע ןשי היהש םיכלמ ןבל והבא 'ר רמא
 הלנינש ןויכ ,וכ םידרויו םילוע םיהלא יכאלמ הנהו הליחתב ךכ ,וילעמ וחרכו ותקיניהו וילע
 : [וילע בצנ י"י הנהו] וילעמ וחרב . בקה וילע

 ,כקעי לע וילע .רמא אנרחו םלס לע וילע רמא דח ייני 'רו אייח 'ר [וילע בצנ י"י הנהו]
 םיעשרה ןנחוי 'ר רמא  :וילע םייקתמ כקעי לע וילע רמאד ןאט ,אחינ םלפ לע וילע רמאד ןאמ
 םיקירצה לבא (א אס תישארכ) רואיה לע דמוע הגהו םלוח הערפו 'נש םהיהלא לע ןימייקתמ

 :י'ד "ק ט"פפ ןטקל 8 : סט עוקל 7 :סט עוקלי 8

 | יאפ 'ל .מתוד שיא .רכנ:אח [שיאו | ירכנאחו 'ל .מתפד והער ינפ דחי שיאו ['וגו -- שיאו 1

 ;מי'ראח |הרחיתנש | יו יל והער ינפ | מאו שיאו | בקעי ,"ן וגיגא גקעי | א יל [בקעי הז

 ,'א וילע הניכשה ,3ו הנכש .[ןפ הניכש | מאז יל וילע 2 | ן דחיתנש ,] הרחיתינש .?ך1ְךַפְד הדחייתנש

 | ת רמאיו וילע | יתוד 'ל .מכגאהפ [ינש | מ בקעי םע הניכשה .1א כקעי לע הניכשה ,זֶד ומע הגיכש
 יר ימא .יאחפ ןינעה .. (יאח 'יתכ) 'תכ המ .כָנ ןיינעה . . (כ 'ותכ) 'תכ המ [ןייניעה -- המ 8 | יל "וגו

 בצנ י"י הנהו םיהלא ..הנהו .[ם 'וגו םיהלא . .הנהו [יוגו -- הנהו | ד יל .ן ןיינעה ..בותכ המ והבא
 (%א הנהו םיררויו) הנהו וב ןודרויו . .הנהו , רמאיו וילע . .הנהו וב םידרויו םילוע םיהלא . .הנהו .1 וילע
 רחאו) ןכ רחאו (' וב םידרויו . .הנהו) םיהלא ..הנהו ,ן 'וגו וילע . . הנהו "וגו םילוע ..הנהו ,א וילע ..

 | נ'א ןיגוגז | ת כג לע | תיאחד ₪ לשמ .ייכנ'אופ [ןבל4 |  תד ל .יח וילע . .הנהו (' ךכ
 | וי תאגו .ןד אנש .כ'א התאנש .נ?אחופ [תאבש | י ל .ן'אח ןויכ [ןויכו | א ןיבכוש .1 ןינכש

 ,!א וילע החחשו ,יָו וילע החשו [וילע החש | ו ולש הקינמ :תכ"אחפד ותקינמ .'א ותקיגימ .1ן] [וחקנימ
 /נְו [הליחתב | כאחו וחרב | % יל .י'א ותקיגמו .ך ותקיגה :תכגחפ ותקינהו .] [ותקיגיהו 5 | "א יל
 סילוע .11אְד וב ןידרויו (1!א ןילוע) םילוע .יתכ?א [וב -- םילוע | י יל הנה | יתכאחפְד הלחתב
 [וילעמ | א 'ל ,י םורממ =. [ה"בקה 6 | יתכנאפְ הלגנש ;ן [הלגינש | יי ןויכו | ן 'ל ;פ ןידרויו
 | יכנאל ןנחוי .תחפהד יאגי [1 יי * | 1 הבור .יכאפד הבר .] אבר ₪ ,ח] [איח 7 | %% םלוכ

 , אנירחאו ,1 אנירחו .ןפ הנרחו | [ףכא םלופה .נחח םלפה .יִופְד םלוס | א 'ל .ם וילע = [וילע

 .ופ םלוס .לג [םלפ | יפ יל וילע | 1 רמד | גו ןמ8 | ייל לעו |לע * | ת יל יילע | יתאחד דחו
 | ן רמד | תִד ןאמל אלא .ן ןמו .אח ןאמו .נ ןמ .וכפ [ןאמ | כ היל אחינ ,"ן [אחינ | [ךכאְַד םלופה
 ה"בקה ,פ וילע םייקמ ךאיה .תןְד וילע םייקתמ ימ ,2' וילע םיקתמ .*א] [וילע םייקתמ | יתפ יל וילע
 | 3ו ימיקתמ .?א םייקתמ .[ך] םומייקתמ 9 | א ר"אד | - ןח וילע םייקתמ וילע םיאק ,!א וילע םייקתמ

 | ןל "וגו .1 רואיה ..דמע ['תכאפְ רואיה -- דמוע * | ?אָו'ְד סלח | יִתְד 'ל גש | פ ןוהיהולא

 ןמקל וייכבו 'וכו רמעש ןויכ םת שיא בקעיו 'אנש .בקעי הז שיאו 1 :םש יריכמ 'קליבו סירב 'עו .הכלה
 חלש הדוהי תאו הניכש וילע הדחיתנש והער ינפ דחי שיאו ףסויו הדוהי הז דחי לזרבב לזרב החיתפה ה
 ךיבא ערו ךער ז"כפ שור ר"ומשבו 'ה ייפ ורתי .אמוחנתב שרדה ןכו ה"בקה הז והער ושרדו ,'וגו וי

 יימב 'עו 869 רצ ליעל ןושלה ןונגס ןכו וכו הלעמל 'תכ המ 9 :  [ו"זרהמ 'יפב 'עו] ה"בקה הז ךער 'וכו
 ויהו הפירע ב ןשי היהש םיכלמ ןבל לשמ והבא 'ר רמא 'קתעוה ה"כ רעש הדיקעבו ,םש ו"יכב ןמקלו םש

 וילע ['א א"יכב אוהש ומכ החחשו וא תחשו ל"צו] הת ה שו ותקינמ תאבש ןויכ וילע םיבכוש
 ןבל לשמ 455 יומע ג"המבו ,וילע בצנ י"י הנהו יוה וילעמ וחרב 'וכו הלגנש ןויכ 'וכו וילעמ וחרב וז
 םש ק"יכבו] ליצהל וילע תחש ותקנימ תאבש ןויכ וילע ןיבכוש םיבובז ויהו ושר ע לע ב כו ש היהש ם

 ךבל םלוכ וחרב ה"בקה הלגנש ןויכ 'וכו ךכ וילעמ םלוכ וחרב ותוא [קי נ ה ל וילע תחש יוכו וילע ןינ כ
 ח"יכבו ,ךומסה רמאמה תלחתב ןכו] 'וכו.י"י הנהו רמאמה םויפ יתמלשה ןכו ,וילע בצנ 'ה הנהו

 ח"רד אתגולפ רב וניא ןנחוי 'רש איה תשבושמ ןנחוי 'רו 'יגה .ייני 'רו 7  :["וכו אייח 'ר וי ל ע םש אח
 יזמבו 787 דצ לועל עו ,ייני ירו יתהגהו ,[ו"יו ד"וי-יטיש יניב ףסותנו ןנח הלחתב :בותכ היה 'ב

 יר םג שרפמ [וליצהלו ורמושל] וילע םייקתמ בקעי לע וילע רמאד ןאמל ץרתמש ומכו ;אייח 'ר ה"
 לועל ומכ וילע םייקחמ ןושלהו ,ט"פפ ןמקל םג .רדסנ רמאמה הזו ;יוכו םיעשרה שרודו בקעי לע וילע

 לע ןושלה לגרומו ,ה"בקה ילע םייקתנ 850 דצ ליעלו .םש י*מב םג עו 'וכו וילע םייקתט ינוא 'ג ייס ט"לפ
 ררס ריבדבו 'א ג"ו ט"פ תוכרב 'שוריבו 581 דצ ליעל עו ,וילע םייקתמ [ןורטפה] אוהש ןורטפ ול שוש ימ
 אילמפו ךלמה האר ךכש השא דולי ירשא איעשוה 'ר רמא ך"פ שיר הבר רבדמבבו] ,(ט"כ יס ב"פ) ןנחתאו
 תובאה הז קוספמ םג שרודו בקעי לע וילע בצנ כ"ג שרפמ ל"בשרו ,[ותוא םירמ שמו וילע םיבצנ ולש

 סונורת 786 דצ ליעל ל"בשר םשב שרדה רומאמה הז ןיעמו ,םש י"מבו 475 דצ ליעל 'עו ,הבכרמה ןה ן
 ימכח רמאמ תעדי רבכו 'כש י"פ ב"ל השרפ ןמקל ייחב 'ר תעד ןכ אלו] ש"ויעו ול הארה םילגר 'ג '

 ירהש השלשל אלא תובא ןירוק ןיא העבראמ התוחפ הבכרמ ןיאו הבכרמה ןה ןה תובאה תמאה
 השמ יהלא רמאוש םיאיבנ ראשב ןכ וגיצמ אלו בקעי יהלאו קחצי יהלא םהרבא יהלא ומצע תא ארק י"שה
 תורעהב 'עו ,'וכו .ךיבא דוד יהלא ('ה 'כ ב"מ) בותכש אוה דודב הז וניצמ לבא וכו הנוי יהלא
 ל"יכבו - ,םיסופדב טמשנו טוקליבו י"כ ראשב םג ןכ אתיא רמאמהו [א"ל תוא 'א 'ב דצ אתליכמל ש"אמר
 ןה .ןה .תובאה שיקל ןב ןועמש 'ר 'מא שרפמ םש ג"המבו ,ויתמלשהו 'וכו בצנ י"י הנהו 'פה רפח
 :הבכרמ וארקנ ךכל בכוו םש שיש תחכומ הבכרמהו םבלב הקוקח הבכומה תרוצש יפל הבכרמה
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 3 ני חכ טס השרפ אציו

 ןה ןה תובאה רמא שיקל ןב ןועמש 'ר וגו וילע בצנ י"י הנהו 'נש םהילע םימייקתמ םהיהלא
 הנהו ,(גי הל םש) םיהלא וילעמ לעיו ,(בכ זי פש) םהרבא לעמ םיהלא לעיו 'נש הבכרמה
 ?ףילע בצניוינ

 אוה םעפ ח"י סחניפ 'ר םשב הנינח 'ר קחצי יהלאו ךיבא םהרבא יהלא יי ינא רמאיו
 רומא םה ט'י םדא ךל רמאי םאו ,הליפתבש תוכרב ח"י םימכח ועבק ןכ דגנכו ,הרותב תוכאה ריכזמ
 ימש םהב ארקיו ול רומא םה ז"י םדא ךל רמאי םאו ,ןוהנימ אוה תיל ןילע בצנ י"י הנהו ול
 : ןוהנימ (וט חמ םש) קחציו םהרבא יתובא םשו

 ארפק רב 'שמ שיקל ןב ןועמש 'ר ךערזלו הנגתא ךל הילע בכש התא רשא ץראה
 סכיו סעוסנס ,'נ ס"ק כ''ס םוינעס 'ל 'ס דיפ .םוככנ 'םוכי ,כ"ק 'כ עוקל" 3  :'ן "כ ב"פפ ןטקכ ,478 75 ליעכ 1

 :'ע "ים פליו ב"ע לפוסנפ ,'3 "5 ןילוס ,סט עוקלי ה | :'5 'יפ

 וילע | ל יל בצנ ** | נופ ןהילע | יתכנאחפ םויקתמ .ןְד ןימייקתמ | + ה"בקה ."]פ ןהיהולא 1
 שור) שיקל ןב ןועמש לר רמא , וילעמ לעיו . .יעמש 'ר [וילע בצנ -- ןועמש 'ר * | יל "וגו | א רמאיו
 תובאה שיקל שיר ימא .ינחופ וילע בצנ . . םיהלא (יָ] לעיו הבכרמה) לעיו יגש הבכרמה . . תובאה (5 שוקל
 בצנ י"י הנהו םהרבא לעמ םיהלא לעיו 'אנש . . תובאה ל"בשרא .כ וילע ...הנהו םיהלא וילעמ לעיו 'נש ..

 | תד יל .א םיהלא וילעמ (?א לעיו רמאיו) לעיו קחצי יהלאו ךיבא םהרבא יהלא י"י ינא רמאיו וילע

 | אל יל ,ך םהרבא . . רמאיו ,ףָ] ךיבא . .רמאיו .2 קחצי יהלאו םהרבא .. .רמאיו [יזפ קחצי -- רמאיו * 4

 הנומש .פ י"ח ;יא'דך [ח"י | נח קחצי .אפד סחנפ ,כְו [סחניפ | ₪5 אנניח ,ָןְ]ו היננח ,א אנינח

 | :תאד 'ל אוה | יתכאחפד םימעפ .גְו [םעפ | גן רשע (1 הנמש) הנומש .תכחד הרשע (כזָד הנמש)
 הנומש ,25] הרשע הנמש | %% 'ל םימכח | "א ןדגנכ .ן ןדגנכו ,'א ןכ דגנכ | יכחןפ תובאה תא 5

 דחא [םדא ךל ** | א םא | י הלפתב . הלפתב הרותב .תכאח ד הלפתבש ,ןְ [הליפתבש | ן רשע

 יכ הנה 6 | פל ל :ירכאו וה ןירתגחד פה * | רכנד רשע העשת .תחו הרשע עשת .י"ךאפיד [טיי
 | ך קחצי יהלאו ךיבא םהרבא יהלא י"י ינא רמאיו = [ולע | 7 םשה [ייל | (1ְד יל ול -- הנהו)

 ןמ .אפְד ןינמה ןמ 1 ןהמע ארקנ בקעי ןיאש ןוהנמ .י"רְר ןוהנמ ;ח] [ןוהנימ | כא וניא [אוה תיל

 [ירתאחפד קחציו --םשו* 7 | יתכאופ ןה | כגו רשע העבש . ןח הרשע עבש | ל 'ל [םדא ** | כ ןיינמה
 ;ך ןוהנמ דח ;ל םהמ .תכנ!אחפ ןוהנמ [ן ןוהנימ * | ל וגו ,5 יתובא םשו .ן קחציו . .ייתובא םשו

 /גְו [שיקל -- 'ר | ינאפ "ל ךערזלו --ךל | יתכנאחפְד בכוש .ן [בכש 8 | "א ןינמה ןמ ,י ןוהנמ דח אוה
 ארפק -- םשמ) י"א] םשב ,תןכנפ םושמ ,ך םשמ | יול ןב ןועמש 'ר /תןד ןועמש 'ר :יכפ שוקל שיר

 | ('א יל

 יבר םשב אנינח יבר 'וכו רמוא ל"ביר הרשע הנומש המלו איגופה ג"ה ד"פ תוכרב 'שוריב .'וכו הנינח 'ר 4
 םדא ךל רמאי םא בקעיו קחצי םהרבא הרותב ןיבותכ תובאש םימעפ ח"י דגנכ סחניפ
 יתובא םשו ימש םהב ארקיו ול רומא ןה ז": םדא ךל רמאי םא ןוהנימ אוה תיל 'וכו הנהו ול רומא ןה ט"י
 םדא ךל רמאי םא 'וכו םימעפ רשע הנמש דגנכ 'וכו םשב היננח 'ר םש תוינעתבו ,ןוהנומ קחציו םהרבא
 ןונימ "וכו ארקיו רומא ןה רשע העבש םדא ךל רמאי םאו ןונימ אוה תיל 'וכו הנהו ול רומא ןה רשע העשת
 דגנכ ןמחנ רב לאומ ש ר"א הרשע הנמש המלו םש 'יגהו אריו אמוחנתב רתוי שרופמ רמאמהו .אוה
 תאזה ץראה ןמ םכתא הלעהו םכתא דוקפי דקפ םיהלאו םהבש ןושארה הרותב ןיבותכ תובאהש םימעפ ח"י
 רשא ץראה תאז [ו]ילא 'ה רמאיו ןורחאהו (ד"כ יג תישארב) בקעילו קחציל םהרבאל עבשנ רשא ץראה לא
 יהלא ביתכ ךכש ט"י ןה ירה םדא ךל רמאי םאו ('ד ד"ל םירבד) בקעילו קחציל םהרבאל (םכיתובאל) יתעבשנ
 ןהמע הנמנ בקעי ןיאש ןינמה ןמ הז ןיא ול רומא 'וגו הילע ,בכוש התא רשא ץראה קחצי יהלאו ךיבא םהרבא
 םימעפ ט"י ,םה טיי 'וכו רמאי םאו םעט ימלשוריבו ונינפל םגו  ,(ןהמע ארקנ בקעי ןיאש ג"יכב ףסונ ןכו)
 תובאש םה םימעפ ז"י ,םה זי ךל רמאי םאו םעטו 'וכו םהרבא יהלא י"י ינא רמאיו 'וכו הנהו ביתכ ךכש םה
 ג"מ ד"פ תוכרבל והילא תונשב א"רגהו ,יוכו ימש םהב ארקיו ול רומא בקעי קחצי םהרבא הרותב  ןיבותכ
 אראו יפב יבו (יה יד ז"טו ו"טו 'ו 'ג ד"כ 'ב) תומש 'פב 'הו (ד"כ 'נ) יחיו 'פב 'א םימעפה ז"י ולא ןייצ
 (/י ו) ןנחתאו יפב יאו ('ח 'א) םירבד 'פב 'או (א"י ב"ל) תוטמ 'פב 'או ('א ג"ל) אשת יכ 'פב 'או (יחו 'ג "ו)
 כ"חאו ,ז"י ירה ('ד ד"ל) הכרבה תאזו יפב 'או (יכ יל ביי טיכ) םיבצנ יפב בו (ז"כו 'ה 'ט) בקע יפב 'בו
 (ג*י ב"ל תומש) ךידבע לארשילו קחציל םהרבאל רוכז אוהו 'וכו דחיב תובא 'גה םימעפ ינש דוע שיו םש בתכ
 ךירפ הז לעו (ב"מ ן"כ) םהרבא יתירב תא ףאו קחצי יתירב תא ףאו בקעי יתירב תא יתרכזו יתוקוחב 'פב יאו
 וניאש ינפמ ונייהו ל"צכ ןוהנמ תיל 'וכ יתירב תא יתרכזו רומא ט"י םדא ךל רמאי םאו ימלשוריב
 םהרבא ל רוכז ינשמו ז"י אלא ןגיא כ"א ררסכ בקעוו קחציו םהרבא ש"מ אלא בישח וניא םא ךירפו רדסכ
 לארשי ןינמה ןמ אוה רדסכ ביתכד ןויכ מ"מ לארשי בותכש י"פעא 'יפ ל"צכ ןוהנמ לארשי לו קחצי ל
 ןה ירה םדא ךְל רמאי םאו אמוחנתה ןושל דגנ אוה 'וכו ימלשוריב ךירפ הז לעו ושוריפו ,ל"כע בקעי ונייה
 םש רמאמה ןושל דגנ א"רגה היגהש ומכ ימלשוריה היגהל דאמ השק םגו 'וכו םהרבא יהלא ביתכ ךכש טי
 םשו 817 דצ ג"ח א"הגאב ע"יעו ג"עצו טוקליבו 'יסופדבו י"כ לכב ונינפלש רמאמה דגנו תומוקמה ינשב
 תוכרב ז"י ןה ז"י ךל רמאי םאו "וכו הנהו דוע ףסוה ןה תוכרב ט"י ןה ט"י 'וכו ךל רמאי םא ןוכנ אלל שרפמ
 ומכ ימלשוריב היגמ א"רגהש קויד ילב בתכש ו"זרהמ 'יפ רחא ךשמנ םש ויתורעהבו 'וכו ןהמ ערג ןה
 ג"המב קתעוה ונינפלש רמאמהו ,['ג תוא 'א 'יס אריו אמוחנתל ויתורעהב ב"שר וירחא ךשמנ ןכו] אמוחנתב
 !וכו ןדגנכו הרותב תובאה ריכזמ אוה םימעפ רשע הנומש 'וכו םשב (הנינח) היננח 'ר "וכו ינא רמאיו םש
 אוה תיל .'וכו הנהו ול רומא ןה הרשע (עשת) העשת םדא ךל רמאי םא ה לפתב תוכוב הרשע הנומש
 בוט לכשבו ,ןוהְנמ יתובא םשו ימש םהב ארקיו ול רומא (הרשע עבש) רשע העבש ךל רמאי םאו ןוהנמ

 שי
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 449רכלכו רזעלא 'ר 'שמ אינוח 'ר , ךריד ךשאר תוחת ןמ רמאד שנאכ ושאר תחת הגתנו סקניפכ הלפיק
 : הילע רכקנו

 ןיכרכתמ ןיא ךינכ ךכ םימכ אלא ךרכתמ וגיא ץרא רפע הט ראה רפעכ ךערז היהו (די
 ךיננ ךכ םלועל םייק אוהו תוכתמ ילכ תא הלכמ ץרא רפע הט ,םימב הלשמנש הרותה תוכזב אלא
 שיר ןייושע ךינכ ךכ שיד יושע ץראה רפע המ  ,םלועל ןיטייק ןהו םלועה תומוא לכ תא םילכט
 ןכ וליפא ךתחמ ןייגטמד וליא ,ךינומ והט ,(גכ אנ היעשי) 'ונו ךיגוט דיב היתמשו ר'הה תויכלמל
 ,(אי חס םילחה) ךרבת החמצ הנגנומת םיכיברב רמא תאר המכ ךיבוח ןמ ךיל ןיקשקשמ ךיתכטל
 םהל םיציברמ ויה ,םהל םישוע ויה המ ,(סש סש היעשי) הרוכענו יחש ךשפנל ורומא רשא

 1895 15 ליעכ ,סט עוקלי 8

 | "א ויתושארמ [ושאר | ןך החינהו [הנתנו | כ וינפב .יאחפ סקנפכ | כא הלפק .יתגחופ [הלפיק 1

 /ןף אמ .יח ןאמ [ןמ | [ך הירבחל רמאד ,.ן רמד | א םדאכ .ןֶד שיניאכ .יכ'אחפ שניאכ ,ן [שנאכ

 יתד אנוה .ם [אינוח | י אוה ךדיד | יתכנאחפד ךשיי .| [ךשאר | א תוחתמ ,[ך תוחתד | א יל

 | יא רועילא תו רועל | ירתנאוך םשב .כפ םושמ | כג] םושבא אינוח .א םולשבא ןב אנינח ,ך אנינ
 [ץרא | ך ל [ץראהל 8 | אש רבקת ,י רבקתש ,1רתו"וְך רבקנ אהיש .ן רבקנ .] [רכקנול

 | ןך תלשמנש 4 | ףח םיכרבתמ | ח סגיא .יתופ ןניא | אה פא (ךכ | ג ןיא | ד 'ל .תכנאחופד ץראה
 יא יל .תכנחוד ץראה [ץרא | כא המו | ןח םימל וכל אמצ לכ יוה (1 יוה םימב) ינש םימל ,יכ םימל
 | + םייקתמ | 2 תכתמ | יכ'אח 'ל .תוד לכ תא .*א לכ .ג [תא | יכנאזה הלכמ | (5 'ל ץראה -- ץרא)
 /1 תא [לכ תא | כ הלכמ .1 ןילכמ ןה .י 'ילכמ .א ןילכמ .[] םילכמ 5 | 2 לארשי [ךינב | %א 'ל םלועל

 ,כחד פי- .תגאו [ןימייק | גחד פהו .יתאו [והה | תד ל :יכנאחו [תומוא | כח 5 .יא לכ
 שיו .ףדד לכל שיר .ג] שייר .כאחפ (שיד | יתכאד 'ל .גחו |ץראה | תכנאד המו .וָו |המ | 'י ןיסיק
 | י םישענ .תפ םיושע .ח ןיושע .!א יייושע .כוְד םייושע .נ*א [ןיושע | "אח ףא [ךכ | י םלועל
 / הרבענו יחש ךשפנל ורמא רשא ['וגו | 1 ךייגומ | ל ךיתמשו [היתמשו ** | [ך תויכלמה לכל 6 | ןְו שייד

 והמ [ךיגומ והמ | יתנחוְד 'ל ."| םירבועל ץוחכו ךוג ץראכ ימישתו הרובענו ..רשא ,'5א הרובענו .. רשא

 /₪ח ןיגייממד | תיא ןילא חוד ןיליא :יכ:אפ ולא .1 [ולא | יח 'ל ."א ךיגומ המ .כנְו ךייגומ
 ,₪ ךחבוחמ ל ךיתחמ .1] [ךתחמ | ף ןייגסמד ,?א ןינגמד .'א ןינגממד .1ך ןיגמד ,3 ןיגיימד ,ן ןיגגמד

 /תד (ת ךחוכ) ךיחכ תא ןישיתמו (ך ךיתי) ךיתוא ןירסיימו (?ך ךיתתמ) ךיתחמ .1% ךל .י ךיתי .בכ"א ךחי

 ,1 ךתגטל .ל ךיתנינל [יחְופ ךיתבטל * 7 | ןך יכה וליפאו .ך ןכ פיעא .י ןכ וליפאו .ן ךכ וליפא | ח 'ל
 /ם ןישקשקשמד .ו*ךא ןישקשקמ ,*ךכנחו [ןיקשקשמ | 9 ךיתובוטל תא ךתבוטל ,כִך ךיתבוטל

 [תכגהפד ךיגוח ןמ* | י ךיג :ראפד ךל :תכגו [דיל |  תד ןיקירממו (ת'ִד ןישקשקמ) ןיקשקש
 /תַו ןהל םישוע | 5 'וגו [הרובענו 8 | ₪ 'ל ךרבת החמצ | י יל .ן ךיתבוח ןמ .7 ךיבוח ןימ .א ךבוח ןמ

 /[ףן םתוא [םהל | יתכנאפ ןיציברמ | א 'ל ויה | א ןישוע .ינפ ןהל ןישוע .?א םהל ןישוע

 | יכנאפד ןתוא

 ןילפקמש .סקנפכ 1 | :תוכרב ח"י הליפתב ועבק םדגנכו תובאה ריכזמ אוה 'וכו םשב אי גנ ח 'ר 149 דצ
 שרפמו סרוג רחא ןושלמ ר"ב 'יפבו ,אוה ךלש ךשאר תחת המ רמואש םדאכ ושאר תחת הנתנו ,ויפד תא
 ,(יב יל הדנ) לפוקמש סקנפל ומכ סקניפכ הלפיק ןושלהו .ךל רשא לכ ךשאר תחתמ רמולכ ךדיד אשיר תוחתמ
 רמ אד שיניאכ ויתוש אר מ תחת המשו סקנפכ הלפיק ארפק רב םושמ רמא שיקל שיר םש בוט לכשבו
 תחת הנתנו םקניפכ הלפיקש לוכיבכ 'מוא ארפק רב םש ג"המבו ,אוה ךיליד ךישיר תוחתד המ הי רבח ל
 יאמ וגו הילע בכוש התא רשא ץראה אתיא םש ןילוחבו ,ךל ךשיר תוחתד א מ הירבחל 'מאד שיניאכ ושאר
 שבכיל החונ אהתש וניבא בקעי תחת החינהו לארשי ץרא לכל ה"בקה הלפקש דמלמ קח צי 'ר רמא היתובר
 רשא ץראה 'וכו םולחה תא הארש העשב ומע ה"בקה השע םיסנ שיקל שיר רמא םש ב"מ אמוחנתבו ,וינבל
 םש ה*כ) הילע בכוש אלא .הילע בשוי רמאנ אלש המל ושאר תחת ה"בקה הלפיקש 'וגו הילע בכוש התא
 ג"יכו וזיכבו ,תובר םימעפ ליעל אינוח אנוח םשה תביתכו ,אנוה 'ר .איגוח 'ר  :(ב"שר תורעהב ימור י"כב
 םשב ח"רש הארנו ,['בו 'א א"יכב אוהש ומכ םולשבא ןב ל"צ] יל שרפתנ אלו םושבא אינוח 'ר 'יגה כ"יכו
 ץראה תא תתל וחיטבה ה"בקה 'וכו הננתא ךַָל הילע בכשת התא םא "וכו בכוש התא רשא ץראה שרוד א"ר
 ומכ דב לבו ןושלהו ,םירצמב ינובקת אנ לא ףסוי תא עיבשה ןכלו הילע רכקנ אהיש דבלבו וערזלו ול
 רבקתש 'יגה םעטו ,ע"צו ג"יכב םג אתיא רב קנו דבלבו 'יגהו ,('ח 'ה םיחְבז) דוסיה דגנכ ןתיש דב לבו
 יר םשב אנוח 'ר םש בוט לכשב ןכו ,הילע רבקתש דבלבו 'וכו הננתא ךל 'וכו ץראה ה"בקה ול רמא
 רזעילא 'ר םשב אנוח 'ר הילע בכוש התא רשא ,א"ד םש ג"המבו ;הב רב קת ש דבלבו רמא רזעילא
 לכ וכו רפע המ 8 :הב הרובקה לע (טבחתנ ל"צ ילואו) טרחתנ ךכל הילע רבקיתש דבלבו 'מוא (רזעלא)
 ּו"יתהו ןיכרבמ ןיא ךינב בותכ ןאכ ל"יכבו] ש"ויעו 'וכו ךערז תא יתמשו 'פל 895 דצ ליעל רבכ רדסנ רמאמה
 םניא ךינב ךכ םימב אלא ךרבתמ וניא רפ ע המ קתעוה 197 דצ בוט לכשבו ,[רחא בתכב יטיש יניב היולת
 תוכתמ ינימ הלכמ ץראה רפע המו םימל וכל אמצ לכ יוה 'אנש םימל תלשמגש הרותב אלא ןיכרבתמ
 ןה ךינב ףא םלועה דופי אוה רפע המו וז הפסוה םש דועו] ןימייק ןהו תויכלמה תא ןילכמ ךינב ףא םייק אוהו
 ורמא רשא ה"שז ןיחימצמו תויכלמל שויר ןייושע ךינב ףא ןיחימצמו לכל שייד יושע רפעה המו [םלועה דוסי
 ןיכרבתמ ןיא ל אר שי ךכ 'וכו ךרבתמ ןיא ץראה רפע המו םוקמ לכב ךינב ףא םוקמ לכב רפע המ ט"קלבו] "וכו
 הלכמ רפע ה המ םש ג"המבו [םלוע לש ודוסי ךינב ףא םלועל םויק רפע המו םימב הלשמנש הרותב אלא
 ןמזב ךינב ךכ שי יד יושע רפע המ א"ד 'וכו םלועה תומוא תא ןי לכ מ ךינב ךכ הלכ וגיא אוהו לכה תא
 םילד.שארב ץרא רפע לע םיפאושה 'מוא אוה ןכו םש ףסותנו] םלועה תומוא לכל שייד ןישענ ןה ןיאטוח .ןהש



 ו וט די חכ ספ השרפ אציו

 תא הלכמ וז היטלפ המ ,בט ןמיס אה אחא 'ר םשב הירזע 'ר  ,םהילע םידיל םיריבעמו .תויטלפב
 :םלועל ןימייק ןהו תומואה לכ תא םילבמ ךינב ךכ םלועל תמייק איהו םיבשה תאו םירכועה

 רמא תאד המכ אמיד היעורת אוה תא אנהכ רב אבא 'ר רמא "וגו המדקו המי התצרפו

 אלהו ,ול הארה לאקזחי יקולח ףא רמא הנינח רב יסוי 'ר ,(גי ב הכימ) "גו םהינפל ץרופה הלע
 :(ג דנ היעשי) יצורפת לאמשו ןימי יכ שריפו היעשי אב ,[ברעמל] חרזמה ןמ אלא לאקזחי שריפ אל

 אל הסנרפה לעו ה"בקה ובישה לכה לע 'מא ןינבר 'וגו ךיתרמשו ךמע יכנא הנהו (וט
 ,ךיתרמשו (םש םש) ינרמשו ,ךמיע יכנא הנהו (כ חכ תישארב) ידמע םיהלא היהי םא ,ובישה

 ,ךיתובישהו (אכ םש םש) םולשב יתבשו ,ךלת רשא לכב (םשפש) ךלוה יכנא רשא הזה ךרדב
 ספליכע ,ג'"'פ ': ססכפע סלטב ספליכמ | ,ניי '3 סכיע 'נ ד"כ סיעשי יליכמ 'קלי ,6"כקס 'כ סכיע 'קלי ,סט טוקני 8

 :סט סיעשי יכיכמ 'קלי ,(וייעס) סלט יכ סיעפי 'קלי ,כ"ק 'כ עוקלי +  :'פ "ק "כפ סנכ סופט .ו"ע ד"י סופט י''גטכד
 :'נ 'יכ ליו לעוסנפ ,'3 'ק סלשיו כ"ע לעוסנפ ,'כ- ייק סיילפ סנכ לקקיו ,ס'ילפס 'כ סילספ 'קלי ,כ"ק 'כ 'קל* 6

 ,5] [םיריבעמו [ יו ןירטלפב ,ך תוירטלופב ,1ך תירטלופב ,ן תוירטלפיב /[ךננא תוירטלפב ,  [תויטלפב 1
 ,5 םירד ,1רןְד םירכ .?ף ריר .א ןיריר /5 םיריר .לךכ'ל םידור /5 םידיר ,ְ] [םידיל | .ייראפד ןי-

 | תכ'אופד בוט :ינ:אח [כט | י אוהו .תד איה .כנאחופ |אה | ם אריעז | ייפ ןהילע | ל ןירד
 | יזאָו יל וז | ךְך הריטלפ ,א אירטלפ .ן האי- .ירכפ איד- .ןח [היטלפ | א ₪ לארשיל [המ

 ,!ר?אפ םיבשהו | *ך םירבוע .י יירבעה .1 ןי-.!רתכנאחופ [םירבועה 5 | ?ך יל תא | י*ךכנאפ הלכמ
 | י יל .'א לכ .2ןפ תא [לכ תא | א ןי- .יכנפ םילכמ | פ יל םלועל | כא תמייקתמ | ?ךיא םיבשו
 :תכ'יאחד םיטָייק םהו .ינופ [ןימייקןהו | ת םילילא ידבוע 'ועה תומוא :יגאחוד םלועה תומוא .כפ [תומואה

 ,(היעשי) מ ףד הבגנו הנופצו המדקו ['וגו המדקו | מירעתכנאפד תצרפו .ן [התצרפו 8 | %א ןימייקתמ ןהו
 .מכאופ [היעורת | י יל אוה | 9 הנינח | (היעשי) מ 'רב | יאו יל ,(הכימ) מירע כג1אפ המדקו
 / תיא המיר | ו אמוערת 1 היעור ,*ָך אעורק ,(הכימ) 'ו'ְך אעורת .?ך העורת ,ןִד אייערת .ָ) איעורת

 ה"בקה ₪ [ול | 'א יל ףא | מירכאפד אנינח .תו [הנינח | .] ןב ,רכנ?א ירב | יל וגו 4 | ן המייד
 | | אבו | מיכופל ל [(פש) ירתג'א'אד"ל ברעמל * | ל יל לאקזחי 5 | ך יל .(היעשי) ו בקעיל
 [תכאחופ הנהו*6 | ן הגו , 'וגו יצורפת .?אפ יצרפת /מירתכנ''א [יצורפת | (םש) 3 והיעשי
 ךיתובישהו ךלת . . ךיתרמשו .יַנ'אְד ךלת רשא לכב .ךיתרמשו ,?א ךיתרמשו .₪ ['וגו ךיתרמשו | ינדל הנה
 (5 יסוי .?א יסא) יסיא 'רו ןנבר ,'א ןינבר יפא 'רו ןינבר ,ףחד ןנבר .יפ [ןינבר | ן וגו ,2 המדאה לא

 | (א יל ךמיע-- פא) ח םא 'מא [א7 | כ לע | יתאד % :כנחופ [ה"כקה | נ ןירמ | .כ"אָו ןנבר
 רשא . .ינרמשו רמא :יכנןפ [ךלת -- יגרמשו | ךמע | ד (תן הנהו) הנה ול רמא ,ינפ הנה :2ח] [הנהו

 לכב ךרדב ךיתרמשו רמאנש הזה ךרדב ינרמשו ;א ךלת . .יכנא רשא ךיתרמשו ינרמשו ,ןְד ךלת . ..ךלוה ינא
 לא ₪ .(םילהת) ונ1אפ [םולשב 8 | ן[ך ךלת רשא לכב ךיתרמשו ול 'מא הזה ךרדב ינרמשו ,'ָך ךלת רשא
 המדאה לא ([ך ךיתובישהו ול 'מא ,ן] ךיתבישהו) ךיתובישהו ,(םש) ינאפ [ךיתובישהו | ית'אחוד יבא תיב

 | יתחוד תאוה

 ולפא 'יגה 'ב א"יכבו ,2 תוא 396 רצ ליעל י"מב 'עו ,('ז ג"י ב"מ) שודל רפעכ םמישיו 'מואו ('ז 'ב םומע)
 ייגה ןכ .םידיל 1 = :[וק ייפא לע רבעוהו- ךתבוטל 'יפא קר בותכ 'א א"יכבו  ,ןכ תלמ לע דוקנו ךתבוטל ןכ
 א"ס ןמסנ א"בא שררמ ןוילגבו ,ש"ירו ד"מל ףוליחב םידיר ומכ םידיל ילואו ,ג"יכו ו"יכב ה"כו ל"יכב תירקיעה
 אוה תא בקעיל ה"בקה רמא וכו אוה תא 8 :םש י"מבו 396 דצ ליעלו ןאכ נ"חעו ,םירד א"סו םידור
 בקעיב וכו ץרופה הלע 'פה םג רתפ כ"בארו ,םיה תא ךינבל ערוק ינא .ךתוכובש םיה ץרופ אמיד .היעורת
 הזל וכימסהל שרדה ןושל הניש םש הכימ 'קליבו ,א"י "יס ףוס ג"עפ ןמקלו אציו 'פ ףוס [ב"מ] אמוחנתב עו
 אעורת אוה תא המדקו המי תצרפו ביתכד בקעי הז אנינח ר"א אנהכ רב יסוי 'ר םהינפל ץרופה הלע קוספה
 רמוא הביקע 'ר םש י"בשרד אתליכמבו ,(ונינפלש םירמאמה ינש י"פע םש ושבתשנ םירמאמה תומשו) אמוד
 אתליכמבו ,םש ר"ומשב ןכו ;המי תצרפו ץראה רפעכ ךערז היהו ינש םיה תא םהל עירוק ינא בקעי  תוכזב
 המי תצרפו 'וכו ךערז היהו רמאנש םיה תא םכל ערקא ינא םכיבא בקעיל יתחטבהש החטבה ליבשב א"ד םש
 י*י ערתד לע ('ח 'ו ב"ש) "וכו ץרפ י"י ץרפ רשא םוגרתו ,ערת לעפמ היעורת ראותהו ,םיה תא ץורפ ול זמר
 בוט לכשב שוריפה .קיודמ וניאו [םיִה ערוק ייפ בותכ 'ב א"יכ ןוילגבו]  ,'ב ערת 'ע ךורעב 'עו 'וכו אתערת
 םתוקלחמו םיטבשה ילובג .לאקזחי יקולח 4  :אערת ערת "עו איעורת 'ע ל"תמעב 'עו ,םי לש רעוש התא םש
 ןמ אלא לאקזחי שריפ אל אלהו ךירפו 'וכו המי תצרפו ול רמאשכ ה"בקה ול הארה דיתעל לאקזחי אבינש
 ,המי תאפ (דעו) דע (המידק) םידק תאפמ (ז"כ -- ג"כ יח - 'ב ח"מ /קזחי) טבש לכב בוחכש ומכ ברעמל חרזמה
 בותכ ל"יכבו ,[548 דצ ליעל 'עו] ןופצו םורד אוה לאמשו ןימיו "וכו לאמשו ןימי יכ שריפו היעשי אב ינשמו
 הארנ לאקזחי תקולח ףא שרפמו סרוג םש בוט לכשבו ,נ"חעו בר ע מ ל יטיש יניב ףסונו חר זמ ה ןמ אלא
 ךיבא בקעי תלחנ ךיתלכאהו ה"שז 'וכו ןימי יכ שריפו 'יעשי אב חר ז מ ה ןמ אלא לאקזחי שריפ אל אלהו ול
 תסרוסמ יד יס ע"פ ןמקל רמאד ןאמכ ל"ס ןינברד 'רנ .'וכו ובישה לכה לע 6  :'וכו המי תצרפו ול רמאנש
 כ*מב 'עו "וכו ךמע יכנא הנהו ובישה ה"בקהו "וכו ידמע םיהלא היהי םא הלחתב רמא בקעיש השרפה איה
 םש קיתעהו הנעא ינאו וארקי םרט היהו ה"שהז רמאמה שארב ףיסוה 488 'ומע ג"המב ןכא ,ת"פיבו
 יכנא הנהו ה"בקה ול רמא םיהלא היהי םא בקעי רמא הסנרפה ןמ ץוח ה"בקה ובישה לכה לע ירמא ןנבר
 ךבזעא אל יכ יגש ובישה הסנרפה לע ףא 'מוא (יסא) יסוי 'ר וכו ךיתרמשו ובישה (ךרדב) ינרמשו 'מא ךמע
 הכו ימא ןנבר יסא !רו ןנבר 'יגה םש ר"יובו ,םחל שקבמ וערזו בזענ קידצ יתיאר אל 'מוא אוה ןלהלו
 יתבשו ךלת רשא לכב ל"א ךלוה יכנא רשא הזה ךרדב ךיתרמשו ל * א ינרמשו ךמע יכנא הנהו ל " א ידמע
 ובישה הסנרפה לע ףא יסא ר"א 'וכו הסנרפה לעו תאזה המדאה לא ךיתובישהו ל"א יבא תיב לא סולשב

- 
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 הסנרפ אלא הביזע ןיאו ךכזעא אל יכ וכישה הסנרפה לע ףא יסא 'ר רפא ,ובישה אל הסנרסה לע
 :(חכ ול םילחח) םחל שקבמ וערזו בזענ קירצ יתיאר אלו רמא תאר המכ

 :ותנשממ רמא ןנחוי 'ר ותנשמ בקעי ץקיו (זמ

 :עדוי יתייה אלו הזה סוקטכ היורש הניכשה איה ןכיא הזה םוקמב י"י שי ןכא רמאיו

 דמוע הזה םלוסה איטז ןב יסוי 'ר םשב רזעל 'ר הזה םוקמה ארוג המ רמאיו ארייו (זי

 רמאיו ארייו 'וגו עבש ראנמ בקעי אציו םעט המ ,שדקמה חיב רע עיגט ועופישו עבש ראבב

 הט ,לאתיב רע עיגט ועופישו שדקמב רמוע הזה םלוסה ןומיס 'רכ הדוהי 'ר רמא ,םוקמה ארונ המ

 הזו םיהלא תיב םא יכ הז ןיא :לאתיכ אוהה םוקמה םש ארקיו 'ות רמאיו ארייו םעש

 :סט סטוק 5 :סט עוקל 4  :כ"ק 'כ טוקלי 8

 ,(םש) ו רמוא יסוי 'ר .ו?א רמא יסא (ו ירו) 'ר .פ 'וא יפא 'ר ,ן אסי 'ר .. ,ְד יסיא 'ר רמא | לעו 1

 [אלו 2 | ן יתישע םא רשא דע ₪ [ךנזעא אל | חף יכ ימאש .אד יכ ינש | ך יל ובישה | 'א רמוא 'ר

 [יכגחפד ותנשמ * | ג ץקיוו 8 | (םש)יול יל .?אד יוגו [יתכג'אתפ פחל -- עדו * | יתאחפ ייל
 /נזַך איה ןכא .פ [איה ןכיא 4 | ן ותנשיממ | ל יל [רמא -- ר ** | ל 'ל .ןך 'מאיו ותנשמ .ןְד וגו ותנשמ

 יכנאו [עדוי -- אלו | זך 'ל הזה םוקמב | י הייורש | יו הניכש | ן איה ןכיא 'מא .יתאד ןכא .כ אוה ןכא
 יריב הדוי ר"א [ארמז -- 'ר | "אפ 'ל ,*י םוקמה [הזה םוקמה | כח אריו 5 | % 'ל .1א יתעדי אל
 ,1ך ירמז ,גזח [ארמז | 'אפ יל .ן רב [ןב | א יל יפוי 'ר םשב | רכנאפ רזעלא .ן [רזעל | ן ןומיס
 | ל ועופיש .יָנָמ ועופשו [רתכאוד ועופושו * 6 | רכ'אפ םלפה | אפ 'ל .ךכ'א] ארמיז ,ך הרמז
 ,5 אמעפ יאמ ,ך הימעט המ .,] 'מעט המו ,ן 'עט המו ,ך םעט המו ,יתפ [םעט המ | ירָנ תיבב

 יוגו עבש ראבמ .]!אח] עבש ראבמ ['וגו -- ראבמ* | (ף 'ל םעט המ -- אציו) א יל בקעי אציו | א 'אנש

 | א יל .ל וגו .תד (ת םלפ) םלופ הנהו ([ך םלחיו) םולחיו עבש ראבמ | ."ך 'וגו םלס הנהו םולחיו
 תיב אוהה םוקמה םש ארקיו ביתנו הוה :ןכג!אח]ְד הזה -, [םוקמה 7 | חול אריו [יי'רתכנאד ארייו *

 ןומיס (5%% ירב) רב הדוהי 'ר ,י ןנחוי .ףַו ןומיס 'ריב הדוי | כ יל 'וגו רמאיו -- ר רמא | ?א יל ,י לא
 | ן יל עיגמ | ו ועופש , 1 ועופשו | שדקמה תיבב | [ְ דמוע היה | א 'ל הזה | א םלסה | א (*%א 'טא) רמוא

 יאמ ,ך הימעט המ .ןן| ט"מ .] 'מעט המ .ן 'עט המו .י [םעט המ | יתחְד לא תיב /]א] [לאתיב

 [ארקיו | ן יל .?א ארונ המ .יתנ'אחפ ך הזה םוקמה ארונ המ ['וגו | ן אריו 8 | א 'אנש .[ך אמעט

 [יתכנאפְד םימשה -- הזו * | %א 'ל םיהלא -- ןיא | יתחְד לא תיב ,ןאו [לאתיב | ך בקעי ₪ .י ₪ לאו
 | ול "וגו

 אלו יתנקז םג יתייה רענ א"דכ הסנרפ ןוש ל אלא ןאכ הרו מ א ה הביזע ןו ש ל ןיאו ךבזעא אל יכ ביתכד
 ב"מ אמוחנתבו ,199 דצ ליעל י"מבו נ"חעו אסי יסוי יפיא יסא אוה דחא םשּו ,םחל שקבמ וערזו 'וכו יתיאר
 ןמ ץוח ובושה לכה לע ורמא וניתובר ךטע יכנא הנהו ה"בקה ובישה ךכ ידמע םיהלא היהי םא רמא המ םש
 ר"א אתיא םש אמוחנתבו 'וכו ךבזעא אל יכ רמאנש ובישה הסנרפה לע ףא רמא איעשוא 'ר הסנרפה
 ונרמשו רמא ךמע יכנא הגהו ובישה "וכו היהי םא רמא ןבישה ה"בקה ןמ בקעי עבתש המ לכב הי כרב
 לע ובישה אלו םח ל יל ןת נו רמא ךיתובישהו ובישה םולשב יתבשו רמא ךלת רשא לכב ךיתרמשו ובישה
 ןנברו םחלה לע וחיטבה אל ךכיפל דוע ינממ שקבמ והמ םחלה לע וחיטבמ ינא םא ה"בקה רמא הסגרפה
 וערזו "וכו יתיאר אל א"דמכ םחל אלא ךבועא אל יכ ןיאו ךבזעא אל יכ רמאנש ובישה הסנרפה לע ףא ירמא

 יתמלשהו ותנשממ דע ותנשמ ןמ רסח ל"יכבו ,יש תחנמב 'עו ,ץקייו בותכ ארקמב .ץקיו 8 :םחל שקב
 יוכו שי ןכא רמאיו ותנשמ בקעי ץקיו 'א א"יכב םש 'יגהו רמאמה לכ רסח א"יכבו] םירפסה ראש 'יגכ רמאמה
 'וכו שי ןכא !יגה 'ב א"יכבו ,ותנשממ רמא ןנחוי 'ר ןוילגה לע רחא בתכב םפפונו 'וכו היורש הניכשה
 תומוא יאיבנ לע קר יכ ,ץיקהב בקעי םע רבד ה"בקהש ותעדש הארנ .ותנשממ] | :[ווכו היורש הניכשה
 רבדל ה"בקה הצרש 780 דצ ליעל ןינבר ושרד ןכלו ,547 דצ ליעל ןינבר רמאמכ הליל םולחב הלגנ םלועז
 (א"כפ םלוע רדס) תובאה ראש ומכ היה איבנ בקעי יכ ,ונמזב אלש שמשה אב ךכיפל העני צב בקעי םע
 ןרמאש ומכו םולחב אל לבא הלילב העניצב קר רבד בקעי םע םגו םויב לארשי יאיבנ םע רבדמ ה"בקה
 לבקש ודומלתו ותנשממ ררועתהש הנוכה ותנשמ ץקיו בותכה רמאש ההמו ,ד"כ 'יס חלשיו ב"מ אמוהנתב
 "יס נ"קמ 'צוה םידיסח 'סו ה"מפ ב"ח םיכובנ הרומב ע"עו ,םש בוט לכשו 'ב ומ תישארב 'עו ,הניכשהמ
 ןכיא 'יגה ק"קו ,יוכו ירש י"וד אתניבש רקי תיא םגרותמ 'א י"רתב םגו .היורש הניכשה 4 :[ה"פרו ו"ט
 הניכשה הפיא רמולכ ןכיא ומכ ןכא ושרדו ,יתעדל הנוכנה 'יגה איה] ו"יכו פ"יכב םג אתיאש "וכו איה
 :"וכו היורש הניכשה ןכא םיסופדה ייגכ 'ג ט"קלבו ,[המוקמ התע דע יתעדי אל יכנאו ,הזה םוקמב ?היורש
 ראבמ בקעי אציו תוארקמה ינשמ שרוד ז"ביר םשב א"רו ,ק"מהיב דגנכ המימשה עיגמ .שדקמה תיב דע 6
 בותכה ריכזה אלו ק"מהיב רע עיגמ ועופישו עבש ראכב רמוע םלוסה ,וכו ארונ המ רמאינ ארייו 'וכו עבש
 רמאמ םג 'עו) לאתיב וארקש םלשורי איה זול ז"ביר לש ותעדלו 'וכו לאתיב אוהה םוקמה םש תא ארקיו
 ארויו תוארקמה ינשמ שרוד ס"בירו ,(לאתיב "וכו ארקיו רמאנש תיב וארקש בקעוכ 'א ח"פ םיחספ רזעלא 'ר
 ן"במרב 'עו ,לא תיב דגנכ דע עיגמ ושאר אוהש עופישו שדקמב דמוע םלוסה 'וכו ארקיו 'וכו ארונ המ רמאיו
 תיבב ושארו ק"מהב דגנכ עיגמ ועופוש עצמאו ז"ביר םשב א"ר רמאמב שרפמש י"שריפ לע גישה םשו ,ת"הְע
 רמאמב םג טוקליב ייגה תשבושמו ,ת"פיבו ם"ארב ע"עו ,וללפתה ה"דב 'ב א"צ ןילוח י"שריפבו ש"ייעו לא
 רמאמ קר אחיא (ינפלש קתעהב וא) פ"יכבו = ,ןנחוי ר"א םש שבתשנ ינשה רמאמבו "וכו ארקיו ביתכו ןושארה

 םעט המ דע םעט המ ןמ גלדש הארנו 'וכו רמאיו אריוו םעט המ 'וכו םלסה יסוי 'ר םשב רזעלא 'ר דח
 ,ארמז ןב תולמ ילב יסוי יר םשב א"ר פ*יכ תחסונלו] 'וכו רמאיו ארייו דע 'וכו רמאיו ארייו ןמ גלד כ"יכבו
 שאר םהב אבומש ['א א"יכ דבלמ] י"כה לכב ךומסב ןכו .םוקמה םש 8  :[םש י"מבו נ"חבו 482 דצ ליעל יע
 ך"נתבו ,787 דצ ליעל יזמב 'ע תחא הביתב לאתיב תביתכלו .םוקמה םש ת א ארקיו בותכ ארקמבו ,קופפה
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 ןב ןועמש 'ר רמא  :ךב אצויכ םיקידצ הכרהל חתפהל הזה רעשה דיתע אחא 'ר רמא םימשה רעש |
 :ח'י הזו ןינמ םימשה רעש הזו םעט המ לימ ח"י אלא ןטמלשמ הובג ןלעמלש שדקמה ןיא יחוי 8
 המכ יונב הז ארונ המ רמאיו ארייו יונבו ברחו יונב שדקמה תיב ה"בקה ול הארהש רמלמ א'ד /
 היה הז לע רמא תאד המכ ברח הז הז ןיא ,(ול חס םילה) ךישדקממ םיהלא ארונ רמא תאד 0

 5 המכ אובל ריתעל ללכושמו יונכ םימשה רעש הזו םיהלא תיב םא יכ ,(י ה הכיא) ונבל הוד
 : (גג זמק םילהת) 'וגו ךירעש יחירב קזח יכ רמא תאד

 ח : ךפה יפומכ השאר לע ןמש קציו 'וגו ןבאה תא חקיו רקבב בקעו םכשיו (חי

 עוקל 7 :744 דלו 608 ד5 18 75 ליעל יעו ,'ע ייפ לליו נייע סעוסנפ ,ב"כט "פ סכככס סלח ילפס ,סט עוקלו 3
 :'ו "ס 3"פפ ןעקל ,סש

 (5א חתפיל) חתפהל ,ןְו ךב . . חתפיהל [תכפד"ל ךב -- חתפהל * | ₪ יל הזה | פ 'ל .א אבא [אחא 1
 ,ן ייחוי - :נפ [יחוי 5 | םיקידצל התתל ,ו וב אצויכ םיקידצ המכל חתפהל .א ךב . .םיקידצ המכל

 ..תיבמ ;י] ןטמלש שדקמה תיבמ .א הטמלשמ .) [ןטמלשמ | יתכ:אפ הלעמ | שדקמה תיב | כָד יאחוי 0
 | תד הרשע הנומש ,וכנו רשע (5ג הנמש) הנומש .אפ!ד [ח"י | תפ הטמ לש ..תיבמ /ך:ןטמ לש ֶ

 ;פו [ןיונמ | א יאנש ,2כ אמעט יאמ ,ך הימעט המ ,] 'מעט המ ,[ך ט"מ ,ן 'עט המו /ופ [םעט המ

 ,ו ה"בקה והארהש .פנאחופ [ה"בקה -- הארהש | ן 'ל דמלמ 8 | יל ח"י | 2 ןינימ ;יתאפד ןינמ
 רמאיו ארייו | א אובל דיתעל ללכושמו ₪ 1 יונב [יונבו | תד בקעיל (!ך ה"בה) אוה ךורב 'ודקה הארהש

 ם 'וגו .1 הזה םוקמה המ /תןנאחוְך הזה םוקמה ארונ המ ,5 םוקמה ארונ המ [ארונ המ | יתח יל

 | פ יל .יתכנאחוד ירה [הז | ד ןיאו [ןיא 5 | חו ךשדקממ + | ] 'ל .ח הז ירה .יתכאופ ירה [הז
 וח יל םיהלא --יכ | ל 'ל .1 וניניע וכשח הלא לעו וניבל .יתכו וניבל [גאחפ ונבל * 5 | ד 'ל היה
 ימא - המכ | ל 'ל :.יתכ'אחפד אבל [נ'או אוגל * | יתכאח ירה [יונב | ֶד 'ל םימשה -- הזו
 [ך השאר --םכשוו *7 | יתכאחפד 'ל .ג ךנרקב ךינב ךריב ;ו ['וגו | תוד קויח .יכגאחפ [קזח 6 | פ יל

 ..םכשיו ;5נ ןבאה ..םכשיו ,1 'וגו ןכאה ...םכשיו ',[ך השאר . . קציו ןבאה ...םכשיו .ל וגו בקעי םכשיו

 לע ןמש קציו ,1א השאר . . קוציו הבצמ התוא םשיו ויתושארמ םש רשא ןבאה . .םכשיו ,5 ןמש קציו רקבב

 (תא ןמש ול) ול עפוש ,1ו1ך ךפה יפ אלמכ ,ןפ ךפה יפ ומכ ,?ף ךפה יפמכ ,ן [ךפה יפימכ | ו?א השאר

 | תאד ךפה יפ (ףא אולמכ) אלמכ םימשה ןמ

 דיתע בקעיל ה"בקה רמא .'וכו רעשה ךיתע 1  :'קו 'תכ הלמ אדח לאתיב יאחנדמל ןמסנ גרובצניג 'צוה
 רפסה בתכב ןוילגב הגוהו ,םיקידצל התתל הזה רעשה דיתע רפסה ףוגב בותכ ל"יכבו ,'וכו חתפהל הזה העשה
 חתפהל דיתעש םימשה רעש 198 רצ בופ לכשבו] .נ"חעו ךב אצויכ םיקידצ הבר ה ל חת פה ל ההיד וידב
 דגנכ ןווכמ אוהש .ןלעמלש שדקמה 2  :[(יכ ח"יק 'להת) וב ואובי םיקידצ 'הל רעשה הז רמאנש םיקידצל
 לש שדקמה תיב ןיא 'יגה 142 דצ בוט לכשבו ,םש י"מבו 591 דצ ליעל י"בשר רמאמ 'עו ,ןטמלש ק"מהיב
 608 רצ ליעל ושרד ןכו ./וכו דמלמ א"ד 8  :יה'ז'ו ןינמ ןילימ ח"י [אלא] הטמ לש שדקמה תיבמ הובג הלעמ
 ארונ המ קחציב רמאנש ומכ יונבו ברחו יונב שדקמה תיב הארש דמלמ ט"קלבו ,קחצוב 744 רצו םהרבאב
 יוב םימשה רעש הזו "וגו ונבל הוד הז לע א"הכו ברח ירה הז ןיא 'וכו םיהלא ארונ א"הכו יונב
 הזה םוקמה ארונ המ רמאיו ארויו 'וכו ה"בקה ול הארהש דמלמ םש בוט לכשבו ,ךירעש יחירב קזח יכ א"הכו
 יונב הז םיהלא תיב םא יכ ונבל הוד הז לע רמאנש ברח ירה הז ןיא 'וכו ארונ רמאנש יונב.ירה
 ג"המבו ,ךברקב ךינב ךרב ךירעש יחירב קזח יכ רמאנש אבל דיתעל ללכושמ ירה םימשה רעש הזו
 'תכד ברח הז ןיא 'וכו ארונ 'תכד הזה םוקמה ארונ המ יונב 'וכו שדקמה תיב וה אר ה ש דמלמ 464 'ומע
 ךלג'ה תיב יל םירמואב יתח מ ש 'תכד ללכושמו יונב ירהה םיהלא תיב םא יכ 'וכו היה הז לע
 ארונ ןיאו ארונ המ רמאנש יונב 'וכו יונב שדקמה תיב ה"בקה ול הארה םש ב"מ אמוחנתבו ,('א בייכק ילהת)
 םאיביו רמאנש שדקמה תיב אלא הז ןיאו הז ןיא רמאנש ברח ותוא הארהו 'וכו ארונ רמאנש שדקמה תיב אלא
 ,ימור י"כב םש ה"כ) 'וכו םיהלא תיב םא יכ רמאנש יונב ותוא האר (ד"נ ח"ע 'להת) הז רה ושדק לובג לא
 יונב ותוא הארו ברח ותוא הארו יונב ותוא הארש :בקעיב אצומ התא ןכו םש ירפסבו ,(ב"שר תורעהב עו
 ירה םיהלא תיב םא יכ ברח ירה הז ןיא יונב ירה הזה םוקמה ארונ המ רמאיו ארייו אבה םלועל ללכושמו
 ,ךפה יפמכ .ךפה יפימכ 7 :[ןאכ ייחבבו הדגא שרדמב ע"עו] םש ליעל י"מב 'עו אבה םלועל ללכושמו יונב
 ןמש הילע .קציו 'וכו הבצמ בקעי בציו 'פל ביפפ ןמקלו ,ךפה יפמכ 128 דצ בוט לכשבו א"יכ ר"ב .'ופב ה"כו
 םימעפ ליעלו הנימימ 299 רצ ליעל ומכ ד"ויב יפימ תביתכו ,דונה יפימכ םש ו"יכבו ,דונה יפמכ ל"יכב "וגה
 םדאכ ול ןמוזמ היהש םימשה ןמ ןמש ול ןמדזנ ךפ ה יפ מ כ שרפמ רחא ןושלמ ט"יכ ריב 'יפבו ,ןכימ תובר
 םש ש"מל ןווכו א"רדפב שרפמ ןכו הנממ קפתסמו הצרתמ אוהש העש לכ ךלוהו ולש ויפ ךותב ןמש ול שיש
 וינב ינב ןידותעש דמיל םש בוט לכשבו] ,השאר לע ןמש קוציו ינש הילע .קציו םימשה ןמ ןמש 0 דריו ה"לפ
 ןושלהו ניחב ש"ייעו ךפה יפ אלמכ ב"פפ ןמקלו ןאכ 'יגה 'יסופדבו [ט"קלב 'עו ,תוכלמלו הנוהכל חשמהל
 (ךפה יפמכ) ךפה יפ ןימכ ןיאצוי תויהל ןידיתע תישארב ימ א"יו 'י 'ג ג"פ הכוס אתפסותב ומכ ךפה יפמכ
 קציו בותכ ןאכש שרדה םעטו דונה יפמכ ב"פפ ןמקלו ךפה יפמכ ןאכ ו"יכו ל"יכב 'יגה הנוכנו] ןאכ ע"צו "וכו
 ןאכו ,[ךונה יפמכ הברה ונייהד ןמש הי ל ע קציו בותכ ןמקלו ,ךפה יפמכ טעמ וניהד הש אר לע ןמש
 (ו"ד טוקליב והיגה ןכו) םימשה ןמ [ןמש] ול עפוש [ת"יכבו 'בו 'א א"יכב ה"כו] םיסופדב הרז הפסוה דוע
 ןמשה חקל םשמ יכ ךדמלל ריעה תא בותכה ריכזה המלו 'וכו ריעה םש זול םלואו שרפמ ט"קלבו ,נ"חעו
 רועו ,ןבאה שאר לע קציו ןמש םשמ חקלו זולל ךלה 142 דצו 128 דצ בוט לכשב ה"כו ןבאה שאר לע קציש
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 רנ אנא 'ר רמא 'וגו ריעה םש זול םלואו לאתיב אוהה םוקמה םש ארקיו (שי
 וול המ 'מא ןינבר ,זולכ םיבוט םישעמו תווצמ ףייטה הל סנכנש ימ לכ ,זול המש ארקנ המל אנהכ
 חחתפ לע רטוע היה זול ןוטיס 'ר רטא ,ריעלש החתפ לע רומעל לוכי םדא היה אל ךכ הפ הל ןיא
 לולח זולה היהו הרעמה חתפ לע רטוע היה זול אמח רב סחניפ 'ר 'שמ םוימ רב רעל 'ר ,ריעה
 . ורמאיו ריעה ןמ אצוי שיא םירמושה ואריו ד"הה ריעל הרעמה ךרדו הרעמל זולה ךרד םיסנכנ
 4,יפל ריעה תא וכיו ריעה אובמ תא םאריו רסח ךמע ונישעו ריעה אובמ תא אנ ונארה ול
 הל רבע לאעמשי 'ר םשב ייני 'ר ,(תכ רכ א סיטפש) וחליש ותחפשמ לכ תאו שיאה תאו ברח

 :'ד "כ 6'פפ ןמקל ,ס"ל 'כ סיטפוט 'קלי ,סט עוקלי 1

 ,'א הנושארל ריעה םש ..םש תא ארקיו ;] 'שארל 'עה םש ..לאתיב ..םש ארקיו ['וגו -- ארקיו * 1
 ריעה סש זול םלואו .ם 'וגו אוהה םוקמה םש ארקיו .') לאתיב ..סש ארקיו .ןֶל וגו לאתיב ..םש ארקיו
 אלו ברחנס הלעש זול איה תלכתה תא וב ןיעבוצש זול איה זול םלואו .ץֶד ריעה ..םלואו יא הנושארל
 ןויכ םתל ןישוע המ הכש םינקזה םלועמ תומה ךאלמ הב טלש אלש זול איה הבירחה אלו רצנ דכוכנ הלבלב
 םיעבוצש איה ריעה םש זול םלואו ,ך םיתמ םהו המוחל ץוח ןתוא (!ך 'יאיצומ) ןיאיצומ הברה 'ינקז םהש
 |י לכש ,(םיטפוש)ירתאפ ימ לכש ל | ך םיתמ ..םתוא .. םינקז םהש ..םישוע המ ..רצנדכובנ ..תא הב

 ,יירתכגאחפ תוצמ | ךיא ביטרה .ן ףירטיה | [ך הכותל .ן םשל .ירכנאחְ הב .ם [הל | י סנכנה
 "| 1 ןוומ | תפד ןנגרו .!יכחו ןנבר .(םש) ינא [ןינבר | 'ך םיבוט םישעמבו .ן ןיבוט ןישעמו | ?ך תוצמב

 'ר .ז] רמא ןומיס 'ר | ן החתיפ | ' רובעל [רומעל | ₪ 'ל ךכ | תו ול [הל 8 | י הזה זולה .] הזה זול
 ,פאפ [םורמ רב | (םש) יתכג'אפד רזעלא 4 | ריע לש החתפ | 'א] 'ל דמוע -- לע | (םש) ו רמוא לאעמשי

 | (םש)יכנ?אחפד סחנפ .ןך [פחניפ | (םש) ינ3א םשב ,ןן 'ושמ .כפ םושמ .ך םשמ | (םש) יתד 'ל . 1 םורמ 'רב
 ויה 5 | תכגפד וול .יאחו [ולה | הרעמ לש (ן] החתיפ) החתפ | ?א תדמוע התיה | גם 'רב
 | ת יל .ל ןכו .ך ךרד .ן ךרד םיסנכנו [(םש) יכנאחפ ךרדו * | כנאפ ןיסנכנ .. .(םש) יִחְוְד םיפנכנ

 וחלוש . . םאריו תמאו רסח ךמע ..ואריו ,ָך וחלש ..אבמ ..אבמ . .ואריו [וחליש -- ואריו * | ך 'ל הרעמה
 ..ואריו .8 וחלש ותחפשמ תאו ..אבמ ..תמאו דפח ..אכמ ..וילא ורמאיו . .וארייו .א"ל (א וחלש)
 ,5 וחלש ותחפשמ תאו שיאה תאו ריעה אובמ תא םאריו תמאו רסח ..אובמ תא ונל אנ ..אצוי םדא
 תאו) ותחפשמ לכ תאו ..תאו ברח יפל ריעה תא וכיו ([ן 'תכו) ריעה אובמ תא אנ . .אצוי שיא .. ואריו
 ..וכיו ריעה אובמ תא םאריו דסח ךמע ונישעו 'איו ריעה אובמ תא םירמושה ואריו ,[ןֶד וחלש ([ך ותחפשמ
 אובמ תא םאריו 'וגו שיא ..ואריו .ל 'וגו ריעה אובמ תא םאריו םירמושה ואריו ,1 וחלש ותחפשמ לכ
 .4ָ ויניז | (םש)ו רועה אבמ תא אנ ונארה ,י וחלש ותחפשמ תאו ..וכיו ריעה ..םאריו ,] ריעה

 | יא היל | תד 'רו .יכפ רב .גא 'רב .] [ר סשב | יתכאופד יאני
 וז הפסוהו 'וכו זול איה רמאמה שארב ןאכ ףסונ [ת"יכבו] םיסופדב .זול םלואו 1  :א"ררפמ שרדה םש איבה
 םיחפסנב א"פ ץרא ךרד יקרפ) ז"טפ ףופ אטוז והילא רדסב ע"יעו ,םש םיונישה 'עו 'ב ו"מ הטוסמ העבונ
 ותומילשב ל"יכב רדסנ השרפה פוס דע 'וכו כ"באר רמא ונינפלש רמאמה לכו ,(14 דצ ש"אמר 'צוה ז"אסל
 הפרט המ 788 רצ ליעל ה"כו וכו תווצמ ףירטה 2  :ש"ייעו 'וכו הזול בקעי אביו 'פל א"פפ ןמקל םג
 וכו תוצמ ףירטה םש סנכנש ימ לכש 128 דצ בוט לכשב ןכו ףירטה ןאכ 'יגה 'יסופדב םגו "וכו ףיר ש ה
 ד"ח טפאשללעועג עשירארעטילרשידוי תרבחל יתנש רפסב ןייטשנפע ש"ר ל"והש םיטפוש לע ארק י"ר 'יפבו
 א"נ ןוילגה לע בותכ ו"יכבו] ג"חעו 'וכו ,תוצמ בי טר ה הב סנכנש ימ לכ 'וכו כ"באר רמא קתעוה 2 רצ
 לועל י"מב 'עו א"רפפ 'דרב םש םיטפוש 'קליב הגוה ןכו ,ל"נ תווצמ חירפה 'וכו ףירטה ריעה א"אבו ,[ביטרה
 ישורוו 'א 'ח תורוכב 'עו םירקש לומגלו ץיצ ץיצהל רהממש [זול ןליאכ] זולכ ט"עמו תוצמ ףירטה םעטו ,םש
 אוהש הפ ול ןיא דקש המ .'וכו זול המ | :[זולכ הגוהו זולב הלחתב בותכ ייה ל"יכבו] 'ג ח"ס ד"פ תוינעת
 יעו הפ הל ןיא וז השדע המ 698 דצ ליעלו ;החתפ לע דומעל לוכי םדא היה אלו המותס ריעה ךכ םותס
 ר"א וירחאלש םע הז רמאמ בכרוה בוט לכשבו ,זול ןליא .דמוע היה זול 8 :ת"פיבו ט"קלב ע"יעו םש יזמב
 וולה ךרד ןיסנ כנ וי הו הרעמה לע דמועו לולח זו לה היהו ריע לש החתפ לע דמוע היה זול ןליא ןומיס
 'א א*יכב ןכו] 'וכו הרעמלש החתיפ לע דמוע היה זול ןומיס 'ר ימא דחא רמאמ קר אתיא ו"יכב םגו "וכו
 הרעמ לש החתפ לע דמוע היה זול קר קתעוה כ"ק 'ר טוקליבו .[ינשה דמוע דע ןושארה דמוע ןמ רפוסה גלדו
 ןמקל םג ל"יכב אתוא םורמ רב רזעל 'ר ייגהו 'וכו ד"הה ריעל םיסנכנ זולה ןמו ןושלה הניש םשו 'וכו
 אכה ביתכ ןליא םש זול רמא סחנפ ר*שב רזעלא 'ר שרפמו סרוג ט"קלבו ,880 דצ ליעל 'יעו א"פפ
 (םש ה"כ) רב רזעלא 'ר 'וכו זול המ ןירמא ןינבר .קיתעהו ןומיס 'ר רמאמ טימשה ק"ירה 'יפבו ,ריעל הרעמה ןמו הרעמל זולה ןמ ןיסנכנו זולה לולח היהו הרעמה חתפ לע דמוע היה זול ןומרעו זול חל ביתכו זול
 ל"יכבו ,'וכו ןיסנכנ ויהו לולח זול היהו הרעמ לש החתפ לע דמוע היה זול אמה רב סחנפ 'ר םשב
 ;ההיד וידב רפסה בתכב יטיש יניב ומלשוה םיקוספה ינשו 'וגו ריעה אובמ תא םאריו םירמושה ואריו בותכ
 י"ב ר"ב 'יפבו ,(ד"י 'ב עשוהיב כ"הלכ) תמ או דפח ךמע ונישעו כ*יכו ['בו 'א א"יכו] פ"יכבו םש שבושמו
 םדא ןיאש ללכמ אלא םיאור ויה אל ותעיסו עשוהי וליאו ריעה אובמ תא םירמושה ואריו שרפמ רחא ,ןושלמ
 הנוכנו ,לאעמשי 'ר םשב יאני 'ר א"פפ ןמקל ל"יכב ה"כו .'וכו יינו 'ר 7 = :ריע לש .החתפ לע דומעל לוכי
 יר םשב ייני 'ר 'א 'ח ד"פ תוכרב 'שוריב שבתשנ ןכו) 578 דצ ג"ח א"הגאב 'עו לאעמשי 'רב י"ר "יגה
 המ הרטפה הל דבע ןונגסהו ,('ב ג"ק י"הבמב םג עו לאעמשי רב יאני 'רו אצנגמ 'דב םש ןוכנלו ,לאעמשי
 םהילודג םע דסח ןישועש לארשי 'וכו רזעילא םא המ הרטפה הידבע "וכו בקעי 'ר 647 רצ ליעל ומכ 'וכו םא
 וילגרב ךלה אלו ויפב רביד אלש הז ינענכ המו ו"ק םירבד אלהו 'וכו אינת םש הטוסבו ,םש י"מב 'עו 'וכו
 היקזח םהל הארה המב המכו המכ תחא לע וילגרב היול השועש ימ תורודה לכ ףוס דע וערזלו ול הלצה סרג
 הארה הז ינענכש ליבשב ןנחוי 'רד היתווכ אינת םהל הארה ועבצאב רמא ןנחוי 'ר םהל םקע ויפב רמא
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 ןמ לצינ עבצאב רבלב םהל הארהש לע אלא וילגרב אלו וידיב אל ךלה אלש הז םא המ ,הרטסה
 :המכו המכ תחא לע םהילגרו םהידיב םהילורג םע דסח םישועש לארשי תונערופה

 ע השרפ

 א (די וס םילהה) יל רצב יפ רבדו יתפש וצפ רשא "וגו רמאל רדנ בקעי רדיו (כ חכ

 בקעי ,ןתרצ תעב ןירדונ והיש ידכ תורורל רמאל רמאל והמ ,הוצמ רדנד ןמ ילבבה קחצי 'ר רמא
 5 רשא ביתכ והבא 'ר רמא ,וב אלא רדנה תא הלוח אהי אל רדונש ימ לכ ךכיפל ,הליחת רדנב חתפ
 ריבאל אלא ןכ רמוא וניא קחצי ריבאלו םהרבא ריבאל (ב בלק םש) בקעי ריבאל רדג י"יל עבשנ
 ב םבדנתה לע םעה חמשיו 'תכ ידיא 'ר םשב ןדוי 'ר ,הליחת וב חתפש ימב רדנה הלת בקעי
 תא דוד ךרביו רמוא והמ ,וחמש ךכיפל ןריכ הלעו הכדנ תוצמב ןיקוסע ויהש יפלו (ט טכ א'הד) 'וגו

 סילסס .טוקלי ,ס"ע 'כ ללועש 'קני ,דיכק 'כ טוקלי 8 || :ז"פפ לעוז וקימל לדק ,'צ ו"מ סעוס ,647 75 ליעל יע 1
 :כ*פ לסועש עכדע ,'ז ייפ 3/5ק סילספ יכיכע 'קני ,ס"לסס 5"טס כ

 3 ךלוה /] ךליה | (ןוילגב םלשוהו) ] יל הז | ינפ המו | [ך אכה ןמ רפפה ,] הרטפא ,] הרוטפס 1
 | א ('א וידיב וילגרב) וידיב השע אלו וילגרב ,פ וידיב אלו וילגרב ,[ך וילגרב אלו ודיב אל [וילגרב -- אל
 | ם תוינערופה ל | י לצונ .תןכנְד לוצינ .אופ [לצינ | 'ל דבלב | % םארהש | ו?אפ יל .ן ירי לע [לע
 ,%אןפ ןהילודג [םהילודג | 1א 'ל ,י םידסח תולימג [דפח | ן ןישוע ןהש .יכאנפ ןישועש ,ך יישועש
 ,1ך 'הילגרבו ,י [םהילגרו | .,ף םהידי ,נ?א] ןהידיב | ך 'ל ,1א דסח םהילודג ,! םהינטק םעו םהילודג
 ודנ ;פָל יוגו רדנ ['וגו -- רדנ * | ְד לארשי [בקעי 8 || יא ו"כאע | ?א] ןהילגרבו .תכנ!אפְ םהילגרבו

 ן זוגו .תד (ןך שובלל דגבו) לוכאל םחל יל ןתנו 'וגו ידמע םיהלא היהי םא רמאל רדנ ,מיכנאזַד רמאל
 | ן "וגו :ל וגו יפ יבדו [םמיתכנאחפד יל --רגד * | מכאחהד 'יתכ .תפ ₪ 'תכ יִנְו [רשא

 /[] הרצמ ..ןאמ ,1י הוצממ ..ןאמ ,(לאומש) יכ'אפ הוצמ ..ןאמ .ן הווצמ ..ןמ [1"ל הוצמ -- מ * 4

 רצב יפ רבדו ,ל חוצינ רדנד ןמ ."%א'א רמאל רבדמ 'ותכה הוצמ . .ןאמב .ןמ רבדמ בותכה הוצמ . .ןאמ
 לפד ויהיש ידכ .ג] [והיש ידכ | פ 'ל רמאל | 5 רומאל | ףִד ותרצ ([ך תעב רדנש) תעב הוצמ רדנש :יל

 | יכגאחו תעשב [תעב | (םש) יתוד םי- .ו'א'ד :ירדונ .מיכג"אפ [ןירדונ | א ויהש .?א ויהיש ,מי והיש
 /3ן [הליחת | (םילהת)  םירדנב 5 | 3א חתפ בקעיו ,ל בקעי חתפ [חתפ בקעי * | ' קחדה מן םתרצ
 | 'אד היהי [אהי | ו רדונה ,(םש) ו רדונ אהיש ימ .מתכנאחופד רדונ אוהש ימ | מיתכאהפד הלחת

 ימב אלא [וב אלא | [ן רדנה תא ,[ הלות רדונה ,י הלות ;פ רדנ הלות ,א רדנה הלוח [רדנה --- הלות
 [י*יל** 6 | (םש)ו יל :תכנאופ 'תכ [ביתכ | (םש) ו רמא והבא 'ר ,ן אוהבא ר"א | [ך בקעיב הלחת חתפש

 ,ץ) םהרבא ריבאל רדנ | 1]ן 'ל ,1א הלחת וב חתפש ימב רדנה תא הלת = |בקעי ריבאל | ליה
 ..וניא 3 [ןכ -- וניא | א םהרבא ריבאל ,י קחציו /מעַג קחצי ריבאל | ?א קחצי ריבאל ,(םש) ו םהרבא

 רדנ אלא | יתַח רמאנ אל .ע רומא וניא ,מא רמוא וניא ,ך ןאכ 'יתכ ןיא , ןאכ רמא אל ,ם ןאכ
 | מיתכג?אחופד רדנה תא .ץ) [ודגה | מ הלות7 | ('א 'ל הליחת -- אלא) ו ריבא אלא ,ך ריבאל
 | פל 'ל ,ן הוח רי .תכאד אנה 'ר [(פש) יעיל ןדי ר* | מיתכאחפד הלחת .ענו [הליחת
 ובדנתה םלש בלב יכ .ן ['וגו 8 | ףך םעה לכ | ןפ וחמשוו | ן בותכ ,(םש) יִד ביתכ א 'יתכ .תכנפ ['תכ

 החמש חמש (א דוד ךלמה . דוד) ךלמה דוד םגו י"יל (פ/ ובדנתי) ובדנתה .. (א בבלב) בלב יכ ,ו "יל

 :ת םיקסע .םפָד םיד .!ד ייקוסע .כנ [ןיקוסע | יופ יפל | (פש) יתכנא"ופד הלורג ([ך החמש דוד)
 | א יל הבדנ | 9 תוצמ לע ,?א הוצמב .] תווצמב [יתכנ!אפְד תוצמב * | %א ןי- ,וו םיקסוע ,!א .ייקסוע

 /מא אנוה 'ר הלחת וב חתפש ימב רדנה הלת ,] םדיב תלעו .[ן ןדיב תלעו ,ופ םדיב התלעו [ןדיב הלעו
 | 5 המו ,ן והמ ךכיפל ,ָך המ (!ך ייפל) ךכיפל ,ן אוהמ ,יכנא [והמ | י 'ל ךכיפל | א םדיב רדנה הלת

 | ן דיוד | פ ימא ,ָא'ְד 'מוא

 םירבד אלהו םייסמ (15 דצ ז"אסל םיחפסנב) ז"טפ ז"אסבו ,תורודה לכ ףוס דע וערזלו ול הלצה םרג ועבצאב
 דע הלצה ותחפשמ לכלו ול םרג ועבצאב םארה אלא ויפב רבד אלו וילגרב ךלח אלש םדא המו רמוחו לק
 לע ויפב רבדמו וילגרב ךלהמו הנידמל הנידממו ךרכל ךרכמו ריעל ריעמ םכח דימלת הולמה תורודה לכ ףופ
 :ה"בקה ינפלמ ורכש לוטיש המכו המכ תחא

 ,המותס אלו החותפ השרפ אל ןאכ ןיא ארקמבו ,ח"פפ ר"פדב ןמסנ ןכו ח"פפ 'א א"יכב .ע השרפ
 ןמ בותכ ל"יכב .הוצמ רדנד 4  :ירדנ ךל םלשא וינפל ביתכו .'וכו וצפ רשא 8 :ט"ספ שיר ליעל י"מב עו
 ילבבה י"ר רמא 'יגה םש לאומש שרדמבו ,קוחד ןושלהו ,הוצמ א"ס רפסה בתכב יטיש יניבו .חוצינ .רדנד
 וניא רדונ אוהש ימ לכ ךכיפל ןתרצ תעשב ןירדונ והיש תורודל רמאל רמאל והמ הוצמ דבע .רדנד ןאמ לכ
 ,[כ"ע] םתרצ תעב (םירדוג) ןירדונ ויהיש תורודל רמאל רמאל 199 דצ בוט לכשו ט"קלבו ,בקעיב אלא ורדג הלות
 : [לבא ה"ד 'ב 'ב ןילוח 'סותו 'א !ט םירדג 'עו] רודת אל רשא בוט הרצ תעב אלש לבא הוצמ השוע הרצ תעב רדונה קרו
 ונינפלש רמאמהו ,בקעי ריבאל אלא ןאכ רמוא וניא לאר שי  ריבאל 'יגה םש ש"מב .'וכו םהרבא ריבאל 6
 ,התיד וידב רפסה בתכב יטיש יניב ןדו י 'ר םלשוה ל"יכב וכו םשב ןדוי 'ר 7  :נ"חַעַו רדנ 'ע ךורעב קתעוה
 םירמאמ הברהש ידיא 'ר םשב אגו ה 'ר 'יגה אפידעש 'רנו ,ידיא 'ר םשב ןדוי 'ר םילהת ?קליבו ג"יכב ה"כו
 'עו ;ר"בב טרפבו םה אתגולפ ינב ה"רו י"ר ןכא ,704 רצ גיח א"הגאב 'עו ומשב אנוה 'ר רמא ידוא 'ר לש
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 כ חכ ע השרפ אציו 00

 םהרכא יהלא (י סש סש) וניכא לארשי יהלא י"י התא ךורכ דוד רטאיו להקה לכ יניעל י"י
 ימא ,הליחת וכ חתפש ימכ אלא ררגה הלוח וכא לארשי יהלא אלא רמוא וניא לאישיו קחציו
 לארשי רריו אלא רמוא וניא (ב אכ רבדמנ) לארשי ורדיו אריסח איה תיל ארתא ןמ רוע ןדוי ר

 : [יונו רדג בקעי רדיו] אבס לארשי
 ,ורכתשנו ורדג םינשו וריספהו ורדנ םינש ,וררנש םה העברוא ['וגו רדנ בק , רדיו] 0

 תסרוסמ רמא רח ןתנוי רו ובייא 'ר :דיספהו רדג בקע ,דיספהו רדג חתפי ,ורכתשנ הנחו לארשי /

 (וט חכ תושארב) ךמע יכנא הנה איה תסרוסמ רמאד ןאמ ,הרמאנ ררסה לע רמא הנגרחו השרפה איה

 : נ"כק 'כ וקל" 6 : סט )סופט טרדמ ,ס*ס 'כ סיטפוט 'קלי ,נ"כק 'כ פוקלי 0

 רוד רמאיו .א]זָך לארשי . . ךורב דוד רמאיו .ל וניבא . . י"י ךורב רמאיו "וגו [ן וניבא -- רמאיו * 1

 ;פופד קחצי .י [קחציו ? | (םש) ו לארשי [םהרבא | ל יל [יהלא ** | ןד וגו :וכנפ ידי התא ךורב (י רמאיו)

 ,כד ןאכ . .וניא .ן ןכ . .וניא ,(םש) י'אח  [רמוא וניא | יתנאח 'ל .₪ בקעיו |לארשיו | תנא קחצי יהלא
 .יאפ ררגה הלה |אלא -- וניא | יתנחופד וגיבא -. (םש) יא [לארשי | ו'א רמאנ אל ,[ןפ ןאכ 'יתכ ןיא
 ,(סש) יתכאפד הלחת ,ינְו [הליחת | חל יל .ו ול [יתכנאפד וג * | (םש) יתכנחוְ רדגה תא הלת
 + תוכנוד הריסח | 2 הרותה ,?א הירתא ,(םש) יתכנ*א] הרתא | (םש) ו ףא | [ךְד הדוהי |ןדוי 8 | זך הלחתמ

 ,(םיטפוש) יכגאןפ [םה 5 | ן הבס 4 | ל 'ל [לארשי ** | פל ודריו ['תנא]ך ורריו * | יאש הרסח

 | (םש) ו ורכתשנו [ודיספהו | תא יל .5] ורדנש |ורדנ | תא 'ל .כ םה = |[םינש | ף םהש ,יִתְד ןה

 [ריספהו -- בקעי -- לארשי 6 | 'א וחבתשהו .(םש) י ודיספהו ,2?אפך ורכתשהו | ן ורדנש | יִחְו םינש

 תרדנ הנח" ..רדנ (] חתפיו) חתפי . .בקעי . ורכתשנו לארשיו הנח ריספהו רדג חתפי דיספהו רדג בקעי

 ..בקעי .ינאחוו ('א וחבתשהו ,?א ורכתשהו) ורכתשנו ורדנ לארשי ('א החבתשהו .%א הרכתשהו) הרכתשנו
 ורדנ לארשי . .חתפי . .בקעי .[ךדד ([ך רדנ) 'וגו רדנ לארשי רדיו רמאנש ורכתשנו .. לארשי ..הנח ..התפי
 /נופ [ובייא | כ 'ל ,(םש) ו רמאתו רדנ רודתו רמאנש הרכתשנו הרדנ הנח רדנ לארשי רדיו רמאנש ורכתשנו
 | ף אנרחו .ןפ [הנרחו 7 | [ך תרסוסמ | 'י יל דח | 1א ובייא .רנ ןנחוי | א ןתגוי ,[ךִד והבא ,יכ'א וביא

 [ם איה * | ןך 'ל תסרוסמ | ן רמד | גן ןמ | 'ו רמאנ | יא דחו .2 אנד ,ך הני ,!ך 'גירחאו ,1 אנירחו

 | [ףִך הגהו רמאגש ה"בה וחיטבה רבכש ,1ו?ך!א הנהו .'ףכנ?א]פ [הנה | ל יל .יתכנאוְ השרפה איה

 אנוה 'רו ןדוי 'ר 610 דצו 186 דצ ליעלו ,48% רצו 428 דצ 216 רצ 145 ךצ ליעלו 202 דצ םש א"הגאב
 'רו םש שדמב אתיא אנוה 'ר 'יגהכו ,'וכו ידיא 'רו ןדוי 'ר 444 דצו 448 ליעל ע"יעו 'וכו ןוהגמ דח (אנוח)

 םיקוסע ויהש ידי לע 'וגו 'הל ובדנתה םלש בבלב יכ םבדנתה לע סעה וחמשיו ביתכ ידיא 'ר םשב אכוה
 קחצי םהרבא יהלא 'ה התא ךורב דוד רמאיו הירתב ביתכ המ וחמש םדיב התל עו הבדנ תוצמב
 םבדנתה לע םעה וחמשיו 'תכד 'מא ידיא 'ר םשב אגוה בר םש ג"המבו ,וניבא לארשי יהלא אלא בותכ וניא
 וניבא לארשי 'וכו ךרבוו היר תב 'תכ המו וחמשו םדיב התלָע הבדנ תוצמב ןיקפוע ויהש ידי לע
 כ"וכ\ ג"יכב םג םעה ח מ שיו בותכ ונינפלו ,וגיבא לארשי יהלא אלא 'תכ ןיא וגניבא בקעי יהלא םלועמ
 ןכו וכו ארתא ןמ 8 :וחמשיו בותכ ארקמבו ,םש םילהתו ןאכ טוקליבו ו"דו ר"פדבו [ת"יכו 'בו 'א א*יכו]
 א"ס םג ןמסנ א"בא שרדמ ןוילגבו ,הרותה ןמ ארתא ןמ םעט ןאכו ,םש י"מב 'עו 988 רצ ליעל ןושלה ןונגס
 ,וגו רדנ בקעי רדיו החיתפה םויפ יתמלשהו ,ש"ייעו 784 רצ ליעל ומכ א ב ₪ לאישי ןושלהו .הרותה
 בותכש רסח וניא המוקמ ןמ רמולכ הריסה אוה תיל ארתא ןמ שרפמ רחא ןושלמ י"כ ר"ב 'יפבו
 וניא לארשי ותוא לארשי יהלא 'ה ךורב בותכש המו ןקזה בקעי אבס לארשי לארשי רדיו רדנה םוקמב
 ה"*כ) בקעו ךיבאל עבשנ רשא םגו רדנה לע עמשנ הז לארשי ןיאו בותכ אוה הלעמל רדנהש רדנ םוקמב בותכ
 וניא לארשי ורדיו םולכ הרסח אל הרתא ןמ וליפא ןדוו 'ר רמא 'יגה ש"מבו ,שוריפב רדג עבשנ וניא (םש
 "וכו ורדיו םולכ הרסח אל הרתא ןמ וליפא י"ר 'מא םש ג"המב ןכו ,אבס לארשי לארשי רדיו אלא ןאכ רמוא
 םינש ודיספהו ורדנ םינש ורדנ םירדונ העברא 'יגה ש"מב .'וכו הנחו לארשי 6 :לארשי רדיו אלא 'תכ ןיא
 םינש וודנ העברא אינתו םש גיהמבו ,ורכתשנו ורדנ הנחו לארשי ודיספהו ורדנ חתפיו בקעי ורכתשנו ורדנ
 142 רצ בוט לכשבו ,(806 ימע םש 'יעו) "וכו ורדנ הנחו לארשי "וכו ורדנ חתפיו בקעי ורכתשנ םיגשו ודיספה
 תא איצוהש יפל הניד תא דיספהו רדנ בקעי וריכש הו ורדנ םינשו 'וכו םינש ורדנש ןה עברא שרפמו סרוג
 רדג חַתפי רודנל ךירצ היה אלו וללה םיאנתה לכ לע ה"בקה רבכ חיטבה ירהש הלטבל םימש םשל רדגה
 ררע ךלמ ינענכה ימיב לארשי 'וכו ןגוהכ אלש רדנש יפל (648 דצ ליעל 'יעו) וירביא תאו ותב תא דיספהו
 ביתכדכ ורכתשנו ורדנ לארשי םעפו 'וכו ךרוצל ורדנו ןגוהכ ורדנש ליאוה הרכשנו הרדנ הנח ןכו ורכשנו ורדנ
 הרכתשנו ,(א"י 'א א"ש) 'וכו רדנ רדתו ביתכדכ הרדנ הנחו ('ג א"כ רבדמב) 'וכו לארשי לוקב י"י עמשיו
 (א"פפ שיר) ןמקלדכ דיפפהו רדנ בקעי שרפמ רחא ןושלמ ר"ב 'יפב םגו ,(ט"י םש םש) 'וכו 'ה הרכזיו ביתכדכ
 חלשיו .אמוחנתבו ,לחר התמש שרפמ ו"זרהט 'יפבו ,האל תב הניד אצתו רמאנש ותב התניזש וסקנפ רקבתנש
 רבד לכ לע ובושה 'וגו רמאל רדנ בקעי רדיו םש ביתכ המ םירהנ םראל בקעי ךלהשכ הארו אב אתיא 'ח ייפ
 וילע איבה שיגרה אל "וכו וגרהל שקבו ושע וילע איבה ורדנ תא םלש אלו ול בשיו אבו רשעתנו ךלה ךבדו
 וילע תאב שיגרה אלש ןויכ הגיד אצתו רמאנש הניד תרצ וילע תאב שיגרה אלש ןויכ "וכו ומע שפרו ךאלמה
 תוכיפשו תוירע יוליגו ז"עב) ןתשלשב הקל ורדנ תא רחאש לעו ז"חא םשו] 'וכו לחר תמתו רמאנש לחר תרצ
 רדונש ימ לכ ג"בשר רמא 'א 'יס ז"לפ הבר ארקיובו ,ב"כ 'יסו יכ ?יס חלשיו ב"מ אמוחנתב םג 'עו ,(םימר
 תא ההשו רדנש י"ע בקעי 'וכו ערה ןושלו םימד תוכיפשו תוירע יוליגו ז"ע ידיל אבש ףוס ורדנ תא ההשמו
 וכ ןינמ ערה ןושל 'וכו ןיגמ םימד תוכיפש "וכ הנידמ ןינמ תוירע יוליג 'וכ ןינמ ז"ע ןלוכ ידיל אב ורדנ
 בקעי שקיבש ןאכ הדגא שרדמבו ,לחר ילָע התמ 'וכ ותשא תא רבוק ורדנ ההשמו רדונש ימ לכ ירמא ,ןנברו
 הארו ,יב 'יס א"פפ ןמקל 'עו ,םלוכב וינב ולשכנ ףוסבלו םימד תוכיפשמו תוירע יוליגמו ז"עמ ה"בקה והליציש
 רצו 109 רצ ליעל י"מב 'ע | .ובייא 'ר | :[146 רצ עדנוקנענאז ןעשיטימעז רוצ עגערטייב עיינ ,םיובגירג םג
 כ"חאו 'וכו םיהלא היהי םא ורדנ תא הלחת רדנ בקעיש וכו איה תסרוסמ | :119 דצ ב"ח איהגאבו 1

 לכה לע ה"דב םש י"מבו 795 ליעלו ת"פיב 'עו "וכו ךמע יכנא  הנהו "וכו רמאיו וילע בצנ י"ו הנהו םלח
 אוהו ךמע יכנא (הנהו) הנה ול רמא ה"בקה שרפמ א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפב .'וכו רמאד ןאמ 7  ו'וכו ובישה

 ו-5
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 ,ידמע םיהלא היהי סא םייקמ המ הרמאנ ררסה לע רמאד ןאמ ,אהמתא ידמע םיהלא היהי םא
 היהי םא רמא והבא 'ר ןינכרו והבא 'ר  :ימיע הנתהש ןיאנתה לכ ומייקחינש יל היהי םאש אלא
 םתשק םנושל תא וכרדיו רמא תאד המכ ערה ןושלמ הזה ךרדכ ינרמשו ידמע םיהלא
 המואמ ינממ ךשח אלו רמא תאד המכ תוירע יוליגמ לכאל םחל יל ןתנו ,(ב ט הימרי) רקש
 תוכיפשמ יבא תיב לא םולשב יתבשו ,יקנ ןושל (ו ט טל תישארב) לכוא אוה רשא םחלה םא יכ
 ידמע םיהלא היהי םא אנייניע לכב הל ןירתפ ןינבר ,הרז הדובעמ םיהלאל יל י"י היהו ,םימד
 ,ערה ןושלמו םימד תוכיפשמו תוירע יוליגמ הרז הדוכעמ ךלוה יכנא רשא הזה ךרדב יגרמשו
 יחו ןד ךיהלא יח ורמאו ןורמוש תמשאב םיעבשנה רמא תאד המכ הרז הדובע אלא ךרד ןיא
 ןיא ,(כ ל ילשמ) תפאנמ השא ךרד ןכ תוירע יוליג אלא ךרד ןיא ,(די ח סוטע) 'וגו עבש ראב ךרד

 : [: י3 ןיטודק 'ע] 9  :די" 'ס םועע יכיכע עוקל" 6 :ו"פפ ףוס ןטקל 5  :'ס 'יק לשוו עומנפ 8

 ,'א השרפה ₪ [הרמאנ | ן רמד | ן ןמו ;1 ןמ 71 ןאמו | ד = רמוא אוהו ,3י5נופ [םא 1

 | ₪ הזה ךרדב ינרמשו ₪ [ידמע | א םייקמ ינא ךכ יל ₪ ,5 םייקתמ [םייקמ | ן ימ ,ן המו | 3 רמאנ

 םאש ,1 ימע ..םיאנתה . .ומייקתנש יל ..םאש ,ל ימיע . .ול . .םאש [ימיע--יל * -- םאש | יא יל אלא ל
 םיאנתה לכ יל היהי םא ,ַפ ימע הנתהש (ו םיאנתה ומייקתיש) ןיאנתה לכ ומויקתיש יל (י היהי םא) היהת

 ,ן ימיע הנתיהש םיאנתה לכ ומייקתיש תוכז יל היהי םאש ,%א ימע ..לכ ויהי םא ,1א ידמע תינתהש
 (ת ומייקתי) יל ומייקתי םא בקעי רמא ךכ ,5 ומע הנתהש [וללה] םיאנתה . .ומייקתנש ול היהי םאש
 ..'ר /גא [ןינברו --'ר ] ד ירדנ תא ([ך םייקמ) םייקא ינא ינרמשלו ימע תויהל יל רמאש םיאנתה
 ינרמשו ידמע :תןכְד ךלוה (ןך יכנא) ינא רשא הזה ..ידמע ,ינא [הזה --ידמע 8 | פ 'ל ,תףכוד ןנברו

 ,יתפ יולגמ .[כאוד יוליגמ * | וזאפ 'ל .תכג!א לוכאל .ן [לכאל 4 | ל עו [ערה ** | ן "וגו ;ם "וגו
 עדי .תד ותא עדי .יכגופ'ד |ינממ ךשח | :א 'ל .ידל אל [יתכג'אופד אלו * | ג יוליג הז .ל יוליג
 לא | י ותשא תא רשאב ךתוא םא יכ ,] 'וגו לכוא ..יכ [לכוא --יכ 5 [ ?א 'ל המואמ | % יל ,א יתא
 ,'א ןינבו  ;מיתוד ןנבי .נפ [ןינבה | 1דך 'ל .יתכאפ "עמ 6 | ?א תכיפשמ | ₪ יל יבא תיב
 לא אנינע .םיתנ!אפְד אניינע .ן הנייניע .כ [אנייניע | מא לכ | מא 'ל הל | א ירתפ | כ'א ןנברו
 ,ונא הזה . .ינרמשו ,ך ךלוה ינא ..יינרמשו ,כ 'וגו ךלוה ..ינרמשו ,ןך [ךלוה -- ינרמשו 7 | 3 אנאינע
 ,?א וליגו ;מ יולגו ,ם יולגמו ,בָנְו יוליגמו ,ו יולגמ | מתכנאפד זיעמ ,ן [הרז הדובעמ | ן יל .פ "וגו
 ,ך ןושלמ :יתכנופ [ןושלמו | א ד"שו .מילא תוכיפשו ,ך תוכיפשמ ,תןכנופ [תוכיפשמו [ א ע"גו
 [נ יוגו -- ןורמוש * | 5 'ל תמשאב םיעבשנה | טיתכאפד ז'ע ;ג] [הרז הדובע | ן ןיאו 5 | מא ןושלו

 ,;תכאד עגש .. (1ך ךרד יח) ךיהלא יח (כ יואו ,ן'ְד ימואו ,?א ןירמואו) ורמואו ןורמוש ,נו עבש . .ןורמוש

 ולפנו עבש . .ורמאו ןורמוש ,ן וגו ,"ָל "וגו ןד ךיהלא יח ורמאו .. ,ל "וגו ןורמוש ,פ עבש ..יח םירמואה
 | ןואו | ך וגו תפאנמ | מיתפ יולג | (א 'ל תפאנמ --ןיא) מיכנופ ןיאו 9 | "| דוע ומוקי אלו

 הטמל הלעמלש המ תסרופמ השרפה אלא ([ה"בקה] וחיטבה) רבכ אלהו אהמתא ידמע םיהלא היהי םא .רמוא
 ;ךמע יכנא הנהו (רמא כ"חאו) 'ה ול רמאו רזח ךכ רחאו ידמע םיהלא היהי םא רמאו רדנ (הלחתבש) הלחתב
 ןושלהו ,'וכו היהי םא רמו א אוהו "כו רמאנש ה"בה וחיטבה רבכש [ת"יכו] םיסופדב ףסונ םשמו
 י"ב ר"ב ייפב שרפמ (ו"יכ ייג 'עו) "וכו היהי םא םייקמ המ הרמאנ רדפה לע רמאד ןאמ תירקיעה ייגב רצקה
 אל (בישהו) בישמו ה"בקה וחיטבה רבכ אלהו ,ךכ בקעי רמא המלו .ידמע םיהלא היהי םא היל םייקמ המ
 ימאש םיאנתה יל ומייקתי םא בקעי 'מא ךכ אָלא דמועו חטבומ ירהש ומע תויהל ה"בקהמ לאוש בקעי היהש
 ירדג תא .(םייקא) םייקמ ינא (ינרמשלו) ינרמושלו (ימע דע ירהש ןמ רסח טיייכבו ,א"יכב ה"כ) ימע תויהל יל
 ו"עפ ןמקל ע"עו ,484 דצ ליעל י"מב יעו ,יוכו בקעי רמא ךכ אלא [ת"יכו] 'יסופדב והיגה שוריפה הז י"פעו
 ,[ומייקתיש םיאנתה לע םימחר שקב אלא "וכ םא והמ וכ הנהו ול רמאו ה"בקה וחיטבהש רחאמ ט"קלבו] יב ייפ
 :יתיאר ה"דב 199 דצ ליעל י"מב 'עו ,הג הו בותכ ארקמבו םירפס בורב אתיא 'וכו יכנא הנה ייגהו
 הדובע רחא העשי אלש ידמע םיהלא היהי םא רמוא אוה המ רדנש העשבש םש אמוחנתב וכו היהי םא ל
 ידעסב י"יד ארמימ יהי ןיא םגרותמ 'א י"רתב םגו ,'וכו םימד תוכיפשמ הזה ךרדב תוירע יולגמ ינרמשו הרז
 ותא עדי אלו והיגה ו"דבו .'וכו ךשח אלו 4 :'וכו אתירע יוליגו הארכונ אנחלופ יאכז םד(א) תוכיפשמ יננרטיו
 ךתוא םא יכ המואמ ינממ ךשח אלו םיקוספה יכוברע ןאכ שיו ,[ותא ל"צו יתא עדי אלו 'א א"יכבו ,ת"יכב ה"כו]
 ,('\ םש םש) "וכו לכוא אוה רשא םחלה םא יכ המואמ ותא עדי אלו ('ט ט"ל תישארב) 'וכו ותשא תא רשאב
 םא יכ .המואמ ינממ ךשח אלו קוספה קר אבוה טוקליבו) 'וכו וארייו ליבשב ה"דב 35 דצ ליעל י"מב "עו
 יקנ .ןושל יוכו םחלה םא יכ שרדהו ,(['וכו םחלה םא יכ קוספה ףוס קר 'ב א"יכבו] ותשא תא רשאב ךתוא
 ר"הלו ד"ש ע"ג ז"עב ןינעה לכב 'וכו ךרדב ינרמשו ןירתופ .'וכו הל ןירתפ 6  :ו"פפ ףוס ןמקל םג אתיא
 המלעב רבג ךרדו ביתכד ךרד ירקיא האיבו אתיא םש ןישודיקבו 'וכו תוירע יוליג אלא ךרד ןיא] ,'וכו ךרד ןיא
 ותרגאב ןואג ארירש בר כ"שמכ יארובס ןנבר לש םדוסימ איה םש איגופה לכ םנמא ,תפאנמ השא .ךרד ןכ
 א"יכ תחסונבו] "וכו ןבל ינב ירבד תא עמשיו ינש ערה ןושל אלא ךרד ןיא שרדה השקו ,[(71 דצ ןיועל 'צוה)
 בקעי ןיבו וניב ןבל םשש ךרדה ידי לעש הנוכהו (ו"ל 'ל תישארב) 'וכו םימי תשלש ךר ד םשיו קוספה ףסונ
 ו"דו ר"פדבו י"כ ראשב םג :אתיא הז קוספו ,[אוה קוחדו ןבל ינב לש ערה ןושל ידיל אבו רבדה  לגלגתנ
 ומכ רקש םתשק םגושל תא וכרדיו ביתכד .ר"הל אלא ךרד ןיאו 'יגה [ת"יכבו] טוקליב קרו ,יריכמ ?קליבו
 ז"עמ ה"בקה ינרמשו םש שרפמש בוט לכש לעב ינפל םג התיה וז 'יגו ,והבא 'ר רמאמב קוספה הז אבוהש
 וכרדיו ביתכד ערה ןושל 'וכ ז"ע ךרד ןייורק ןתעבראו הזה ךרדב 'אנש ערה ןושלמו םימד תוכיפשמו ע"גמו
 אדרויפ 'ד ת"פי םע שרדמב ספדנ ןכו םנושל תא וכרדיו כ"ג והיגה ת"פיו א"אבו ,'וגו רקש םתשק םנושל תא
 :180 רצ ליעל םג 'יע אניינע לכב הל ןירתפ ןינבר ןושלה ןונגסו ,[ו"זרהמו ל"דרה 'יחבו 'א "יס ז"לפ ר"קיוב יעו]

 1 [!67680)ו1% ץ8 ל.
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 ךפשל ורהטיו וצורי ערל םהילגר יכ 'וו םתא ךררב ךלת לא ינב 'גש םימד תוכיפש אלא ךרד
 ;(א אל תישארכ) 'ונו ןבל ינב ירבד תא עמשיו 'נש ערה ןושל אלא ךרד ןיא , (וט וט א סש) םד

 וחנש לכ ירה ול רמא רזעילא 'ר לצא סנכנ רגה סליקע שבלל דגבו לכאל םחל יל ןתנו
 טכחתנש רבד ךיניעכ איה הלק יכו ול רמא ,(חי י םירגר) הלמשו םחל ול תתל רג בהואו 'נש רגלש

 םירבדב ומחנמ ליחתה עשוהי 'ר לצא סנכנ ,הנקב ול הטישוהו אבו 'וגו לכאל םחל יל ןתנו ןקז וב |
 ,הוצמל הכז הרוחל םדא הכז ,תילט וז הלמש ,(ה ₪ ילשמ) ימחלב ומחל וכל 'נש הרותה וז םחל

 ךו סעוסנפ ('ס 'ז) סוכ ךכמ כוס 'פ םכסק טכדע ,ס"פ (וק קנכ כנדענ ,'ד 'יכ ע"פ סבכ סופט ,נ''כק 'כ סוקל
 :ף "ס ךל

 :ם םר ךופשל ורהמיו "וגו :] וגו ערל םחילגר יכ 'ג\ [] םד -- הגו * | ל התא .] םתיא |םתא * 1
 ,ך "וגו ('ך םתוביתנמ) םתביתנמ ךלגר ענמ ,[י םד (מ ךפשל) ךופשל ורהמיו וצורי ערל םחילגר יכ ביתכו

 ךרד ןיאו סד (%א ךפשל) ךופשל ..יכ סתביתנמ ..ץענמ .[ןכ םד ([ן ךפשל) ,ךופשל . .יכ םתביתנמ . . ץנמ
 ןבל . .עמשיו ['וגו -- עמשיו | ןיאו 2 | ל 'וגו .א תפאנמ השא ךרד ןכ 'אנש תוירע (%א יולג) יוליג אלא

 בקעי ..רומאל ..עמשיו .1 'וגו בקעי ..רמאל ..עמשיו .57 בקעי חקל רמאל . .ץמשיו .[ 'וגו רומאל

 ..עמשיו .?א םומי . . םשיו 'וגו ןבל ינב תא עמשיו ,"ַא בקעי .ןיבו וניב םימי תשלש ךרד םשיו ביתכו 'וגו
 .ל לכאל :יתכאחְ שובלל .. לוכאל [גְ]ו שבלל = לכאל * 3 | ית רקש םתשק םנושל תא וכרדיו ,[] ןבל
 .יתכניאחפ [ינש 4 | ך רטאו :%א 'מא .'א היל רמא [ול רמא | א ש"ר .ן רזעיל 'ר | 8 סלקע | ם יל
 ,ל הב [וב*5 | !א יל רבד | 7 יל איה | א 'ל יכו | ן רמא [ול רמא | 1 בהאו | 'א 'ל ,ך רמאש .[ןו'ְד מאש

 .תפד = ינש .וכגו [ןתנו | ית'א ןקז ותוא .פ ןקזה ותוא .1ח] ןקזה | י הילע .תכנאחופד וילע
 ,ו אב .1 [אנו | ₪ יונו .י לוכאל .1 לכאל .תככאחְך שובלל דגבו לוכאל ,ן ['וגו לכאל | [ך - רמאש
 (ת עושוהי 'ר) ₪ יכנאחופ [עשוהי 'ר | י ול אב [פנכנ | א יל ול | 'ך ה"בה אגו .תכאחופךְ הז אבו
 ךורב שודקה בביחש הביח ([ך לכ ירה) ירה ול רמא ([ך רזעילא) רזעלא 'ר תא לאשו אב רגה םליקע א"ג
 יל תיא ([ך םיד) ןיסווט המכ הלמשו םחל ול תתל רג בהואו ביתכד רגה תא (!ך ה"בה ,[ן ה"בקה) .אוה
 יבגל ליזאו היב פזנ ([ך םיד) ןיחיגשמ (ך ןיא) אל ידבע (תך ילע) לע וליפא יל תיא ([ך תונויספ) ינייסופ המכ
 הזל וטישומ תא ןקז ותוא וילע טבחתנש רבד (!ךך יבר) 'ר וידימלת ול ([ך ורמא וב ףזנ) ורמא עשוהי 'ר
 | 'א הז6 | ףן ורגדב | ד וסייפמ [ומחנמ | ן ליחתהו | תֶד (ןך עושוהי 'ר יבגל לזא הנקב) הנקב
 | אחפ הלמשו | גןפ "וגו ימחלב | ך ומחל ביתכד [ומחל -- ינש* | יתכ?אחפד הרוח .נ'אְו [הרותה
 /פ יונימל .2 תווצמל .יא"ו תוצמל | גח 'ל הכז | א 'ל םדא | 1 'ל הכז | !ךְל תלט [תילפ * | א הז
 | ן וינבל .תד תילטל .נְח יונימלו

 ל"א הימתב הלמשו םחל ול תתל ובהוא ה"בקהש בותכה רמאש רג לש וחבש לכ הנה .'וכו ירהו ול רמא 8
 עדוי ינניאש תחא הבית דועו) . 'זעילא 'ר םינפב בותכ 'ב א"יכבו .ש"ר 'יגה תשבושמ 'א א"יכבו] רזעילא 'ר
 יל ןתנו ה"בקה ינפלמ שקבשכ ןקזה וניבא וב רעטצנש רבד ךיניעב איה הלק יכו [ןועמש ןוילגה לעו (התורקל
 בסומ .(נ"חב יתפסוהש) ר"פד 'יג יפלו .ה"בקה] ול הטישוהו [הזה רגה] אוה אבו שובלל דגבו לוכאל םחל
 רבד שרפמו סרוג רחא ןושלמ י"כ ר"ב 'יפבו ,טעומו לק רבד היה ולאכ הנקב [ה"בקה לע ןכ םג אבו תלמ
 רמולכ הנקב וטישוה הזלו רבד ותוא לע הלפת שקבל ץראל וינפ לע לפנש רבד ןקז ותוא שבחתנש
 "וכו הטישוהו ןושלהו ;קחוד םוש אלב וריבחל ןתונ םדאש ומכ רמולכ רעצ םוש אלב ויתונוזמ ןמזמ רגה הזלו
 406 ימע ג"המבו ,םש י"מב 'עו 'וכו הנקב יל הטישוהו הז אב 'וכו יתלמעש המ לכ רמא 186 דצ ליעל ומכ
 םהל ול תתל רגה תא ה"בקה בבחש הביח לכ ירה ול 'מא רזעילא 'ר תא לאש רגה סל קגא  קיתעה
 : לכה ןמ השק איהש ךמלמ 'וכ ןתנו ינש ןקז ותו א הילע טבחתנש דע ךיניעב איה הלק יכו ול 'מא הלמשו
 'וכו חקיו 889 רצ ליעל שרדה ןכו 'וכו תילט וז הלמש 'וכו הרותה וז םחל םירבדב וסייפמ .ומחנמ ליחתה 5
 שרפמו סרוג א"למ ר"ב 'יפבו .185 דצ א"ח ת"הגאב ע"יעו ;םש י"מב 'יעו תילטל םש הכז 'וכו הלמשה תא
 [יב ו"ע ןישודיק 'ע] אישנ ותוא ןינממש יונימל הכוז הרותל רגה הכוש העשמ יוני מ לו הרותל םדא הכז
 םיבירקמ םהינב ינב ויהו טקנו ,ז"מ ד"פ ןישודיקו ג"חעו הנוהכל וי נב ינ ב מ ןיאישמש וזמ הלודג דועו
 < וכו םינפה םחל וז םחל הלמשו םחלל םיכוזו ,ת"פיב שרפמדכ לילכ הלוכש שודק רתויה ןברקה אוהש תולוע
 תונתמה ןהש זגה תישאר וז הלמש הלח וז סחל "וכו רג בהואו םהב םייקתמש ןינמ ןילובגבו שדךקמב ירה
 בקעי לע שררה בסוה 148 רצ בוט לכשבו ,'ב ג"לק ןילוחו ט"יק 'יפ חרק ירפסב 'עו םילובגב םינהכל ונתינש
 םהיתונב אישהל יו גי מ ל וכזי הרותל וינב וכזישכו תילט וז שובלל דגבו 'וכו הרו ת וז לוכאל םחל יל ןתנו
 לכ ונינפלש ןונגסבו ,זגה תישארו הלח ןילובגבו הנוהכ ידגבל ןכו שדקמב םינפה םחלל ןיכוז םהינבו הנוהכל
 אבו 'וכו יל ןתנו ןקז ותו א וי ל ע טבחתנש 'וכו רג בהואו רג לש וחבש 'וכו סליקע םש ר"מבב םג רמאמה
 תוצמ ל הכז הְוותל םדא הכז תילט וז הלמשו 'וכו הרות וז םחל 'וכו ומ חנ מ ליחתה "וכו הטישוהו הז
 הלמשו םינפה םחל הז םחל 'וכו תולוע םיבירקמ םהינב ינב ויהי הנוהכל םהי תו ג ב ןיאישמש אלא דוע אלו
 םילובגב שדקמב ירה [ע"צו ג"חב יתפסוהש ומכ טוקליבו 'ב א"יכו פ"יכב ןאכ ה"כו] ה לו ד ג הנוהכ ידגב ולא

 רגה סליקע דועו ו"דו ר"פדב םש 'יגהו ,תלהק שרדמב רחא ןונגסבו ,'וכו זגה תישאר וז הלמשו 'וכו ןיג
 ול תתל רג בהואו רטמאנש דבלב הלמשו םחלב רגה תא ה"בקה גביחש הביח ירה ול רמאו רזעילא 'רל לאש
 איה הלק יכו היל רמא ןוהילע ןיחגשמ אל ידבע לע 'יפאו יל תיא ןינויסיפ המכו ןיסווט המכ הלמשו סחל
 יבגל אתא אוה לק ,רבד שובלל דגבו לוכאל םחל יל ןתנו רמאנש הליחתמ בקעי וניבא וב שקבש רבד ךיניעב
 ' םינפה םחל הז םחל הנוהכל ויתונבמ ןיאישמו הכוז םימש םשל רייגתנש רג ול רמא ךכ היל לאשו עשוהי 'ר
 רמאנש ןקזה וב טבחנש רבד ךיגיעב איה הלק יכו וידימלת ול ורמא םירבדב ומצמצ הנוהכ ידגב ולא דגבו
 ימחלב ומחל וכל 'גש הרותה וז םחל םירבדב וסייפמ ליחתה הנקב וטישומ תא המלו לוכאל םחל יל ןתנו
 סליקע םע עשוהי 'ר ךיראהש הכיראה איה הכוט חור ךרא בוט יוה וכולטי םיכלמ יב 'נש דובכה הו דגגו
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 םחל וז םחל ,חבזמה יבג לע תולוע םיבירקמ םהינב ינב ויהו הנוהכל ןהיתונבמ ןיאישמש אלא דוע אל
 :זגה תישאר וז הלמש ,הלח וז םחל ,ןינמ ןילוכגב ,שדקמב ירה ,הנוהכ ידגב וליא הלמש  ,םינפה

 יול יר םשב ןינכיסד עשוהי 'ר םיהלאל יל י"י היהו יבא תיב לא םולשב יתבשו (אכ
 תרמא התא בקעיל ה"בקה ול רמא ,םינכלש ןתלואגל חתפמ האשעו תובאלש ןחחיס ה"בקה לטנ
 הזה ןושלב אלא ןנתונ יניא ךינכל ןתונ ינאש תומחנו תוכרבו תוכוט לכ ךייח םיהלאל יל י"י היהו
 תלגע שיא היחי אוהה םויב היהו ,(ח די הירכ) םלשורימ םייח םימ ואצי אוהה םויב היהו
 ופטי אוהה םויכ היהו ,(אי אי סש) תינש י"י ףיסוי אוהה םויב היהו ,(אכ ז היעשי) רקב
 : (גו זכ היעשו) לודג רפושב עקתי אוהה םויב היהו (חי ד לאוי) םיסע םירהה

 ירל לאש םמא רח [ךל ונרשעא רשע יל ןתת רשא לכו] 'וגו תאזה ןבאהו (בכ
 רמא ,(כ דל תומש) השב הדפת רומח רטפו 'תכד השב ול רמא ,הדפנ אוה קמב רומח רטפ ריאמ

 ול רמא ,(ה בי םש) וחקת םיזעה ןמו םישבכה ןמ ,ןיאמ ול רמא ,ידגב ול רמא ,הש ול ןיא ול
 :407 75 ליעל 6 = :'פ דיי סילכז יכיכע 'קלי ,ס"פקפ 'כ סילכז עוקלי , [(טס) זיעכ 'כ סיעטי עוקלי | סט טוקני 8

 :ד"ע "פ םולוכנ 'ע 1

 , םהיתונב תא ,[ ויתונבמ .פאח ןהיתונב ;ןפ [ןהיתונבמ | תה ןיאישמ םהש ,יכְופְד ןיאישמ ןהש 1

 ינבו .נ*אחפ ןיבירקמ (ן וינב ינב .?אָזְד ןהינב ינב) םהינב ינב | י יל .אחפ ויהיו [ויהו | 1 וינב ינבמ

 /'ָך םילעמו םילודג םינהכ םהינב ,2 םיבירקמ םהינב ינבו םהינב ,ן םיבירקמ ןהיתונב ינב ,' םיבירקמ ןהינב
 | יכאוד הז .תנחפ [ז | תד ₪ א"ד [םחל | תן חיבזמה | י 'ל תולוע | תן ןילעמו םינהכ ןהינב
 ןילובגב ] ו?אפ הלודג הנוהכ | 1 וז :יתכאחד ולא .ןפ [וליא | חד הלמשו .יכנאופ [הלמש 2
 | תגחופד הלמשו .כא [הלמש | אח הו | תךד םילוכגב לבא ,םכ ןיינמ .. .ןְ] יגמ .- .אחפ [ןינמ
 (תך עושוהי) עשוהי 'ר ךיראהש םינפ תוכירא ([ך ילולא) ילוליא (ך 'ל) ורמא ₪ :בכנאחופ [זגה | אח הז

 יבא . .יתבשו [םוהלא -- יתבשו *8 | [ף"'אְד רובגמ םיפא ךרא בוט וילע ארקו ורופל רזוח היה סליקע םע
 ..היהו ,פ םולשב יתבשו ,] 'וגו םולשב יתבשו ,תףכ'אחְד יבא . .יתבשו ,%%א 'וכו יבא . .יתבשו , 'וגו

 , ןתחוס ,(הירכז) יִפ [ןתחיס 4 | (היעשי) י ןיניכסד .מ(הירכז)יתאופד ןינכסד ,23 [ןינכיפד | ולא םיהלאל

 | (היעשי)ית*אחד ןאשעו .מ(הירכז)יכנ'אופ [האשעו | ח םינב לש | ןך סתחיש .מ (היעשי)יכאהוְד ןתחיש
 ,(םש)י [בקעיל | א 'ל ול | ן םינב | ן תלואגל .ל ןתלאגל ,(הירכז)ית'א םתלואגל [מ (סש) יכנ"אפדד ןתלואגל *
 היהו -[יל י"י היהו 5 | 7 הרמא [תרמא ** | (ןוילגב םלשוהו ן 'ל םיהלאל --התא) | יתכנאחופד יל
 [ןתונ | (היעשי) תוכרבו , 1 תולואגו תומחנו ,ף תוכרבו תומחנו | ן =, תודימ [תובוט | ך י"י היהו ,ך יל

 | ('א 'ל םלשורימ -- היהו) .(םש) ו'א =, אנש [היהו 6 | ית'אפד ןתונ :כ%או [ןנתונ | א ןתיל דיתע
 ,(םש) יח [רקב --היהו | (הירכז)י יל .ן "וגו ,פ םילשורימ ,!ול ישורימ [(םש) יתכ"אחְד םלשורימ *

 תינש --היהו 7 | תפד יל .כ גו שוא ..היהו ,ָך 'צ 'שו רקב ..םויב [היהו] ,יִא ןאצ יתשו רקב ..היהו

 | כ'ד ומע ..תונקל .תִד ומע ראש תא תונקל ודי ,ן 'וגו ודי ,(םש) ינְח ודי = :יפ [תינש | א ל
 תיב היהי הבצמ יתמש רשא ;] 'וגו יתמש רשא ,פ [יוגו | ?%א יל תאזה ןבאהו 9 |  'וגו = [לודג 8

 כ'אול יל ,'א יוכו .לאפ ךל ..רשע .תן ךל ונרשע ..לכו [גהְד ךל --לכו * | א 'ל :.תכנ'אד םיהלא
 תא [ריאמ 'רל* | ןך הילייש .כנאופְד הילאש [לאש | 5 סיגא ;כ שיניא .תוד יוג .א ןמא ,ְן [םמא
 | תד ךרומח [רומח | תד ₪ היל רמא .] ₪ ול 'מא .כנאפ [רטפ 10 | ל מ"רלו רזעילא 'רל .א מ"ר
 ןינמ .תף'א והמ =. [הש | ןְו ןיא םאו ,כא ןיא םא [ןיא 11 | 1 יל ול רמא | א 'ל השב -- 'תכד | [ך היל

 ,'אד לא :תופ היל ימא .ל 'מא [2נ ול רמא * | בפ יל :א ל"א /תף היל רמא [ול רמא | ?א והמ
 ,1 ₪ ול 'מא .%א [םישבכה ןמ | ןְד אה ךל אנט .נ ןה ןמו .ן ןה ןמ .פ ןנמ ,א ןינמ [ןיאמ | :% יל

 | תוד היל :כגפ [ול | 'א ₪ ייתכד .תכוד ₪ !יתכד (5 ול) היל רמא .5 = היל יא
 כ"מב ייעו) תור הבגמ חור ךרא בוט וילע ארקו ורואיסל רזח ןכ ילוליאש רזעילא 'ר וב דיפקהש הדפקהמ
 ,םירבדב ומצמצ דע וכו היל לאשו ןמו אוה לק רבד דע 'וכו ןוהילע ןמ [ןאכ ת"יכו םיסופדב] וטימשהו .(םש
 םירבדב ןפייפ מ ליחתה והיגהו .'וכו 'ר וידימלת ול ורמא וניש דועו עשוהי 'ר יבגל ליזאו היב פזנ ונישו
 שרדמ ןוילגב םגו ,'וכו ילוליא ורמא ןושלה יונישב םשמ ופיסוה ונינפלש רמאמה ףוסבו ,םש ןושלהש ומכ
 עשוהי "רו רזעילא 'ר לש תובושתה יבובריעבו םירבד תוכיראבו רחואמ ןונגסבו ,הז ןיא ס"מב ןמסנ א"בא
 םש אמוחנתב רופיסה רצק ןונגסבו ,שיייעו 'וכו םהל רמא וניתובר תא רגה סליקע לאש םש ר"ומשב רופיסה
 רג בהואו רמאנש וב בתכ ותבח לכש ה"בקה ינפל רגה ביבה המ ןקז ל לאשש רגה סולקנואב השעמ
 ןושלב 5 :שובלל דגבו לוכאל םחל יל ןתנו אלא ה"בקה ןמ עבת אל וניבא בקעי ל"א הלמשו םחל ול תחל
 שמשמ היהו 'נש םוקמ לכבש שרדב 407 דצ ליעל םג ואבוה ונינפלש םיקוספה לכו ,היהו ןושלב ,הזה
 םש םיקוספה לכ ואצמנ ןכו] םיסופדב םג םש אתיא "וכו היחי אוהה םויב היהו 'פהו ,םש י"מב 'עו החמש
 ו"יכב ומכ םש ייגהו 'וכו עקתי 'וכו ופטי 'וכו ףיסוי אוהה םויב היהו םיקוספ ג קר וקתעוה ט"קלבו ,[א"וכב
 א"סב םנמא] וכו תינש יגדא ףיסוי בותכ ארקמבו ,143 דצ בוט לכשב םג 'יעו ,םינ ב ת לו א ג ל חתפמ
 י"כ ר"ב 'יפבו ג"יכב ה"כו .םמא דח 9 :457 דצ ליעל י"מב ש"מ 'עו , [גרובצניג 'צוה ך"נת 'ע ,הוהי םש
 ףדרנ אוהש םמא לעפמ םמא םשה ילואו ,('ו ג"ו ארקיו) אשתכמ אימע ןנימגרתמדכ עורג שרפמ םשו ,א"למ
 'וכו (יוג אוה למגה גיהנמ 'יפ) םמע אלמגו 'וכו יתבר 'פ ב"י 'א ר"כיאב םמ ע םשה ומכ [יממע] םמע םע
 ,'וכו יוג אלמגד "וכו יוג אלמגו :יגה םש ב*מ ר"כיאב ןכא ,668 רצ ג"ח ל"תמעב 'עו וכו םמע אלמגד
 ביתכ חספב םגש ףאו] םישבכה ןמ ול רמא .םישבכה ןמ 11  :ןאכ ונינפל וירחאלש רופיסה בגא אבוה רופיסהו

- 

- 
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 םינשכ הש רוש ולכאת רשא המהכה תאוו ,ןה ןמ ,הש ארקנ ידג ףא ול רמא ,חספל וליא
 תא לאש רחא יחוכ יול 'ר םשכ ןינכיסד עשוהי .ר :ושאר לע וקשנו דמע ,(ר רי סירבי) םיזע השו
 ושא לכו וטא ךכ אל ול רמא ,ןה ול רמא ,היה יתימא כקעי םירמוא םתא ןיא ול רמא ריאמ 'ר
 ,םיטבש ינשמ שירפה אל המלו ,[הרשעמ דחא] יול טבש שירפהו ןה ,ךל ונרשעא רשע יל ןתח
 ויהי ןועטשו ןכוארכ השנמו םירפא 'גש ויה ד'י אלהו ויה םיטבש רשע םינש יכו ול רמא
 יל הדומ תא ןיא ול רמא ,חמק ףיסוא םימ תפסוא ,ןכד לכ היל ךמא ,(ה המ תישארב) יל
 ןיאו שרוק רוכנה ,תוהמיא 'רל תורוכב 'ד ןהמ אצ ול רמא ,ןה ול רמא ,תוהטיא 'ד ןהש

 1ך"ו כ קככ לפוקנס ,('5 םיל) לטעס כשע 'פ 6תקיקפ ,'כ '[ סכיפ יכיכמ 'קני ? :ד'פו ג"פ 6נ ספליכמ 'ע |
 : וילפ ליכדפ 'ע 7 : [ז"פ "ק ספ ניצלו ו"ט ייק יחיו עוסכס 'ע]

 ימא ["לפ ןה ןמ * | ן ומש =. [איקג | ן חל .תוד היל .כגאפ [יל | תכאפד ולא .גו ןוליא |
 /ם ול יא) היל רמא [תאזו | ל ןה המ .א 'אנש ,ך אה ךל אנמ .[ך אה ךל אנמ היל רמא .] - ל"א ,ן ₪ היל
 ..הש ןאצ .5פ [םיזע -- רוש | א תאז .5 תאוו 'תכד ,ן תאז 'יתכד היל רמא .ןנפד -. 'יתכד (ג ל*א

 א ישוכ [יתוכ | ן יסד .םתכאפ"ד ןינכסד .נ [ןינכיסד 2 | ן 'וגו ,1 'זע השו םישבכב הש רוש ,[ןד םיזע

 .ן ימוא ,ָן 'וא .ל יא [םכיאחפה סירמוא * | ף התא .ן'ְך ןתא | ו היל 8 | - יל [דחא ** | [ך יתוכ יוג

 יתימא ,'א תמא ,5 יתמיא :מפ יתמא ,| יתימא .%% אוה יתמא .[ְד [היה יתימא | [ך ןירמוא ,'א 'ירמוא

 (א ייתכד) 'תכד (מ ןיה) ןה :תחוד ןיה .כ1 [ןה | תו היל | תִד בקעיל תמא ןתת ([ך 'תכד יתמא) בי

 :יכחפד ךכ אלו .נאו [ךכ אל | ג יל ,ן 'א ,א ל"א .ןך היל רמא [ול רמא | א[ בקעיל תמא ןתת
 (א ל"א) ול 'מא [שירפהו ןה | 1 שירפה ןכיהו ,[ך םינבמ שירפה ןכיהו - [ךל 4 | תן 'תכ [רמא | תן אלו

 ןה (ת היל) ול ימא .ָך שירפה ל"א ןיה רמא ,ָןְחה שירפה ל"א ,[ שירפתש ןיה ל"א ;א שירפה ןה
 | ל יל .*א הרשעל 'א [הרשעמ רחא * | יול לש וטבש | ן"ןפ שיופה ([ן היל) ול 'מא ([ך"ן ןיה

 ,תוכנח"וך םירחא םיטבש ([ ינשל) םינשל הרשעמ דחא שירפה אל (5)ף"| המלו) המל [םיטבש -- המ
 |  שירפה אל םירחא םיטבש םינשל .מא הרשעמ דחא םירחא ('א םינשל) םינשמ דוע שירפה אל המל
 | מגחו פה .תכאפד וה [ויה | אד ב"י .שתכ'אח"ופ רשע םינש ,ְן [םיטבש רשע םינש | תן היל 5

 | נח פה :מתכאפד ןה [ויה | %א ד"י .כ רשע עברא .מתג'אחפ רשע העברא | ם אל הזו [אלהו
 ,'א תפסומהש ,"] תפסא ,ך תפיפוא .ןכנחפ [תפסוא | א ש"כ .מתףד ןכש לכ .כנח"ןפ [ןכד לכ | ם ול 6

 .טכח"ו [חמק | %א ףסוה .ם ףיסוה ,כ תפסוא | ן חמק .תפד אימ .מכאח"ו [םימ | מ*א תפסומד

 | תל 5 .נ יל [מתכא'ופד יל* | אח התא | א יא [יא | תתח היל | ג םימ .םֶָד אחמק
 | טתכאחפד תוהמא ;גְו [תוהמיא | מתכנ'אחוד עברא :.?אפ ['ד | ך םהש .מתכנגאה"ופ [ןהש 1
 ,ג 'עברא [יד | ך פהמ [ןהמ 5 | ת חק .כ אצוה | תח היל | מתיוד ויה :.כגאפ |וה | תח היל
 | טתכאהפ תוהמא | מתכנ'אחפד עביאל .*א"ו [דל | ל םינב [תורוכב * | מ תכ'אחפ עברא
 .מא"ו שדק | מ אוהש רשעימ . .ןיאש .₪ רוכבה המל רשעתמ רוכבה ןיאש ,1 רוכבהש יפל ,5"] רוכבהו

 | 5 שודק

 לועלו נ"חעו 'וכו המהבה תאזו ןה ןמ ךומסב ו ל ר מ א רדענ ןכו ,[ידג םג איבהל לוכיש הרותה השריפ הש
 היה יתימא בקעי רשפיא ד"י 'יס ח"עפ ןמקל ןושלה ןכו .ותימא בקעי 8 :םש י"מבו 779 רצו 215 רצ

 הדוה אל הנושאר הלאשבו ,אוה וטושפכ ארקמהו םימכח ת שר ד ב שממ ןיאש חיכוהל הצר יתוכהש ;
 המרמבו היה יתימא אל בקעיש תוארהל ץמאתה ונינפלש הלאשבו ;הש ללכב ידג םגש השרדב הרוקמש הכל
 ונדש ונימכח תעדכ אלו ('ב א"י הרז הדובע) םיימורה לש םתעדכו ארקמ לש וטושפכ ובלו ושע םע םג ך
 ייוגסל יקידצל ירש וילע ורמאו (758 דצ ליעל) ותחרות תמכחב המרמב ךיחא אב ושריפו תוכז ףכל ות

 גיצהש תולקמה ידי לע וברתנ אל בקעי לש ןנאצ םג םתעדלו ('ב ג"י הליגמ) ביתכ רבתת רכנ םע יכ אתוימרב
 שרג ן"יכב עטיק רמאמה ףוס דע ןאכמ = .יל ןתת רשא = :[(םש ט*קלב יעו יי ייס ג"עפ ןמקל) סנ ךרדב אלא
 ןוילגב םש םלשוה רמאמהו ,772 דצ ליעל י"מב 'עו [1 תוא 805 רצ ךומסב 'ע] "וכו ךתמוא יבוס רמא

 "גה יפלו ;ג"חעו 'וכו יול טבש שירפהו [ןכ השע אוהו] ןה ול רמא .שירפהו ןה 4 :שפשוטמ רחא בת
 שירפה אל המלו .הלאשה השקו ;הר ש ע מ דח א םירפסה ראש י"פע יתהגהו ,יתוכה תלאש אוה שירפה ל

 !בל 'יפ ת"פיבו ,[רטנקל ןוויכ יתוכה יכ אישוק ןאכ ןיאו ,רשעמ בויח ןאכ ןיא םיטבש ינשב יכ] םיטבש ינשמ
 ,חמק ףיפות םימ תפסוה ןכש לכ וכו ןכד לכ 6  :ע"צו בקעי ייחב ודילוה רשא םהינב רפפמ םירחא םיטבש
 םא רמולכ חמק ףיסות הפיעב םימ ףיסות םא אחמק תפסוא שרפמ א"למ י"כ ר"ב 'יפבו ,ר"אלב אוה לשמו

 םירפא רמאנ רבכ אלהו ןה םיטבש ביי יכו ןנחוי ר"א םש יחיו אמוחנתבו] וכו רשעמב
 השנמו םירפא ןהמע הנטנ יול ןיאשכו ומע ןינמנ ןגיא ןהמע הנמנ יולשכ אלא ד"י ןהו ןו

 תבש  ,ג"מ ה"פ ריזנ ומכ אוה ךכ םימכח ןושל יכ ךרוצ ןיאו] 'וכו י ל הדומ יתהגה

( 

 לו

 ב ו1 םינבב > תוחות  תוורר םו

 ןבוארכ השנמו

 שדק ארקנ רשעמ ,רשעמ שדק ידימ איצומ תורוכב ומכ שדק ןיאש רשעתהל ןיכירצ ןגיא תורוכב
 יול טבש אוה ירישעהו הרשע וראשנ שדק איצומ שדק ןיאו שרפמ ייחבבו ,'הל שדק היהי ירי
 תורוכב העברא שירפה בקעי זושע המ םש א"ררפב תרחא הדגאו ,'ןכו ומשב ךרבלו ותרשל י"

 יולב רמגו- ןועמשמ ליחתה דועו ומע יעמבש ןמינבב רמגו ןועמשמ ליחתה הנומש ורייתשנו תוהמא
 בקעי רשע אלו 'ןכ רמוא לאעמשי 'ר םש דועו] וכו שדק היהי ירישעה רמאנש י"יל שדק רשעמ יול

 פוקליבו ,ה"כ ב*ל תישארב 'א י"רהב 'עו ['וכו י"יל שדק יול הלעו ומע יעמבש ןימינבמ ליחתה ערפמל אלא
 ינאש לודג ןהכ השענ ינא חמש היה רשא שדק היהי ירישעה ז"פ 'ר ונדמלימ ןורחאה סירדנוק

 לדו ער קיי יש ור דחה ריקוח +
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 05 ג--א טכ נג חכ ע השרפ אציו

 : הכותב המ ךתמוא ירשא ול רמא ,שדוק איצומ שרוק
 רשבחתנש ןויכ (ל רי ילשמ) אפרמ בל םירשב ייח אחא 'ר רמא וילגר בקעי אשיו (א סכ

 :אילגר אנעט הסרכ 'מא אדה יהולגר היביל ןיעט הבוט הרושב
 הנהו אריו ןיטיש תש הב רתפ אנינח 'רב אמח 'ר 'וגו הדשב ראב הגהו אריו (ג ב

 ןמ יכ  ,םירמו ןרהא השמ הילע םיצבור ןאצ ירדע השלש םש הנהו ,ראבה וז הדשב ראב
 ןבאהו ,ותחפשמלו וטבשלו ולגדל ךשומ דחאו דחא לכ היה םשמש םירדעה וקשי איהה ראבה

 5ספסופ 6 :'ל 'ע םינעפ ,י''פ סלוע כדס 'ע 8 : סט עוקל 4  :'ס "פס ליו 3" ספוסנפ ['עו] ,גיכק יכ עוקלי ל
 ספ סבכ לנדעב ,ס"כ 'יכ סקס 'ב 'יכ כנדמב סעומכפ ,'כ "קו ס"מ ''כ םקס '3 "יס כנדעב ב'ע סעוסנס ,פ/'י ג'יפ סכופ
 להיכ "יס טיפ '3 ייס

 /3חפ [ירשא | ן 'ל ;פ היל |ול | מ ידימ איצומ | ([ףב םג] ךומסב ןכו) מתא"ןד שדק .כנחפ [שדוק 1

 ,ָג [הכותב המ | א רודה [ךתמוא | | יבופ .%א ירשאו ךיתמוזמ ירשאו ךירשא :מתןכ1אד ירשאו ךירשא

 ..התאש /מְד הכותב יורש (מ]] התאש) תאש ,₪ הכותב התאש .,ן הב תיא המ ,[] הכותבש המ

 ן ןעט 8 | ן "וגו [אפרמ | ןך ₪ "יתכ [ייח | ן הגו וילגרל | 5% וב יורש התא רשא 1, א וכותב

 ,תכנאד הימא | נו הדה | ת יולגר תי .ך יהולגר תי .ן יולגר .ייכנאחפ [יהולגר | .תכנחו היבל
 | ו היילגר | תת אניעט .י ןיעט .1] הנעט | תכ'אְד אסירכ :ינ1אפ אסרכ ;] [הסרכ | ן איה ,י רמא

 .יכנַא [אנינח | יתיאפד רג .ן ריב .כנ%א [רג | פ יסוי [אמח | יתכאחפדל 'ל ]ג'או "וגו * 4
 תיל אתיש .יכנאפד תיש :ן [תש | כ יל .תנופד היג .יא [הג | תיא חתפ | תופד הנינח
 יל ;חפ ראב הנהו ,ןךְד הדשב ..הנהו [יכנא) הדשב -- ארוו * .| כ .ןינומ ל ןיפא ,1?א] ןיטש

 יתכ'אחופ ויהאו | יח השמ הז | תגאחפד 5 .יכו |הילע םיצבור | ך ל ששל | יוכנאח הז 5
 לכ ךשומ היה ,ָן ךשומ דחא לכ היה ,ןפ [ךשומ -- היה | א 'ל םשמש | פ 'וגו [םירדעה וקשי | 1 .אוהה 6
 | תד (ת ול ךשומ) םימ ךשומ דחאו דחא לכ .א ךשומ היה דחא לכש ,ו ךשומ רחא לכ ,כז] רחאו דחא
 | ך וטבשלו םימ ולגרל .יִזְח ולגדלו וטבשל [וטבשלו ולגדל

 ייפ חרק אמוחנתב אוה ןכו] :יול הז ירישעהו םינטקה ןמ אלא םילודגה ןמ ליחתמ יניא ה"בקה רמא ירישעה
 יל ןתת רשא לכו םייקל םוקמל רשעמ ונתנו ירישעה היה יולו- םינב הרשע ול ויה יול דע ןמינבמ בושח ביי
 רבדמבל אטוז ירפפו 220 דצ םיאנת שרדמ ,ב'לפ םילבויה 'םבו א"כ 'יס ח"יפ -הבר רבדמב "עו וכו \ רשע
 ןשרדה השמ 'ר לע ןייטשפע א"ר רמאמבו 180 דצ ד"ח רעכיברהאי ללירב 'עו [ז"יק יס ןיבאר יפו "ו חיי
 המכ הכותב שי המ .הכותב המ 1 147[:  דצ עדנוקנעגאז ןעשיטימעז רוצ עגערטייב עיינ .םיובנירגו] 16 דצ
 התאש| ייגהו ,הב תיא המ ךתמוא (יבוט ל"צו) יבופ רמא ו"יכבו ,ןכ 'יגה כ"יכו ג"יכב םגו ,המכח המכו הרות
 הכותב יורש תאש "יגהו וכותב 'ירזע ןב רזעל 'רש םותי רודה ןיא א"פ שיר הגיגח 'שוריב ומכ הכותב
 יורש 'וכו .םותי רוד ןיא 'ב 'ג הגיגחב [ב"ו ז"פ הטוס אתפסות ,ז"טפ אב אתליכמב] רמאמה ותואב ומכ
 לאשו אב דחא יתוכ רשעת רשע 'פ אתקיספב רמאמה רחא ןונגפבו .129 דצ בוט לכשבו ט"קלב 'עו  ,וכותב
 ל"א בקעול תמא ןתת ביתכד ןיא ל"א אוה טושק ןוכובא בקעיד ןירמא ןותא תיל ל"או ריאמ 'ר תא
 ב"י] ןוניאד רמוא התא ל"א םינשמ דוע ול שירפהל היה אל םיטבשל הרשעמ דחא יול לש וטבש שירפה
 תפסוא חמק תפסוא עייסמ תא תיל אהו תיאבט אהו ל"א ןועמשו ןבוארכ השנמו םירפא ד"י [ןוניאד רמוא אנאו
 שדוק אוהש המל רשעתמ רוכבה ןיאו תורוכב עברא םהמ אצי תוהמיא עברא ןהש יל הדומ תא ןוא ל"א אימ
 אמוחנתב אקספה התואב יוניש תצקב היכו "וכו הווגב הב תאד ךתמואל יובוט ל"א שדוק איצומ שדוק ןיאו
 אתקיספה ןונגסבו ,(הווגב תאד ךתמוא יבוט ל"א 'וכו םימ ףיסוה חמק תפסוה יל עייסמ תא אהו ל"א 'יגה םשו)
 תופסותבו ,(אימ תפפוא אחמק תפסוא עייסמ תא יל אהו 'יגה םשו) ש"ויעו 496 דצ ג"המב רמאמה קתעוה
 רמא ןינב רשיעש וניצמ ןכיה יול ןב עשוהי 'ר .תא דחא ןימ לאש ר "ב מ אבוה "וכו םיהלא היהי םא 'פ ת"הע
 וינב לכמ בקעי השעש ול רמא ירישע היה אל אוהו יול שידקהל האר המו ול רמא םימשל ושידקהש יול ּול
 אשוו ןושלה וכו םירשב ייח 2 | :ע"צו ןה תויגרבד םתודלות ךרד סינכהו רשעתהל רידל ןיסנכנה םיאלטכ
 ןיאש תי  תלמ ילב יהולגר 'יגה תקיודמו) וילגר ו ב ל אשנש א"ר שרדו ןאכ קר ארקמב אצמנ וילגר 'וכו
 שרפמ תֶ"הְע י"שריפבו ,ש"ייעו ז"נפ שיר ליעל החיתפב םג שרדנ 'וכו םירשב ייח 'פהו ,(וילגר תא ןאכ ביתכ
 ,תכלל לק השענו וילגר תא ובל אשנ הרימשב חטבוהש הבוט הרושב רשבתנשמ "וכו אשיו ונינפלש רמאמה
 'וכו אסירכ הרמא אדה ת"פיב שרפמ רמאמה ףוסו ,יוכו אליטל יולגיר  אתולילקב בקעי  לטנו 'א י"רתב ןכו
 םילגרה אל םילגרה אשונ סרכה וליאכ אוה ירהו וינינעב ררועתהל םדאה תא םמוקמ בלהש רמול אוה לשמ ךרד
 הבחה ושפנו אלמ וסירכ םא םילגרה תא אשונ סרכה םהילשמב תוירבה םירמואש והזו 'יפ כ"מבו ,סרכה תא
 חכ תנתונ הבוט הרושבש ךדמלל 'וכו אשיו שרפמש רחא שרד אוהש עמשמ ט"קלבו .וילגרב .אוה לק וילע

 תא בקעו אשיו םש בוט לכשבו ,ךלהו דמעו דעפ ש א"ד וילגו אשנ וניבא בקעי רשבתנש ןויכש םדא
 םדא ינבל אווה לשמו ךלהו דמעו דעס 'וכו תולילקו חכ וב ןתינ הבוט הרושב רשבתנש ןויכ תולילקב וילגר
 ק"יכב םשו) הילגר אני עש הי פרכ יר מ אד אדה ייולגר היבל ןועט קתעוה םש ג"המבו יוכו ] יי ע ט אסורכ
 הנעט אסרכ הרמא אדה יהו גר ל היביל ןיעט ה"כ רעש הדיקעבו ,('וכו אנעט היסרכ ד"ה יולגר היבל ןעט
 ןכו ,990 דצו 466 דצ ליעל 'עו ןי פא אתיש א"ס ןמסנ ל"יכ ןוילגבו ,תוטיש שש .ןומיש תש 4  :אילגר
 בוט לכש ,רבדמב םהל ןתינש .ראבה] 5  ./וכו עלבב ןיפא ןיתיש שירד הוה ןנחוי 'רו (/ב 'ב) עלב 'פ ר"כואב
 קזסב עו ,רבדמב לארשיל ראבה הרזחו הנתינ םתוכזבש םיעורה תשלש םהש ,"וכו ןרהא השמ | :[148 דצ
 לכשבו ,ןאצ ירדע יעור השלש ןאצ ירדע השלש 'יפו ,[676 רצ ליעלו יי א"יפ הטוס אתפסותו] :םש תינעתו
 ףסונ ?יסופדבו ,םימ ךשומ ./וכו ךשומ 6 :םירדעה יגיהנמ םירמו ןרהאו השמ הז ןאצ ירדע 'ג 148 דצ בוט
 היה הנטק הרבכ יפ אלמכ הלודג ןבאהו ותחפשמלו וטבשל ךשומ דחא לכש םש בוט לכשבו ,םימ ךשומ ןכ
 קרש ח"ר רמאמ ןאכ אבוה "וכו ךשומ דחאו דחא לכ. שרדבו ,היפינו הישעמב הלודגש הלודג םש שרפמו ,הב
 םג אתיא הז רמאמו ,[תמאב הלודג התיה אל ןבאה םגש עמשנ הזמו] ראבב הב היה הנטק הרבכ יפ אולמכ
 א למ עלפל המוד רבדמב לארשי םע התיהש ראבה התיה ךכ הדגאה םש אתפסותבו .ש"ייעו 86 רצ ליעל

 שו
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 םיורעה לכ הטש ופסאנו ,הב היה הנטק הרככ יפ אולטכ הנינח 'ר רמא ראבה יפ לע הלודנ
 רחאו דחא לכ היה סשמש ןאצה תא וקשהו ראבה יפ לעמ ןכאה תא וללגו ,תוחמה תעשב
 א"ד :תועסטה תעשב הטוקמל ראבה יפ לע ןבאה תא ובישהו ,ותחפשמלו וטבשל ולגדל ךשומ
 ראבה ןמ יכ ,םילגר שלש וליא ןאצ ירדע השלש םש הגהו ,ןויצ וז הדשב ראב הנהו אריו
 איעשוה 'ר רמא ,הבאושה תיב תחטש וז הלורג ןבאהו ,שרוקה חור ןיכאוש ויה םשמש וקשי איהה
 לכ הטש ופסאנו ,שרוקה חוו ןינאוש ויה סשמש הכאושה תיב תחמש התוא ןירוק ויה הסל
 ןאצה תא וקשהו ראכה יפ לעמ ןכאה תא וללגו ,םירצמ לחנ רע תמח אוכלמ םיאב םירדעה
 א"ד :אכה לגרל חנומ המוקמל ראכה יפ לע ןבאה תא ובישהו ,שדוקה חור ןינאוש ויה סשמש
 השלש ןנינתד ןיניד יתב 'ג וליא ןאצ ירדע השלש םש הנהו ,ןויצ הז הדשב ראכ הנהו אריו

 :('ס 'ם) ץלפ ןוכסיו 'פ סכסק םכדע ,'ד "ק כ"כפ סנכ םלקיו ,'נ 5'3 ע"פ סיסלכ 'סוכי 'עו ,86 5 ליעכ |
 1 כ') ייפ ןיכדסנפ 9 =: ('נ '6) "5 יסנכ לסקיקפ ,'5 ס"ג ס*פ סכוק 'שוכי 5

 | ם אלט .יכ'אח אלמכ | ם 'ל :כאחד אנינח .'ך יגינה .תגו [הנינת | א יל ראבה יפ לע 1
 ,ן [ותחפשמלו --וללגו | 5 ןינוחש העשב [תעשב ל | ךְד וללגו =. [םירדעה | 'א וב | א התיה | ם הדמ [הרבכ
 /ןפ ותחפשמלו (ן וטבשלו ולגירל) ולגדלו וטבשל ..םשמש (ן ראבה יפ לעמ ןכאה) 'וגו ןכאה תא וללגו
 ואבה) ראבה ..וללגו .א ותחפשמלו ולגרל ךשומ דחא לכ היה םשמש ןאצה תא וקשהו ןבאה תא וללגו
 ,יפ ('ו ותחפשממ) ותחפשמלו ולגדלו וטבשל רחא לכ (י ךשומ םשמש) ךשומ היה םשמש (י ןאצה תא וקשהו
 תעשב | ל יוגו ,ן רגו יפ לע ,ם ראבה יפ לע [יתכחְד המוקמל -- לע * | ח וללגו [ובישהו 8 | ןחד יל
 | רך הנתיאל תרזוח התיה תועסמ תעשב .[] תוגחמה עפמ תעשב .?א₪פ תועפמ תעשב ."כ11א] [תועסמה
 ,ופח הילע םיצבור . .ירדע [ןאצ ירדע | ?איד 'ג | ך יל סשל | יכאחופ הז | תחפד 'ל .יכנאו [אריו +
 | ינפ אוהה 5 | י 'ל .תכנחוד השלש .א'ד 'ג .ם [שלש | יתכאחהד ולא :נופ וליא | ם יל
 ,נְו ןשרוקה | .תיאחוד םיבאוש .%א ייבאוש .כנפ [ןיבאוש | י יל ויה | יתכנאהו םירדעה -. [וקשי

 | י [הז | יגח"] ראבה יפ לע ₪ [הלודג | (ןוילגב םלשוהו א 'ל שדוקה -- ןבאהו) תכאפד שדקה
 | חו יל ויה 6 | זך איעשוא / תופ היעשוה | ִר םיבאוש ויה םשמש ₪ ,ן הבאשה [תונחפך הכאושה *

 /נפ [ןינאוש | ן םשימש | תופְד 'ל תחמש | ל ותוא [תנגחופד התוא * | ך םיארוק .ןפ ןיארוק .] םירוק

 | כאח אבלמ | זך 'ל םיאב 7 | ם 'ל םירדעה לכ | יתחפְ שדקה .גְו [שדוקה | ן חור תא | יתחוד םי-
 ,*א ןאצה תא וקשהו ."]| ראבה ..לעמ [יכנְח"ל ןאצה -- לעמ * | ?א 'ל ןבאה -- וללג | תחד דעו
 | ןְִד םיבאוש .?%א 'יבאוש ;יתכנחפ [ויבאוש | ן םשימש 8 | ('א 'ל ראכה -- וקשהו) .תפל 5 .ך הג

 ,ו חנומש | ןד 'ל .תפ ראבה ..לע :ינ1אח [המוקמל -- לע | יתכ?אחד שדקה .ְגְו [שדוקה | 78 חורב
 | א שדקמה תיב [ןויצ | תכנחוד וז .יאפ [הז | 5 'ל הדשב | תכחפ יל אריו 9 | י לגר דע | 'א ןינומ
 | ם יל זך הילע םיצבור ןאצ .ן יבור ןאצ [ןאצ | ?א'ך 'ג | ם 'ל ,.ך הנהו .יתכנאחו [םש הנהו

 | תו פיניד .דך יניר .יכנאחפ [ויניד | יתכנ'אחופד השלש .*א'ד ['ג | יתכאחד ולא .גופ [וליא
 | ?א'ד 'ג | ('א יל ןוניד -- ןנינתד) תחד ןנתד .יג?אופ [ןנינתד

 הורכ םירש והורפח ראב 'נש ותחפשמל שיאו וטבשל שיא ולקמב ךשומ דחאו דחא לכו 'וכו הובכ
 ןיכשומו הבג לע םידמוע םיאישנה ויהש 'וגו םעה יבידנ הורכ ח"מ ייס תקח ב"מ אמוחנתבו ,יוכו םעה יבידנ
 ב"מ אמוחנתבו .ט*יפ ר"מבבו תקח אמוחנתב יעו יוכו ותח פש מ לו וטבש ל דחאו דחא לכ ןהיתוטמב
 ןימכ עלס םש ימור י"כבו) עלס ןימכ היושע ראבה התיה ךאיהו 'וכו םירמ תוכזב ראבהו םש רבדמב
 רבדמב אמוחנתב ונינפל תשבושמה 'יגה לע א"כ תוא ב"שר תורעהב ש"ייעו) "וכו תלגלגתמ התיה (הרב כ
 "יגה א"פ ר"מבבו (תרודכ ךרעה לכ קוחמל ךירצ 296 דצ ב"ח ל"*תמעבו) תרודכ וא תוווכ ןימכ עלס ןימכ םש
 אירב הייח ר"א אתיא םש םיאלכ 'שוריבו ,('וכו תלגלגתמו התיה תרווכ ןימכ עלס היושע ראבה התיה ךאיהו
 ,ימבו ר"יובו) 'וכו םירמ לש הרוב איה וז איריביט םיב הרב כ ןי מ כ אצמו ןומישי רהל הלוע אוהש ימ לכ

 הזנגנ םירמ לש הראבש רמאמה הז םעטו ,(םיב הנט ק הר ב כ ןימכ 'וכו אבא רב אייח ר"א 'יגה םש תלהק
 האריו הפציו למרכה שארל הלעי םירמ לש הראב תוארל הצורה אייח ר"א 'א ה"ל תבשב ןכו ;אירבט םיב
 לטלטימה ןיעמ בר רמֶא (הרבככ יושעו לוגע עלס הרבכ ןימכ י"שריפו) םירמ לש הראב איה וזו םיב הרבכ ןימכ
 הז "וכו ןומישיה ינפ לע הפקשנו [םש אמוחנתבו] ינ 'יס תקח ב"מ .אמוחנתבו ,ס"דב 'עו 'וכו איה וזו רוהט
 אולמכ םיה ךותב האור ןומישיה ינפ לע דמועהו אירבט לש המי ךותל הזנגנש דע םהמע התאבש ראב ןינעל
 ןימכ אטוחנתב סרוגש 'כ א"כ רבדמב י"שריפב 'עו 'וכו רונה אלמכ 'וכו הסנכנש דע ט"יפ ר"מבבו "וכו רוגת יפ
 וקשהו וללגו בוט לכשב אתיאו ,[ת"יכו ח"יכו] םיסופדב ןאכ רפח שרדה הז .'וכו היה םשמש 2  :םיב הרבכ
 ףסונ [ת*יכו] םיסופדבו ,תועסמה תעשב ט"קלבו םש םג 'יגה רמאמה ףופבו ,ותחפשמלו ולגדל ךשומ דחא לכ םשמש
 ראבה יכ 'וכו דיתעל זמר דוס םהל הזב םג ר"בב וניתוברלו איבמ ן"במרה .ןויצ וז] 4 :הנתיאל תרזוח התיה
 הלשמנש הרות אצת ןויצמ יכ זומריש וא שדוקה חור ןיבאוש ויה םשמש םירדעה וקשי 'וכו שרקמה תיבל זומרי
 יול ןב עשוהי 'ר רמא םש הכוס 'שוריב .איעשוה 'ר 5 :[ףכ המש ופסאנו םלשורימ 'ה רבדו םימל
 ,העושיה יניעממ ןוששב םימ םתבאשו םש לע שדוקה חור םיבאוש םשמש הבאושה תיב המש ארקנ המל
 שרוקה חור ןיבאוש ויה םשמש הבאושה תיב תחמש ותוא ןירוק ויה המל יול ןב עשוהי ר"א םש ר"יספבו
 יפ לע הלודג ןבאהו רחא בתכב ןוילגב םלשוהו שדקה חור דע שדקה חור ןמ רפוסה גלד 'בו 'א א"יכבו]
 םשמש הבאושה תיב תחמש ארקנ המלל (ייעשוא 'ב א"יכבו) איעשוא ר"א הבאושה תיב תהמש וז ראבה
 תא ובישהו בוט לכשב הטישה ףוסב הרז 'יגו .'ח 'ז ב"הד ה"ס 'ח א"מ כ"הלכ .'וכו תמח אובלמ 7 :['וכו
 : [םילשורי וז אתיא ט"קלב .ןויצ הז] 9 :אבה לגרל המוקמל 'וכו ובישהו 'יגה םש הדיקעבו ,יעיבר לגרל ןבאח

 הקשיש
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 איהה ראבה ןמ יכ ,תיזגה תכשלב דחאו הרזעה חתפב דחא תיבה רה חתפב דחא םש ויה ןיניד יתב
 המש ופפאנו ,תיזגה תכשלבש לודגה ןיד תיב הז הלודג ןבאהו ,ןידה תא ןיעמוש ויה םשמש 'וגו
 ,ןידה תא ןיעמוש ויה םשמש ןכאה תא וללגו ,לאושי ץראנש ןיניד יתב וליא םירדעה לכ
 ראב הנהו אריו א'ד  :וירוכ לע ןידה תא ןיאיצומש דע ןינתונו ןיאשונ ויהש ןבאה תא ובישהו
 'וגו איהה ראבה ןמ יכ ,תונושארה תויכלמ 'ג וליא ןאצ ירדע השלש םש הגהו ,ןויצ הז הדשב
 לכ המש ופסאנו ,תובא תוכז זז הלודג ןכאהו ,תוכשלב תונופצה תושידקהה ןמ ורישעהש
 ןמ ורישעהש ןבאה תא וללגו ,םלועה תומוא לכמ הינוריט תכתכמש העשרה תוכלמ וז םירדעה ל

 הנהו אריו א'ד  :תדמוע תובא תוכז אוכל דיתעל ןבאה תא ובישהו תוכשלב תונופצה תושידקהה
 ןיבשוי ויהש םימכח ידימלתלש תורוש 'ג וליא ןאצ ירדע השלש םש הנהו ,ןירדהנס וז ראב
 ןיד תיב אלפומ הז הלודנ ןבאהו ,הכלהה תא ןיעמוש ויה םשמש 'וגו ראבה ןמ יכ  ,םהינפל

 1('[ 'ג) וסקטמ סנס 'פ קנכ סיכיטס כיט "ע 10  :ד"ע ד*פ ןיכדקנפ 9 - :כ"םו 409 75 ליעל 1

 | 2 דחא | 5 הרזע | דחאו | תד רהב .יכנאח"ןפ [רה חתפב | ד פיגיד .יכגיאח"ןפ [ןיניד 1
 ,וכאחְו םירדעה וקשי (ו אוהה) איהה , אוהה ,[ך איהה [ך 'וגו איהה * | |( 'ל תיזגה -- ןמ יב)

 [תכגנאחוד לודגה * | יא ד"ב | יכנאחו ראבה יפ לע ₪ [הלודג | ךו םיעמוש | ן םשימש 5 | ן ?עה ישי 'הה

 ,כנאחפ |ןיניד יתב | יתכאחד ולא :גופ |וליא | 5 'ל םירדעה לכ 8 | 2 תכשלב רשא | י יל ,ל לודג
 וקשהו ראבה .. תא /511א ראבה יפ לעמ ..תא [ןבאה תא | י ץראל הצוחנש | י ד"ב ,ןִכְוְד םיניד יתב
 [ןידה | כ יל תא | %א ןיקשמ :חו םיעמוש | (1א המוקמל [ןבאה --םשמש) | ₪ 'ל ,%א ןאצה תא

 (] םינתונו) ןינתונו | 7 םי- [ןיאשונ 5 | 5 'ל .יכנ1אזד המוקמל ראבה יפ לע .. תא [ןבאה תא 4 | %א ןאצה
 תא | [ך והודימעהש ;י'א ןידימעמ ויהש .ן םי- .תוכנ!אפד ןידימעמש [ןיאיצומש | יתכנאחופד ןידב

 הנהו יא הדשב . .הנהו :5נַאְו [הדשב -- אריו | תכ וירב | ח יל ,] רבדה .יתכאופד ותוא [ןידה

 ילש [ןאצ -- השלש | ן 'ל .תוֶד ןויצ וז .יכאחפ [ןויצ הז 5 | פ 'ל .ך ראב הנהו אריו ןאצ ירדע השלש
 /תו שולש .כנחפ שלש .יא ['ג | י הז .תכאחהד ולא .נופ [ולא | פ 'ל ,ן השלש ,ן 'צבור 'צ 'דע
 איהה ,ל אוהה ['וגו איהה * | ך 'ל ראנה --יכ | תף "ל .כָנֶד תונושאר .יאופ [תונושארה | ָך השלש
 | ב ודימעהש 6 | ךפ 'ל .*א לארשי ולא םירדעה . . איהה , ן 'עה וקשי 'הה ;יכ*אחְו ך םירדעה וקשי (ו אוהה)
 | ייל .[] תיזגה תכשלב .ל תוכשלב ןמ [תכנאופְך תוכשלג * | כו תושדקה .ינאחפְד תושדקהה
 | ל יל [םירדדעה לכ** | א תוכב | א 'ל ,י ולא |[ז | יתכנאחְ ראבה יפ לע ₪ ןפ [הלודג
 ,נפ [הינוריט | ע תנתונש .יתכנאחופְד תבתכמ איהש | ך 'ל .כחַו תאזה העשרה .*יתננאפ'ְד [העשרה 7

 [ןכאה תא | 18 ה"א לצא .כ םלועה תומוא לע .ז/ תומואה לכמ | ?א אינורט .יעתכ'אחד אי- .ן הויד
 ,יכאחפד תושדקהה [ןנ"] תושידקהה *8 | פ 'ל :5נאח ראבה יפ לעמ ..תא ;] 'וגו ןבאה תא

 .יפ [ןבאה | 5 'ל ,+ תיזגה תכשלבש .זך תיזגה תכשלב תונופצה |תוכשלב תונופצה | ל תוכשלה .ן תושידקה
 1ו יל תובא | ְך תוכזו [תוכזז* | יתכנאחופ אבל | תכנאחְד המוקמל ראבה ..לע .1 'וגו יפ לע ₪
 | נא הז 9 | 5 'ל :יתאחְך הרשב ..הנהו .5]] הדשב ראב ..אריו [ראב -- אריו | ך דעל תדמוע איהש

 ;ן [וליא | .כחו הילע םיצבור ..השלש .פ ירדע השלש .?א!ך ןאצ ירדע 'ג | ₪ 'ל םש הנהו
 /אפ [ןיבשוי ויהש | ף 'ל ,ך שלש תורוש ,ך השלש ;ן שולש :וכנפ שלש .א'ד ['ג | יתכנאחפד ולא
 | יו ןהינפל 10 | י ןיבשויש ,ָך םיבשוי םהש ,ן םיבשוי .. :[ף] ןיבשוי ןהש ,ב ?יבשוי .. ,[ך םיבשוי ויהש
 ,ן וקשי איהה ..] םירדעה ישי 'הה .יתכאחְד םירדעה וקשי (י'ָד אוהה) איהה ['וגו | 5 'ל ראבה ןמ יכ

 /ןפ [הלודג | (א 'ל הכלהה -- ןבאהו) | ך תוכלהה | א 'ל תא | תו םיעמוש | [ך יל ויה | ₪ םירדעה וקשי
 | גו יל .ם ןיד תיבבש [ןיד תיב | י אלפומה | י 'ל /גפ וז [הז | יתנחְד ראבה יפ לע ₪

 ימלשוריבש הנשמבו 'וכו הרזעה חתפב דחאו תיבה ר ה ב דחא ט"קלבו ,בוט לכשב היכו 'וכו חתפב דחא 1
 ;תיזגה תכשלב דחאו הרזעה חתפ לע דחאו תיבה רה חתפ לע דחא אברעמ ינבד אדומלתד אתינתמבו
 תתפ לע בשוי רדחאו תיבה רה חתפ לע בשוי דחא 'ב ו'פ ןירדהנס ילבבבו ונינפלש תוינשמבש הנשמבו
 לכשב .'וכו יתב וליא 8 :'ו גו םש ויה השלש עטיק ו"יכבו ,ס"דב 'עו 'וכו תכשלב ב ש וי דחאו הרזעה
 ויהש םירפסה 'יגכו ,ןאכ ל"יכב ה"כ וכו ןיאשונ ויהש 4  :לארשי ץראבש ןיגייד יתב לכ ראש ולא בוט
 םיאשונ ויהש תישימחה הטישב הטמל ל"יכב ןושלה םג "וכו ותוא ןידימ ע מ ש דע ןי דב ןינתונו ןיאשונ
 ותוא ןידימעמש דע ר ב דב ןינתונו ןיאשונש ייגה בוט לכשבו ,הירוב לע התוא ןידימעמש דע הכלהב ןינתונו
 תושידקהה ןמ ורישעהש ןויו ידמ לבב .!וכו תויכלמ 'ג 5  :'וכו רבד ןידימעמש ןבאה תא ובישהו ט"קלבו ,'וכו
 ,(ג"י ד"כ ב"מ) 'וכו י"י תיב תורצוא לכ תא םשמ אצויו רצנדכובנב ש"מכ תוכשלב ואצמש המ  וזזבש 'וכו
 בתכל המוד בתכב בותכ ת"יכ ןוילגב .תובא תוכז] 6 :'וכו תושדקהה תא ורישעה ןהש 'יגה בוט לכשבו
 ו"דב .העשרה תוכלמ 7  :[םש ןייע דובעשב לארשי ראבה יפ לע ןבאהש ןמז לכ 'תכ הרואה רפסבו רפסה
 ,ימור תוכלמ ומילשה 'א אקארק 'דבו ,יונפ ריינה וחינהו .הע שר ה תלמ [קיצמה תמח ינפמ] וטימשה
 409 דצ ליעל 'עו םלועה תומוא לכמ אינוריט תבתכמ איהש ה ע שר ה תוכלמ וז 'יגה כ"ג בוט לכשבו
 ,תוכשלב תונופצה תושדקהה לכ ולזגו וזזבש ןבאה תא וללגו 144 דצ בוט לכשב .תושידקהה ןמ 8 :םש י"מבו
 ובישהו וחקלש שדקמה תיב ילכ ולא וללגו תומואה ילייח וליא םירדעה לכ המש ופסאנו ןושלה הניש ט"קלבו
 שלשו םש ןירדהנפ הנשמב .תורוש 'ג וליא 9 :בהז איבא תשחנה תחת ביתכד שרפמו ,אבל דיתעל ןבאה תא
 ןיבשוי ויהש השלשו םירשע לש תורוש 'ג ולא שרפמ בוט לכשבו ,םהינפל ןיבשוי םימכח ידימלת לש תורוש
 םש 'שוריבו ד"מ א"*פ תוירוחב .ןיד תיב אלפומ 10 :תורוש שלש הידב 'א ז"ל ןירדחנס י"שריפב 'עו םהינפל
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 | ןנאה תא וללנו לארשי ץראבש ןידיטלתה וליא םירדעה לכ הטש ופסאגו ,הכלהה תא םייסטש
 לע התוא ןיריטעמש רע הכלה ןינתונו םיאשונ ויהש ןכאה תא וכישהו ,הכלהה ןיעמוש ויה סשמש
 יכ ,םייווק השלש וליא ןאצ ירדע השלש םש הגהו ,תסנכה חיב וז ראב הגהו אריו א'ד :הירוב
 לכ הטש ופסאנו ,ערה רצי הז הלודנ ןבאהו ,הרותה תא ןיעטוש ויה םשמש 'וגו איהה ראבה ןט

 ןויכש ןכאה תא ובישהו ,הרותה ןיעטוש ויה םשמש ןכאה תא וללגו ,רוכיצה הז םיררעה +
 הנהו ,יניס הז הדשכ ראב הגהו אריו יניסב הל רתפ ןנחוי 'ר :ומוקמל רזוח ערה רצי םיאצויש מ

 תרשע ועמש סשמש 'ונו איהה ראבה ןט יכ ,םילארשיו םייוול םינהכ ןאצ ירדע השלש םש

 גאופ םידימלתה | פל יל [יתנאחוד םירדעה לכ* | 3י יל תא | יתנִחְוְ סרסמ אוהש .[ם םייסמ אוהש 1
 ,ו ראבה יפ לעמ ..תא ,ן 'וגו ןבאה תא [ןבאה תא | \ ץראל הצוחבש | [ןְד םימכח ידימלת ,יִזָ םידימלת
 תצק םלשוהו *א 'ל ןכאה -- םשמש) ן םשימש 2 | [ם 'ל .א ןאצה ("א תא וקשהו) וקשהו ראכה ,.תא
 לע .יפ [ןבאה -- ובישהו | יתכגאחופד הכלהה תא .'א [הכלהה | תוד פי- .י'אחפ [ןיעמוש | (ןוילגב
 /ןַוְד םינתונו םיאשונ ויהש | כנא המוקמל ראבה ..לע .[ןךְד ראבה יפ לע .ן 'וגו ₪ .,[] םוקמל ראבה יפ
 ;יתכנאתפ [ןידימעמש | א ןינתונו ןיאשונ ויה םשמש ,[ם ןינתונו ןיאשונש ;יכ]ז] ןינתונו ןיאשונ ויהש

 ]₪ ראב ..אריה ,"א ראב הנהו [ראב -- אריו | ] היירוב 8 | | ןידימעמ ויחש ,ך םיד ,!ך 'ידימעמש

 ירדע 'ג | ₪ 'ל םש הנהו | לאחד הו .יתכנ'אופ [וו | ₪ יל .יח הדשב ..הנחו .[ןכנ'אַוְד הדשב

 | יעתכגאהד ילא .ופ [וליא | ן גו השלש .] הילע םיצבור ..השלש .ם ירדע השלש ,'א'ְד ןאצ
 ןמ יכ | 1 םאורק .תןד םיאורק .ן סופרק .'י ןיורק .ףפ םיורק .'א ןייוריק .*א ןייורק .עכ [םייורק

' 
 ְי 'הה ,[ןכאזו םירדעה (זך תא וקשי) וקשי איהה ,* וקשי אוהה ,'7 'הה [ן רגו איהה *4 | ם יל ראבה

 2 *א הכלהה [הרותה | חוד םי- .יתאפ [ןיעמוש | י יל ויה | ךך וגו ,ם םירדעה וקשי ,1 ידעה ישי

 % | פל 'ל [יתגאהוד םירדעה לכ * | תו ער רצי | יא ראכה יפ לע ₪ [הלודג |  (ןוילגב הגוהו)
 | תופד רוגצה .יגז] [רוביצה | ('א ןאצה תא וקשהו ראבה יפ לעמ ןבאה תא וללגו .'א 'וגו [ןבאח -- הז) 5
 : תא (1 'עמוש .תאפ ןיעמוש) םיעמוש ויה םשמש [הרותה -- םשמש | ][ף ראבה יפ לעמ =, [ןכאה

 : ,ך יוגו ןבאה תא .תךְו [ןבאה תא | יזָז הרוח ירבד ונממ ןיעמושו ןיללוגש הרות רפס הז / [נא]פ7ך הרוחה
 | ם ףכתש .'א ןויכ [ןויכש | ם 'ל .2נאזַה המוקמל ראבה .. (%א לעמ) לע ..תא ,+ ראבה יפ לע ..תא
 ,כוד פהל (כ ןיאצוי) םיאצוי (ן ויהש) םהש ,ץֶד םיאצוי םהש . ןהל .. .א םהל .. ;ם םשמ .. ,י ןיאצויש 6

 ראב הנהו אריו א"ד ₪ .1א המוקמל [ומטוקמל | ןך ער רצי | [ך םהל םיאצויו הרותה תא ןיעמוש ויהש
 םש הנהו | פד 'ל .יתכנאחו [הדשב | יח ל אריו | 1 יל .י ארק [הל | א ןתנוי 'ר | י יל ,ן הדשב
 : | ך 'ל .ם ירדע .םנז הילע םיצבור . .ירדע .ן 'וגו ןאצ ירדע .יתא [ןאצ ירדע | 'ך 'ג7 | ₪ יל
 ןמ יכ | יֶאְו לארשיו ,ן ירשיו ,ל ישו [תי'אחפד םילארשיו * | .כ םיולו .ינחפ םיול .תאוד םייול
 וקשי .ָןנ 'דעה 'שי 'הה .כאח םיידעה וקשי איהה ,תןֶוְד איהה ,ל יהה [וגו איהה * | [ 'ל ראבה
 | 'א רשע .ח תרשעה | ך יל ;ןך ואצי [ועמש | ן םשימש | ופ םירדעה

 יישריפב 'יעו הבישיה שאר אוה ד"ב לש אלפומ ם"במרה 'יפ םשו 'וכו ןיד תיב לש אלפומ אתיא יא ו"מ
 ןירדהנס אתפסותבו .'וכו הנוממ דחא ה"דב 'ב ז"ט ןירדהנס תופסותבו 'וכו היה אלש וא ה"דב 'ב 'ד תוירוה
 ,יוכו תיבה רהבש ןיד תיבל ןיאב םהכש אלפומו אוה 'וכו וריעבש ןיד תיבל ךלוה הכלה ןהמ דחא ךרצנ 'א ז"פ
 ןירדהנס ילבבבו 'ג ט"י א"פ ןירדהנס 'שוריב 'יעו 'וכו םהבש (אלפומו) גלפומו אוה 'ט ב"פ הגיגה אתפסותבו
 יתנייצש י"כבו טוקליבו ייסופדבו ,'וכו םייסמ אוהש פ"יכב ןכו ,הכלהה תא םי יס מ ש 'יגה ל"יכבו | .'ב ח"פ
 ה*כ ב"מ) דחא םירפ הקל ריעה ןמו םש ר"שהשב שרדה יפל תירקיע וז 'יגש עמשמו ,'וכו סר ם מ אוהש
 לש אלפומ הז ?ג ייפ א"יפ ר"מבבו ,הכלהה תא סרסמש סירס ותוא ארוק המלו ןיִד תיב אלפו מ הז (פ"י
 הכלהה תא סרסמש פירס ןהירוק המלו 'ג ח"י א"פ ןירדהנס ישוריבו ('וכו ותוא ארוק המלו אתיל םשו) 'וכו ןיד תיב
 4 ;הכלהה תא עירכמו ולופלפב ךתוחש סרפמש שרפמ םש ימלשוריב רצקה שוריפבו ,('וכו אלפומ הז אתיל םשו)
 ה ירנ רתויו לכל ןיבהל הב לפלפמו הילע רזחמש ייפ ['ב ט"יק ב"ב 'ע] והשרדו והסרס ןושלמ אוה םא בתכ ת"פיבו
 5 הארנו] ,415 רצ ליעל םג 'ע וכו םייסמש ונינפלש 'יגהלו ,ע"צו הכלהה קסופו ךתוחש ושורופו סירס ןושל אוהש
 (ב"מ ד"פ ןירדהנפ) דצה ןמ ןי ליח ת מ תושפנ ינידב יכ ,הכלהה תא םתחו םייס אוהש הנוכה וז 'יגלש
 הכ ליהתמ יב ביכ תבשו ד"מ י"פ םיחספ םג !עו ,ד"בבש אלפומב ונייהד לודגב ןירמוגו ןימייסמו
 אלפומ הז 'וכו .הלודג ןכאהו רחא בהכב ןוילגב םלשוה 'א א"יכבו הכלהה דע ןבאהו ןמ רסח א"יכבו .םייסמ
 ןבאהו קחעוה ט"קלבו [ראבה פזע הלודג ןבאהו קר ןוילגב שי 'ב א"יכבו ,הכלהה תא סרסל ץדויש ד"בבש
 ןינתונו םיאשונ ויה ראבה יפ לע ןבאה 'וכו םימכ ח ידי מ לת וליא המש ופסאנו םהבש לורדג הלודג
 םשמש "וכו וקשי אוהה ראבה ןמ יכ שרפמו סרוג םש בוט לכשבו ,הירוב לע ה כ ל ה ה ןידימעמש דע הכלהב
 םידימ לת ולא םירדעה לכ המש ופסאנו ןיד תיבב ש אלפומ וז הלודג ןבאהו הכלהה תא ןיקסופ ויה
 המוקמל ראבה יפ לע ןבאה תא וללגו לארשי לכל הרות האצוי םשמש וקשהו וללגו לארשי ץראבש
 תושרדה יפל .תסנכה תיב 8 :ע"צו וקריפ לע ותוא ןידימעמש דע תותבש 'ז רבדב םינתונו םיאשוג ויהש
 ויה םהלש תויסנכ יתבש יפל ג"כהב וז הדש ב ראב הנהו ןאכ שרדה םעטש שרפל 'רנ ןיא תוטישה ראשב
 תוינעת ישוריב ומכ םייורקו ,םהמ םיתחופ ןיאש הרותל םיאורק .םייורקק השלש :ש"שרה ייחב 'יעו הדשב

 תיב לש םינודא 'ג םייורק השלש שרפמ ו"ט רק 'ע ךורעבו ,'וכו ןוניא .ןייורק העבש אלו 'ג ז"ס ד"
 םלצא ויהש עמשמד תפנכה תיבכ תסנכה תיבמ 'ג 'א ד"ע ג"פ הליגמ 'שורי לע דוע ריעה ל"ררהו ,תסנכה
 רק 'ע ךירעמב ייעו םינורא שבתשנ ו"פדו ר"פדב םש ךורעבו ,'ב האריק 'ע ל"תמעב ע"יעו ג"כהבב םינוממ יג
 ראב הנהו אריו קתעוה בוט לכשבו ,הרותב תורקל םילועה םייורק םש ייפ ןוכנלו ,(ת"פיבו כ"מב אבוה ןכו)
 הלודג ןבאהו הרותה תאירק רפס ןיעמוש םשש ןייור ק ולא ןאצ ירדע 'ג תסנכה תיב וז הדשב
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 רפכ שיא הרוהי ןב ןועמש 'ר םירדעה לכ המש ופסאנו ,הניכש וז הלודנ ןבאהו ,תורבידה
 וללגו ,הרותה תא לכקל יידכ ויה אל דחא דע םיריסח לארשי םש ויה וליאש ןועמש 'ר 'שמ םוכע
 םימשה ןט יכ םתיאר םתא ,ןבאה תא ובישהו ,תורבידה תרשע ועמש םשמש ןבאה תא

 : (בכ כ תומש) םכמע יתרבד .

 רתפ הנינח 'רב יפוי 'ר וגחנא ןרחמ והמאיו םתא ןיאמ יחא בקעיו םהל רמאיו (ו--ד
 רמאיו ,םיחרוב ונא ה"כקהלש ונורחמ ונחנא ןרחמ ורמאיו 'ונו בקעי םהל רמאיו תולגב היל

 םהל רמאיו ,גלשכ םכיתונווע ןכלל דיתעש ימ תא םתעדיה רוחנ ןכ ןכל תא םתעדיה םה
 : נ"כק 'כ טוקלו 5  :'ס "ק ז"פ סנכ סיכנד ,פ*י קיי םועע י"בטכד 6סליכמ ,ג"פ םדסכד 'סע וכתי ספליכמ 1

 | 'א הז | 5 'ל .יכנאח ראבה יפ לע ₪ [הלודג | אח תורבד :יתןכ"אפְד תורבדה .ן [תורבידה 1

 ,כנופ [ןועמש 'ר | ן םשמ .תכנאפד פושמ | תאד וכע :.כגופ [פוכע 2 | ל יל [םירדעה לכ** | ן הנוכשה
 /3ן ןיריסח [כ םיריפח * | א ?ל לארשי | יל םש | 5 היה | א םאש ,[ןכפ ולאש | א ש"ר .ךְד לאומש 'ר
 | ם 'ל ,1א היה [ויה | י יל .אחפ וליפא .תנוד דוע :כ [דע | פל םידיסח ,יח ןירפח ,ןאְד םירספח

 תרשע [הרותה תא | יה םיד .ך ןילבקמ .ם לבקל ןיאדכ ,א לבקל יאדכ ,5 לבקל ידכ ;ןחָו [לבקל יידכ
 תא וקשהו ראבה /פ5)א ראבה יפ לעמ .ן וגו ₪ 8 ןאצה תא וקשהו [ןבאה --- וללגו | א תורבדה (1ַא יי)

 ..םשמש ,אפ תורבדה ('א 'י) תרשע . .םשמש ,ן תורבידה . .םשימש [1] תורבידה --- םשמש * 8 | ןך ןאצה
 תרשע ועמשו לוקה תא (תן ןיד) םיעמוש ויה םשמש ,קָד תורבדה תרשעו הרותה ועמש םשמש ,י םירבדה

 ראבה ..לע ,י ראבה יפ לע ,ן 'וגו ₪ [ןבאה | ל םכמע יתרבד םימשה ןמ יפ םתיאר םתא .[ךְד 'ורבדה
 ..םתא ;"] 'וגו יתרבד ..םתא ,זְ םכמע ..םיתיאר םתא [יתכנאפ םכמע --םתא * | תןכנאח המוקמל

 [יתכנאח סתא ןיאמ * | ו יל יחא | ₪ םחילא |םהל 5 | ל תורבידה תרשע ועמש םשמש ,ן וגו םימשה

 :יתגופ ןהנינח | ו ןב .יתפד רג .גאח [רב | יתכנאופד ל .ח |ונחנא -- ורמאיו | ופד יונו .ל ןיאמ
 /תיד [תולגב | ף הל .1א הירק הל .יפ ארק .גנחד אירק .*א הירק .ן [היירק 6 | ?אח] אנינח ,ך יגינח
 בקעי ..רמאיו ,ן 'וגו בקעי . .רמאיו .7 בקעי םהל רמאיו [ונחנא -- רמאיו * | ך ותולגב ,יא ות תוילגב
 | ילאחפ ונחנא . . ורמאיו  ,ן'א ונחנא ןרחמ ורמאיו םתא ןיאמ יחא בקעי . .רמאיו , ונחנא ןרחמ 'וגו
 תא [רוחנ -- תא 7 | יִל ל [תכנאחופד םהל רמאיו * | י'אפ ןיחרוב | ןך ונחנא [ונא | ולא םוקמ [ה"בקה

 | יתכנאחוד דיתע אוהש ,ם [דיתעש | פ ותוא / ת?א ימ [ימ תא | א םתא םיעדוי [םתעדיה | פ יל .ןךָו ןבל
 [גלשכ ** | 1א לארשי לש סהיתונוע ,י םהיתונוע .1 םכיתונוע תא ,?אָו םכיתונווע תא :תיכחפְד םכיתוגוע

 | יכנ:אחופ =. וגעדי ורמאיו [רמאיו | ל וניבלי גלשב

 םתלפת חכב ערה רצי ןיקלסמ ש ןבאה תא וללגו רוביצה וז םירדעה לכ המש ופסאנו ערה רצי הז
 רצי .ןיאצוי ןהש ןויכש ןבאה תא ובישהו םיברל הרות םיעימשמ םשמש ןאצה תא וקשהו
 הש לש ולא וכו השלש םש הגהו תויסנכ יתב ולא הדשב ראב הנהו אריו םש הדיקעבו .,ומוקמל רזוח ערה
 הלודג ןבאהו הרותה תא םיעמוש םשמ יכ םירדעה וקשי אוהה ראבה ןמ יכ לארשיו יול ןהכ הרו תב ןי רוק
 תא ובישהו ץצופתמו לגלגתמ ערה רצי הרותה תא ןיעמוששכ 'וכו המש ופסאנו ערה רצי הז ראבה יפ לע
 ליעל ייע | .יוכו הדוהי ןב ןועמש 'ר 1  :ומוקמל רזוח ערה רצי םשמ ןיאצוישכש המוקמל ראבה יפ לע ןבאה
 ןיינמ רמוא פו כי ע רפכ שיא הדוהי ןב ןועמש יר םש .י"בשרד אתליכמבו ,109 דצו םש י"מבו נ"חבו 88 דצ
 ררי ישילשה םויב יכ ל"ת ןהל תנתינ הרות התיה אל דחא ולי פ א ןירסח םירצמ יאצוי ויה םאש רמוא התא
 ןניא דחא דע םירסח ויה םאש דמלמ םעה לכ יניעל א"ד ימתפ רמאמ םש אתליכמבו ;םעה לכ יניעל 'ה
 וליפא םירפח לארשי ויה וליא רמוא התא ןינמ יא חוי ןב ןו ע מ ש ר"א םש ר"בדבו ,'וכו לבקל יאד ב
 יכ םתיאר םתא "וכו ןבאה תא ובישהו םעטו .'וכו םויב יכ ביתכד ןהילע תילגנ הניכשה התיה אל דחא םדא
 ראב הנהו אריו 'וכו ןנחוי 'ר שרפמו סרוג ט"קלבו ,ת"פיב 'יעו םימשל הרזח הניכשהש "וכו יתרבד םימשה ןמ
 וז הלודג ןבאהו תורבדה תרשע ולא םירדעה וקשי אוהה ראבה ןמ יכ 'וכו םש הנהו 'וכו יניס הז הדשב
 ,יוכו םתיאר םתא ןבאה תא ובישהו הרו תה ו לב קש ןבאה תא וללגו לארשי ולא המש ופסאנו הניכש
 תורבדה תרשע ןיעמוש םשמש וקשי אוהה ראבה ןמ יכ "וכו ירדע 'ג יניס הז הדשב ראב הנהו אריו בוט לכשבו
 לארשו ויה וליא רמוא ןו ע מ ש 'ר ןבאה תא וללגו םירדעה לכ המש ופסאנו הניכש יולי ג וז הלודג ןבאהו
 שרדמבו] ,'וכו םתיאר םתא ןבאה תא ובישהו הרותה תא לבקל יאדכ ויה אל דחא שיא םירסח
 הילע םיצבור 'וכ ירדע השלש ,םייח ראב תארקנש הרות הנתינ ובש יניס הארש דמלמ הדשב ראב הדגא
 הער םשמ רמאנש הניכש וז הלודג ןבאהו לארשי ותשי איהה הרותה ןמ איהה ראבה ןמ יכ הרות םיציברמ
 וללגו (ז"י טי תומש) רהה תיתחתב ובציתיו רמאנש לארשי ולא המש ופפאנו (ד"כ ט*מ תישארב) לארשי ןבא
 םש) "וגו םעה ירבד תא בשיו רמאנש הז 'וכ ובישהו ןאצה תא וקשהו הרותה תא ולבקי ןרהאו השמ ןבאה תא
 ראבה ןמ יכ 'וכ ןאצ 'וכו יניפ הז הדשב ראב הנהו אריו יניסב הל רתפ ןתנוי 'ר םש הדיקעבו [('ח םש
 ןב ש"ר םירדעה לכ המש ופסאנו הניכש וז ראבה יפ לע הלודג ןבאהו 'וכ ועמש םשמש םירדעה וקשי איהה
 תרש ע לבקל ידכ ויה אל דחא וליפא םירפח ויה ולאש ןועמש 'ר םושמ רמא ו כ ע רפכ שיא הדוהי
 םתא המוקמל ראבה יפ לע ןבאה תא ובישהו תורבדה תרשע ועמש םשמש ראבה יפ לעמ 'וכו וללגו תורבדה
 אוהה ראבה ןמ יכ 'וכ םש הנהו וכו יניס הז הדשב ראב יניסב יארק רתפ ןנחוי 'ר אבוה ייחכבו ,'וכו םתיאר
 תא ולב קש ןבאה תא וללגו לארש יי ולא המש ופסאנו הניכש וז הלודג ןבאהו תורבדה תרשע ולא וקשי
 תורושה ןיב הלעמלו .םוקמ לש בותכ 'ב א"יכב .ה"בקה לש 6] | :'וכו םתיאר םתא "וכו ובישהו הרו תה
 וכו ןחחמ ורמאיו וגלש רמאמה תא בותכל ליחתהו תולמה יוויש ינפמ רפוסה העט 'א א"יכבו ,ה"בה בתכנ
 ויהי סא כ"הלכ וני ב לי ףסונ ל"יכב .גלשכ 7 = [:וילע דקנו 'וכו הנינח ר"ב יסוי 'ִר תולמ ינפל 'וכו ונורחמ
 רמאיו םש םייסמו ,רחא ןונגפב שרדה לכ 459 "ומע ג"המבו ,(ח*י 'א היעשי) וניבלי גלשכ םינשכ םכיאפח
 תוכז וזיאב ול ורמא םולש הונב םכתא ןכשיו םולש םכילע שורפי םולש וימורמבו סולש אוה ול םולשה םהל
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 לוק י"י רמא הכ ר"הה ןאצה םע האב ותב לחר הגהו חוכז וז יאב ,םולש ורטאיו ול םולשה
 | וכש שי יכ 'וגו יככט ךלוק יענמ 'טו הינב לע הכבט לחר םירורמת יכב יהנ עמשנ המרב
 ןיטטפ ןיאו םולש ורטאיו ,וניבל םכייב םולשה םהל רמאיו ::(וטוט אלחימיי) טו ךתלועפל אי

 ' :םישנב יוצמ רובירהש 'טא אדה ןאצה םע האב לחר הגהו יעב תא
 סתא סכלש סא ,לודנ םויה רוע ןה םתא רכש ירטוש סא סהל רמא 'וגו דוע ןה רמאיו (ז

 :'וו הנקמה ףסאה תע אל סיעור
 : לאילטנ ןכ ןועמש ןכר רטא האב לחרו םמע רבדמ ורוע 'וגו לכונ אל ורמאיו (מ ח

 סיעורה ואביו ד'הה םהל גוורזהל םיעורה ושקכו ויה עבש ןלהל ,תוניכשל תוניכש ןיב הטכ הארו אוב
 ביבס י"י ךאלמ הנוח םש לע הייוכ הב עגנ אלו התייה תחא אכה םרכ ,(וי ב תומש) םושרניו
 :ויאיריל םינוכסל (ח דל םילהת) םצלחיו ויאיריל

 108 "כ דיי סינספ יכיכע 'קלי ,כ"טס כ סילספ עוקלי ,ד"כק 'כ פוקל 7 | : סט פוקל

 :אח הו יאב .תוופ וזיאב | ן 'וגו םולש | כ רמאיו [ורמאיו ** | *א ומע םולשב םתא ₪ [ול 1

 רמא הכ | ₪ 'ל ןאצה םֶע האב | [ך לחר תוכזב ,ן תוכזב = [תוכז | 1 וזיאב .. .2 וז יאב הנהו ,י הזיאב
 .:יהני ,1?אפ הינב ..יהנ ,ך 'וגו םחנהל הנאמ הינב ..יהנ ,ןח [יוגו -- יהנ | [ך 'ל עמשנ 2 | ך יל יי
 יכ חעמרמ ךויניעו [יוגו -- 'וגו | יענמ י*י רמא הכ [יענמ | אָו יוגו ,2  םירורמת ..יהנ .,י 'וגו םירורמת

 ךתירחאל הוקת שיו ביוא ץואמ ובשו . . ךתלועפל . .ךיניעו 1,  'ואה 'אמ ובשו י"י םאנ ךיתלועפל רכש שי
 הוקת שיו יוגו ,[ְ] י"י םאנ ךתירחאל הוקת שיו י"י םאנ ךתלועפל רכש שי יכ ,י םלובגל םינב ובשו י"י םאנ

 םינב ובשו ךתירחאל .. .כאפ י"י םאנ ךתירחאל הוקת שיו .] וגו ךתירחאל הוקת שיו , 'וגו ךתירחאל
 רמאיו םתא ןיאמ יחא בקעי םהל רמאיו א"ד .*א ורמאיו א"ד .נ"אחפ רמאיו איר [רמאיו 8 | [ך םלובגל

 | תכגחוד םולשה ול םולשה .י"'א"א ול םולשה .עפ [םולשה | אד 'ל [םהל | ן רמאיו םתעריה םהל
 /'א ןיטיטפ .ירעכנפ [ןיטטפ | יח יאו | 3 יל םולש | יה רמאיו | (ןוילגב םלשוהו) ?א 'ל וניבל םכיניב
 ותב ,יכאזְ]ְך ןאצה . .האב וחב [ןאצה םע האב | י הנה 4 | זך ןיטופטפ ,[ף םיטטופ .ך ןיטטופ .] ןיטטיפ

 :!ףעתנח [רובידהש | ת 'ל :ם ןניממא .ורכגאחוד הומא | י'אח] הדה | ןפ ותב .][ן| האב

 [םהל רמא | ן 'וגו לודג .. :.יתכנא לודג .. .פ סויה ['וגו 5 | א היוצמ | ן רובידש - ,ו*ףכא פד רובדהש
 םיעור 6 | יתכנ'אופד םאו .!אח [םא | (ןוילגב םלשוהו) 1א 'ל לודג - םא | אפ 'ל ,%א ןהל רמא
 /תאדך הנקמה ףסאה .יכ)ח וער וכלו ןאצה וקשה הנקמה (ו תא ףסאה) ףסאה ,ן [יוגו -- ףסאה | א םתא

 | יתאחד 'ל .כנ םירדעה לכ ופסאי רשא . .ורמאיו .פ רשא דע לכונ ..ורמאיו .ן ['וגו -- ורמאיו 7 | ם 'וגו
 ,'א ןאצה םע ..לחרו ,ןְ] 'וגו האב לחרו [מגְד האב לחרו* | י'אַפ 'ל םמע | ולא 'ל רבדמ ונדוע
 ,(םילהת) 'ו לאילמג ..ןבר : [לאילמג -- ןבר רמא | ןפ ל .ל וגו | :יזן'א היבאל רשא ןאצה . . לחרו
 | תד יל .מינא גיבשרא .כ ג"בשר 'מא .₪₪ 'ילמג ןב ש"ר 'מא .,ן לאילמג ןב ןועמש 'ר 'מא
 תונכש :ןְוְד תונוכשל תונוכש .?ונחפ [תוניכשל תונינש | יאפ הס | יכחופד אב .מ(םש)יתננא [אוב 8

 עבש ,(םש) י העבש ויה .י עבש .מָד ויה 'ז .ג!אחופ [ויה עבש | ₪ השמב |ןלהל | כא תונכשל
 גוודזיהל .*א ןהל גוודזהל | מא 'ל .ל םיערה [םיעורה ** | ?א ואבו [ושקבו | ן תונב עבש .*א םישנ
 | מ (פש)יתנא ואוביו | 5 ןשרגל .ןמ גוורזהל ןהל כ םהילא גיודזהל ,ןך םהל גיורזהל , ג ןהל גיוודזיהל ,ן םהל
 | ןל וגו .ם ןעישויו השמ םקיו םושרגיו .מח וגו םושרגיו [תכנאד םושרגיו*9 | ל םיערה [םיעורה**

 | ל יל .י גוורזנ .(םש) ית'אפ העגנ [מכג'אחוד עגנ * | ן תייה | ך רחא [תחא 5 | ם בקעיב ,ן הכה

 .ן הנח [םיתכנאחפד הנוח * | 1 איירב .מיתאחְ הירב .ן הייריב .פ [היירב | יל .ו הל [הב

 ל וגו [מיכנאפְד םצלחיו* 10 | ן 'וגו .יתחפְ ויאריל ביבס ,מ(םש)וכנא [ויאיריל ביבס | ל הנה

 םיבבופל ,ןֶד ויאריל םיבבוסל .פ ויאריל םיביבסל ,יִזָ ויאריל םיבובסל ,(םש) ינא [ויאיריל םיגוגסל | תח ל
 | םכ 'ל .ןך םצלחי ויאיריל

 יח רמא הכ 'מואו 'וכו הכבמ לחר 'מואו ןאצה םע האב ותב לחר הנהו 'תכד םכמא לחר תוכזב םהל 'מ
 ןושלב רמא אל בקעיש הארנ ןושארה שרדלו] .נ"חעו רחא שרד אוה 'וכו םהל רמאיו 8  :'וכו ךלוק יענ
 ;םולש ו ל א ש םהו .םולש השעי םהילע םג ונועמב םולשהש ה"בקהש החטבה רותב אלא ול םולשה הלא

 :[הדגא שרדמב םג 'עו ,ג"המב םג אוהש ומכו לחר תוכזב לחר הנהו בישה בקעיו ?תוכז וזיאב
 סרוג םשו ,'ג טפ 'ע ךורעב םג אתיא ןיטטפ 'יגהו ,'וכו לחר הנהו הצור התא םירבד םאו .'וכו ןיטטפ ןיאו
 היולת תורושה ןיבו ןימטפ בותכ 'א א"יכבו] .455 דצו 169 דצ ליעל י"מב םג 'יעו ןיטטפ ןאמל ב"יפ ר"יוב
 ליעל גוודזה תארוה ןכו .ןהל ערהל גוודזהל םיעורה ושקבו 'יה עבש ורתי תונב .ןלהל 8 :[ם"ימה לע ת"יט
 ,ש"ויעו ב"ל יס א"פ ר"ומשב תונוש תודגאו ,682 רצו 616 דצ 850 דצ 'ג "יס א"מפ 'יעו תונוש םימעפ
 הארו אוב ג"ב שר א 181 רצ בוט לכשב םג ןוכנלו 'וכו הארו אוב רמאמה לעב םש וטימשה [ת"יכו] ?יסופדבו
 ןהב ייהש עבש ןהש פ"עא םושרגיו םיעורה ואוביו רמוא אוה ןלהלו שרפמו .תוניכשל תוניכש ןוב שי  המכ
 ויאריל ביבפ 'ה ךאלמ הנוח ה"שז תקדצ התיהש םושמ הירב הב עגנ אל הדיחי איהש לחר לבא תלוספ
 השמ תשא הרופצ אלהו השקי אלש ידכ תלוספ ןהב 'יהש ףסוהו] .נ"חעו ויאריל םיבובסל םש ג"לו ,םצלחיו
 זמר םירבד טוקליבו [.תובוטה םג ולבס תוערה ליבשבו תוערו תובוט ןהב ויהש שרפמ אוה ןכל ,ןהמע התיה
 אלא היבאל רשא ןאצה םע האב לחרו ביתכו ראות תפי התיה לחרו ביתכ המ האר ונדמלימ קתעוה ד"כתת
 ורתי תב הרופצו בקעיב תוקבדמ ןבל תונב םיקירצל קבדהל 'ידיתע ןהש וינפל יולג היהש ןרמשמ ה"בקה היהש

 -- ראמה



 1:1 אי יש טכ ע השרפ אצוו

 בי תא רינעמש הזכ ןנחוי 'ר רמא ןבאה תא לגו 'וגו לחר תא בקעי האר רשאכ יהיו (י
 :תיחולצ יבג לעמ קקפה

 םיקרפלש הקישנו הלודנלש הקישנ ,'ג ןמ רב תולפיתלש הקישנ לכ לחרל בקעי קשיו (אי
 ,(אי א'ש) והקשיו ושאר לע קציו ןמשה ךפ תא לאומש חקיו הלודגלש הקישנ ,תושירפלש הקישנו
 8 קשתו תושירפלש הקישנ ,(וכ ד תומש) ול קשיו םיהלאה רהב והשנפיו ךליו םיקופלש הקישנ
 התיהש לחרל בקעי קשיו תובירקלש הקישנ ףא רמא 'מוחנת 'ר ,(רי א תו) התומחל הפרע
 :ותבורק

 הקבר תא איבהל ךלהש העשב םהרבא רבע רזעילא רמא ,הכב המל ךביו ולוק תא אשיו
 א"ד ,דחא רימצ אלו רחא םמ אל ינאו (י רכ תישארב) 'וגו םילמג הרשע דבעה חקיו וב 'תכ המ

 לפועט עוק" ,סש עוקלי 3 :'ד "ק סלפיו לעוסנס [י'עו] (סי' 'ע) סלכו יפצט 'פ םלקק שכדע ,דייכק 'כ פוקני 1
 : 770 75 ליעל | :דייכק יכ עוקלי 8  :ד"יפ ללועש טכדע ,נ"פ םוכ טכדע ,ס"פ עיכ סנכ תועט ,ס"ק יכ

 תאו ומא יחא ןבל תג [ם"ל ןבאה -- וגו * | ילאח ל .'רתופד בקעי ..יהיו ,511א [לחר -- יהיו 1
 <. לגיו בקעי שגיו ,1ך ראבה יפ לעמ ןבאה ..לגיו 'וגו ,1א ןבאה תא לגיו בקעי שגיו ומא יחא ןבל ןאצ
 | י םדאכ [הזכ | א יל ןנחוי יר רמא | ןל 'ל ,1 "וגו ;ְד ןבאה ..לגיו ,י ןבאה ..לגיו שגיו ,תףכ?אד ןבאה

 | תפד קקפ .*רך*א קקפה .י"ךכנ'אחו]ז |קקפה תא | ירתכנאחופזד ריבעמ אוהש ,*ך [ריבעמש
 ,'ל תוליפתלש [תולפיתלש * 3 | י*ךכאפ תיחולצה | א 'ל .יתפד יפ .*ר גג .?רכנחוז [יגג | 'א ןמל
 /זחפ תלתמ ,(לאומש) יתכגאוְזְד תלת ןמ | ג ץוח [רב | יתכא ד. תולפתל ,ָגְוז תולפיתל ,ןזךפ תולפת לש
 ,כנפז [הקישנו 4 | 5 תושירפ לש ,ןֶז םיקרפל | (םש) יתאחופד הקישנ ,כנְז [הקישנו | ו אתלתמ

 !א חקיו יאנש ןינמ ,[ףח] חקיו ינש ,פ חקיו יכד | 5 םיקרפ לש ,ן תושירפילש | (סש)יתאחוד הקישנ

 ינש [ךליו | פ יל הקישנ 5 | ך יל ,(םש) יל 'וגו ,י וחקשיו .אחְד והקשיו . .קוציו [תףכנפ והקשיו -- קציו

 יכד | ם יל הקישנ | ןֶד ל .ל יוגו ,י ול קשיו רהב [(סש) יכנאחפְ ול -- רהב * | % יל ,'אח ךליו
 :תכגאהפ אמוחנת | ך הב הקבד תורו =, [התומחל 56 | א קשתו יאנש ןינמ .זך קשתו ינש ,ם קשתו

 [ותבורק התיהש | תאחְד קשיו ינש | פ הבירק ,5 תוברק | (םש) יח רמוא | (םש) יי םוחנת ,3וִוְז המוחנת

 םלשוהו) 'א 'ל .ץ הכב המלו [הכב המל 8 | ח 'ל .כ םיבורק םהש /א ותבורק איהש ,] ותבורק התייהש
 העש | יתחוד 'ל .כנאפ [םהרבא דבע | נד רזעילא 'ר .יתכאחופ [רועילא | 1 'ל רמא | (תורושה .ןיב
 ,כנוז [וב | פ יל ,ך גיתכ ,םְוְז גותכ אחיד ייתכ ,5תַנ ['תכ | פ 'ל המ 9 | כא ךלהשכ | כא יל
 יתופ 'ל .%א ודיב וינודא בוט לכו 'וגו ,218 וינודא ילמגמ ['וגו | ך יי [הרשע 5 | פ יל :יתאחְ היב
 | ?א ליתפ .'א םזנ [דימצ | פ 'ל דחא | א דימצ [םזנ

 'יה םהרבא ןכו ןאכ ייפ א"באו] ,'וכו םהל םיבבופמלו םהל ויאיריל ביבס י"ו ךאלמ הנוח יוה השמב תקבדמ
 םג נ"חב ונמסנ ט"י יס הטמל דע ןאכמ .ןנחוי 'ר רמא 1  :[קוחר אוהו לאה תארי ונממ ודמלו ןרחב רד
 :809 דצ ליעל י"מב 'יעו ארהאקלאב הזינגהב םינומט ויהש ר"ב לש םיפדה ןמ דחא ףד לע תואפריגה
 ריבעמש הזכ העיגיו למע ילב ראבה יפ לעמ הלודגה ןבאה תא ללגש בקעי לש ותרובג התיה ךכ | .'וכו הזכ
 יפ לעמ קקפה תא ריבעמש (הזכ) ם ד א כ 'ג םשו ,ת"הע י"שריפב 'יעו תיחולצ יבג לעמ יוסיבה קקפה תא
 יבג לעמ קקפה ריבעהש ם דא כ ןנחוי ר"א ט"קלבו ,תיחולצה "וכ ןנחוי ר"א םש תלהק ימב ה"כו ,תיחולצ
 לעמ ק קפ ריבעמ םדאכ תחנב ןכאה תא בקעי לגלג קחצי ר"א שבתשנ םש בוט לכשבו ,תיחולצה
 רחא ןושלמ ר"ב 'יפבו ,תיחו לצה יפ מ ק קפ ריבעמ אוהש ם ד א כ אנוח 'ר 'מא םש ג"המבו ,תיחולצ י פ
 ,תיחולצ יבג לעמ קחוד םוש אלב קקפה תא ריבעמש םֶדאכ קחוד םוש אלב ןבאה תא לגיו שרפמ
 לומתא "וכו םירובגל אלו שרדב "וכו הארו יתבש החיתפב ו"צפ ןמקל ו"יכב םג ררסנ ןנחוי 'ר לש הז רמאמו
 לבויה רפסב ירמאמבו ג"חעו ,תיחולצה י ב ג לעמ קקפה תא ריבעמ אוהש הז כ ןנחוי 'ר "מא לגיו בקעי .שגיו
 הבצמ "המירה אוהו המ ירי ו שרדב םש אמוחנתבו ,7171 דצ ליעל י"מבו 16% דצ ןנאמטטוג י"ר ברה דובכל
 הלודגל הלעש ימל הלודג לש הקישנ שלש ןמ ץוח .'ג.ןמ רב 8 :תיחולצה ןמ תיחולצ קקפ ריבעמש םדאכ
 גלד ו*יכבו] ורבחמ םדא שרופשכ תושירפ לש הקישנו םיקרפל ורבח תא םדא האורשכ םיקרפ לש הקישנו
 ץוח תולפת ל ש תוקישנה לכ איבה ט"קלבו ,[רפסה בתכב ןוילגב םלשוהו תושירפלש דע תושירפלש ןמ רפוסה
 וכ ךליו ,ןוגכ םיקרפ לש "וכו לאומש חקיו ןוגכ הלודג לש תושירפ לשו םיקרפ לשו הלודג לש השלש ןמ
 לכ בוט לכשבו ,וכו בקעי קשיו תובירק לש תוקישנ ףא ףיסוה םו חנ ת 'ר 'וכו הפרע קשיו תושירפ לש
 וכו והשגפיו ךליו ביתכד הלודגל םש שבתשנו ,'וכו הלודג לש ןה ולאו 'ג ןמ ץוח תו לפ ת ל איה הקישנ
 תב איהש לחרל בקעי קשיו 'אנש תובירק לש ףא ףיסומ אמוחנת 'ר םש םייסמו ,'וכו לאומש חקיו םיקרפל

 ל"יכב םגו ו"דו ר"פדב םש ה"כ) תוליפת לש הקישנ לכ "וכו הפרע קשתו 'פל רמאמה רדסנ םש תור 'מבו ,ודוד *
 לש "וכו םיקרפ לש יוכו הלודג לש 'וכו הקי שנ ו םיקופ לש ה ק<ש ג ו הלודג לש הקישנ תלת ןמ רב (ןאכ
 רחא רדסבו ;ותבורק התיהש ה מ ל 'וכו קשיו רמאנש תובירק לש הקישנ ףא רמא אמוחנת 'ר 'וכו תושירפ
 הקישנ תושירפ לש הקישנ תלת ןמ רב תולפ תל הקישנ לכ 'וכו לאומש חקיו 'פל םש לאומש 'מב תצק
 התיהש "וכו בקעי קשיו תובור ק לש הקישנ ףא רמא אמוחנת 'ר 'וכו םיקרפ לש הקישנ הלודג :לש
 הקישנ הלודג לש הקישנ 'גמ ץו ח ןה תולפת לש תוקישנ לכ ל"ז וניתובר ור מ א םש ר"ומשבו ,ותבורק
 קשיו יאנש יאנ ג הב ןי א תובורק לש הקישנ ףא 'ירמו א שירו 'וכו םי קר 5 לש הקישנ תושיר,פ לש
 ובלב רמא ט"קלבו ,ש"ויעו נ"בשר תחיתפב 770 דצ ליעל ה"כו  .'וכו רזעילא 8  .ותבורק התיהש 'וכו בקעי
 אלו םזנ אל ימע ןיא ינאו ודיב וינודא בוט לכו םילמג הרשע ומע חקלו ימא הקבר תא אישהל ךלה רזעילא
 ןיא ינאו םילמג הרשע ומע היהו הקבר תא איבהל ךלה דבעה רזעילא רמא אלא הכב המל םש ג"המבו ,דימצ
 ע"יעו .[םולכ ידיב ןיא ינאו םידמצו םימזנ ודיב איבה אבא דבע רזעילא בקעי רמא הכב המל ייחבבו] םולכ ידיב
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 ,(וט ל פש) הלילה ךטיע בכשי ןכל הל הרטא איהר אדה הרוכקל ומיע תסנכנ הניאש הארש הכב המל
 ,וליאל וליא םישחלמ םישנא הארש הכב המל א"ר ,יטיע ךימד אוה תיל ,ךיטד אוה ךמיע הל הרמא
 םלועה תומוא ורטע לוכמה רורב םלועה הקלש העשמש ,הורעלש רבד וגל שרחל הז אכ המ ורמא
 : הורעה ןמ םירודג חרזמ ישנאש הרמא ארהו הורעה ןמ ןמצע ורדגו

 4וקרצל סאו ,אוה היבא יחא יכ תואמרל פא 'וגו היבא יחא יכ לחרל כקעי דגיו (בו
 ;אוה הקבר ןב יכ

 'תכהו ןוביתא ,המא תיבל אלא הליגר השאה ןיא םלועל ןנחוי 'ר רמא היבאל דגתו ץרתו
 : היכאל אל ,דינהל הל היה יטלו ,המא התמש ןהל רמא ,היבאל דגתו ץרתו

 הושע רנעה חקיו היב 'תכו היה תיבה לוספ רזעילא רמא 'וגו ןבל עמשכ יהיו (גי
 היתיקטסיפא אטה אלד ןויכו ,הטכו הטכ תחא לע תיכלש ובוהא אוהש הז ,(י כ תישארב) םילמנ

 ליפכ ,סט עוקני 7 |: יס ג"כק סכסנ סנכ ,'כ נ*י סלינט ,סט עוקלי = : "שם פ'פ ןטקל 0- :'נ ''ם נ"עפ ןטקל |
 :ספ םוקל % :046 מ

 | ם הרוגקב | יתכנאחפד ומע .ןֶז [ומיע | 1 הסנכנ | ל ומיע ןיאש [הניאש ** . | [ך הפצש [הארש 1

 /₪ האלל .ל היל [יחוד הל * | ת ארטא | פ איה | ך רהה .?ך ה"ה :אח אוה .ג] איה .תכפ [אדה

 ומא [אַוָז הל הרמא * 2 | 'יוָז :ל הלילה | '' ל .תכגאחפזד ךמע .ו [ךמיע | תא יל .כנ"ן האלל הל
 ןימיע -- תיל | פ ל אוה | ינאתזד רמע :תכפ ריטע .ו רימיע | יתנחפ יל .ל היל 'א .ך הל ('ְך 'רמא
 | ל יל [אר ** |  ם ךימדי אל ימע .יתגאחוד ('א ךומד) ךימד ,אוה ('א אל) תיל (ן ימיע) יסע
 וליא | .תפ (ת םיד) ןישחלתמ .!ולא ןישחלמ | ץ יל ,ו םדא ינב .ןֶד םישנאה .כגאזח"ןפ [םישנא
 :תנחופ] [ורמא 8 | ךִד הקשנש ינפמ ולאל ולא .ם הזל הז ,י ולאל ולא ורמא .אז] ולאל ולא .גְוְז [וליאל

 [לוגמה רודב | "וז היידע | תפד 'ל .יכגחוז |לש | יאח וגילע | כ אב .אפ אג הז | כאד ל .ו יכו
 תא ,יִח  םמצע 4 | יפ םלועה תומוא ורדג [ורדגו --ודמע | (תורושה ןיב םלשוהו) % 'ל ,יתַג לובמב

 ,ך יומא .ל 'א [יכגאחופ הימא* | גח הדה .תכאפד אדה :יוָז הדחו | ] היירע ."ן היירעה | 'א ןמצע
 יחא יכ ['וגו -- יכ" 5 | ] הירעה | !א ויה םירודג .%אפ ןירודג | ןָז חרזמה | י ינבש .ף ישנא | ןך תרמא

 יכ ;יתןכנז אוה הקבר ןב יכו אוה היבא ..יכ ,'ָך הקבר ןב יכו 'וגו יחא יכ .א אוה היבא יחא יכ .ל יבא

 /תח [יכ 6 | יתח תוקדצל | ן ןיאו .תכח םא | 'א 'ל יכ | ןָז תוימרל | וז ןיא | וז "וגו ,ם 'וגו יחא
 !א יל ןנחוי 'ר רמא | ן 'ל היבאל | (ןוילגב םלשוהו) ן 'ל דגתו ץרתו 7 | ןפ "וגו [אוה | יכנאופד יכו
 ,[ך היביתוא .ם היל ןוביתא .ן ןוביתה .כאזח ןוביתיא [ןוביתא | !ְך המיא | וָנ השא | י יל םלועל

 ,1א היל ,?א ביתכהו היל :ץזְד ביתכ אהו .פ 'תכ אהו יח ייתכהו ,ן 'כהו ,[ן ['תכהו | ינ 'ל ,ך היביתיא
 | י יל .ץ המיא [המא | ןָז התימש | ך אלא ,םפ 'מא .וד לא .כגאהַוְז םהל רמא | יפ יל ץרתו 8 | כ יל
 ,ענופ [עמשכ 9 | ןָז אהמתא - [היכאל | "לא אל הל ,₪ םא יכ ,ב אלא [אל | נא יל הל
 בקעי ..תא .ןְך 'וגו בקעו עמש תא ,ם עמש תא יוגו ,ן יוגו עמש תא ,] יוגו תא ['וגו | יתכאחֶזְד עומשכ
 ייתכהו ,ץ היב ביתכו .5נ'א [הוב 'תכו | ₪ יל היה | ל יל .ח ןבל = [רמא * | ת יל ,יכנא ותוחא ןב
 ילמגמ .[ך יוגו ₪ [םילמג 10 | ן יל ,ך "י [הרשע | ₪ 'ל .?אחְד ביתכו .ןך 'תכו ,ן הב בותכו ,3 היב
 ,ד ןוויכו | ע יל .כ תיב [תיב לש | 2 רילי .פ ובהא .עהֶז ובהוא | 'א והזו .כ'אה הוו | ן יל .כ וינודא
 :גו [היתיקטפיפא | 1א 'מא םולכ חכשא ,ך תמח .ןְד ימח .ְוָז המח ,י*ירעכנ*אפ [אמח | :ך,ןויכ

 ,1ף| ייתוטיקיספא .?ך היתיטיקסיפא , היתיקתסרפא .ץ) היתיקתספא ,*ךֶזָד היתקיטספא , היתיקיטסיפא

 ,'ְך יתיקתסיפא . . ,:ד היתיקתסיפא וליפא .ץ התיקטס 'יפא .%א הינקיתיספא ,3ו היקיתספא ,!א יקיתספא
 | ת יקיתיסיפא .

 ןכל האלל .הל הרמא איהד 1 :'וכו העשב רזעילא (יבר רמא) רזא שבתשנ ו"דו ר"פדבו ,ת"הע י"לריפב
 /התרפא ךרדב הרבקנ לחרש ימע בכשי אלו הלפכמה תרעמב רבקב בכשי ךמע 'וכו ךימד אוה ךמיע 'וכו בכשי
 ךמע ךמע בכשי ןכל האלל הרמא איה ךכש הרובקל ומע תסנכנ הניאש הארש הכב המל 144 דצ בוט לכשבו
 ךמע בכשי ןכל המופב הָרמא איהו רבקב 'וכ שדקה חורב הארש הכב המל א"ד םש ג"המבו ,ימע אלו םלועל
 קידצב הלזליוש יפל יחוי ןב ןועמ ש 'ר יגת אתיא ב"עפ ןמקלו ,ךימד אל ימע ךימד אוה ךימע הלילה
 :ךימד אוה תיל ימיע  ךימד אוה ךמיע הלילה ךמיע בכשי ןכל ר"הה הרובקל ומיע תסנכנ הניא ךכיפל
 ,יוכו הז םע הז םישחלמ םתוא האר א"ד ייגה ט"קלבו ,ןכ ףסונ [ת"וכו] 'יפופדבו ,הקשנש ינפמ ,'וכו םישחלמ 2

 ו
 ונילע שדחל הז אב םירמואו הז םע הז םיש ח לת מ םש םדא יגב הארש הכב המל 181 רצ בוט לכשבו
 םיש נא האר הכב המל א"ד 460 'ומע גיהמבו ,'וכו הורעה ןמ ןמצע ורדג םלועה הקלש העשמש הורעה תא
 ןמצע ורדגו ודמע לו ב מ ב םלועה הקלש העשמש הו ר ע רב ד ונילע שדחל הז אב המ ןירמואו ןישח לתמ
 אוה ויחא .אוה היבא יחא 5 :'ו 'יס פ"פ ןמקלו נ"חעו 'וכו ןירודג חרזמ ישנאש ןירמאד אדה הורעה ןמ
 הרמא יל תבסנימ הל רמא אלא אוה היבא תוחא ןב אלהו אוה היבא יחא יכ "וכו דגיו םש הליגמבו  ,תואמרב
 ודבע .תיבח לוספ 9 :  ש"ויעו 'וכו תואמרב אנא ויחא הל רמא היל תלכי אלו אוה האמר אבא והימ ןיא היל
 אלש ןויכו וכו אלד ןויכו 10 = .ש"ויעו יד ייס ה"עפ ןמקל ומכ "וכו תיב לש ובוהא אוהש הז ןונגסהו ,תיב לש
 '\לכ וכריב םינותנו ול שי ןירגיד אמש רמא ושמשמל ול קבחיו תוגוזמו םחלל ולש קיתה (!היתיקטסיפא האר
 יתאבש רובס התא המ בקעי ל"א ויפב תונותנו ול שי תוילגרמ אמש רמא םולכ אצמ אלש ןויכו וינתמב םירושק
 הגוהכ רתכ לעבו ןאכ תדדוב הלמ היתיקטסיפאו ,'וכו ןבלל רפסיו םירבד ןועט אלא יתאב אל ןוסמ ןועט

 3) 4000, 2013600ת00|8ז, ₪6 מאק ע880%.
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 אמליד רמא ול קשיו םולכ חכשא אלד ןויכ  ,היצרחב ןיביהיו ןוניא ןירניד אמליד רמא ול קבחיו
 ןילמ אלא ןיעט תיתא אל ,ןיעט תיתא ןוממ רוכס תא המ היל רמא ,הימופב ןיביהיו ןוניא ןילגרמ
 :הלאה םירבדה לכ תא ןבלל רפסיו

 די ןויכ ,ילע ךתושעל רובס יתייה ךלמ היל רמא התא ירשבו ימצע ךא ןבל ול רמאיו (די
 : :ךל קדהמ אנא אמרג ןירהכ התא ירשבו ימצע ךא םולכ ךכנ תילד

 לפטיל ךירצ םדא ןכיא רע ץרא ךרד הרותה ךחרמיל יפא 'ר רמא םימי שדח ומע בשיו
 ,  :םימי שדח דע ובורקב

 הלעפ הוה םא אלא ,ןכ רשפיא םניח ינתדבעו התא יחא יכה םקעיל ןבל רמאויו .(וט
 :סט עוקי 8  :סט עסוקל" 6  :סע עוקלי +

 ,ד :ירניד .יתכגאח'ופז [ןייגיד | תכד 'ל .פז אמלו .'א ימליד .ָל יליד [ינ?אחו אמליד * 1
 ןוגיהו .נח] ןיביהי ןוניהו ,א"] ןיביהי ןוניאו ,ןך ןונאו .7 ןוניאו [ןיביהיו | ם ןיעט ,? ןוניה [ןוניא | ך םו-

 | ('א 'ל סולכ -- ןויכ) 5 ות .ז ןוויכו .יתכנ?אחד ןויכו .% [ןויכ | 5 יל ,י היל ןיביהי ןוניאו ,כ ןיבהי
 | 'א 'ל .תֶז אמלד .כ:א1ד ימליד .ל יליד [ינח"ןפְד אמליד * | תיל ול קשניו | ם יל םולכ | ם אל
 ןיביהיו [ פ יל .1 ןיגיה ;חַז ןוניה [ןוניא | תןְד תוילגרמ ,ו אילגרמ :חו] ןיילגרמ ,כנ"ןפ [ןילגרמ ל
 ןוגיהו 1 ןיביהי ןוניהו ,3י ןיבהי ןניאו ,א ןיביהי ןוניאו .ן ןביהי ןיניהו . ןוניהו ,תך ןונאו ,ך ןוניאו

 אלד ןויכו .כנחופז [רמא | ת ול קשניו 'תכ ךכיפל ₪ /][ המופב [הימופב | 5 םאכ ןיבהי ,ָז ןיבהי

 היל .ןָז הל [היל | א = בקעי אמחד ןויכו ,ך ₪ בקעי אמח.. / ₪ אמח אלד ןויכו ,ו ₪ חכשא

 | כ ןיללמ .ינאופזד ןילימ .תח [ןילמ | ת יתיתא | ית יתיתא | ?ַך התא | פ יל המ | י יל ,תך בקעי
 ירשבו [יתכ נאה התא ירשבו * 4 | ףד 'ל .ןפ םירבדה ..תא .יכאחְו [הלאה -- תא | אפ רפסיו ינש 3
 /א הלחתב = .ז הל [היל | (ף יל התא -- רמא) | ץ 'ל :פ "וגו .%ָאָו ירשבו .ך וגו ירשבו ,ל 'וגו התא

 יח ךמע [ךכג | גפ תיל 5 | נחפ ודכו .כאוד ןודכו ,י ןויכו | כנ 'ל .וז יילע [ילע | כ ךל תושעל | ח יל
 | ?ףת קילחמ .1רַנְד קלחמ .ץז קרחמ ,א קידהמ .יכחופ [קדהמ | א 'ל +ןָז הנא [אנא | ןָז המרג ןההכ

 ,| |הרוותה | ינאפזד ךתדרמל .תכחו [ךתרמיל | וז ימיא .תחפד ימא ,כא יסוי 1.  [יספא6
 ךירצ :חוז [ךירצ פדא | יתנאפד ןכיה .כחוז [ןכיא | ן ץראה | ?א ךתדמל הרות .יתכ'אחפְזְד הרוח
 ,כגאחופז [ובורקב 7 | א ליפטהל ,ך לפטהל .?אפ לפטל ,יתכחוְ]ז [לפטיל | ד םדא בייח :תכנאפד םדא
 /א ןבל ,ול רמאיו [בקעיל -- רמאיו 8 | ו יל םימי | ןְד שדוח .יתכנאחפ [שדח | חפ 'ל דע | יתד ויבורקב

 | ץ (?) וילסאכ התא יחא יכה ,ך וגו יכה ,ן התא יחא יחא יכה :יתכנאחפ [התא יחא יכה | פ יל

 םלשוהו) ןפ יל הוה | ינאח יא .ז ןא .תכוד ןיא ;רפ [םא | תנ רשפא | םנח | יחו - ואל םאו [ינתדבעו
 | רח אלעופ .חְך הלעופ .י אלעפ .א הילעפ :ןפ]ז [הלעפ | (ןוילגב

 ;היתיקתספא 'ע םלשה ךורעב 'יעו לכאמ לכ ושוריפ ןוספאש היחמ לש קית (?יקיתו ('ןוספאמ ןוכנל השריפ
 היצרחבו [איבמ אוה איטמקרפ 'יפ ןוילגה לע בותכ 'ב א"יכבו] ,וז הרז הלמ וטימשה ג"המבו בוט לכשו ט"קלבו
 ,'\ ץרח 'ע ךורעב 'יעו היצרחב (ד"ל ז"ל תישארב) וינתמב םגרותמ א"תבו ,'ו "ה לאינדב הצרח ירטקו ומכ
 ותארקל ץריו דימ 'וכו תיב לש ובוהא 'וכו היה תיבה לו סי פ רזעילא ובלב רמא קתעוה םש ג"המבו
 ןויככ ול קבחיו דימ היצרחב ןיריט ק ןוניאו היל תיא ןירניד א מ לד 'מא םולכ הימע אמח אלד ןויכו
 ;(ןולמ) ןי למ ל אלא 'וכ ריבס תא אמ היל 'מא (הימופב ןוניאו) הימופב הי מע ןיילגר מ אמלד וכ
 קלחמ ינא אמרג ןידהכ ר"ב 'יפב .שרפמו סרוג ג"יכו םיסופדה 'יגכ .ךל קדהמ 5 :ת"הע י"שריפב ע"ועו
 וניתחסונלו ;ךל קילחמ אנא א"נ ןוילגה לע בותכ 'ב א"יכבו] רשב וב ןיאש קלח אוהש הזה םצעכ ךל (קילחמ)
 ומכ ךפוג תא קוחשאו ךב דובעא ינא רמולכו וקדה ןוהימרג ה"כ 'ו לאינדב ומכ קקד שרושמ אוה קדהמ
 הצר הליחתבש ,18% דצ בוט לכשב שרפמש ומכו ,טועימ אוהש ךא ןושלמ שרודו ,םצע ןישתוכו ןיקחושש

 'עו אוה דחא םשו יסוי 'ר כ"יכבו [א"יכבו] .יפא 'ר 6 :[התא דע התא ןמ רפוסה גלד ת"יכבו ,לודג ותושע
 ,'א ג"ס י"הבמב 'עו ימיא 'רו ימא 'ר דחא םש ןכו ,ימא 'רַו (יסא) יסיא 'ר נ"ח םש םגו ,571 דצ ליעל
 דע ויבורקב "וכו ךירצ םדא ןכיא דע 'וכו הרותה ךתדמיל 'וכו ימא בר 'מא קתעוה 461 יומע ג"המבו
 ןכ) ימ ר רמא ט"קלבו ,םימי שדח ובו ר קב ל פ ט ל םדא ךירצש ןאכמ י מ א ר"א 18% דצ בוט לכשבו ,'וכו
 ב"ח א"הגאב 'יעו ימא 'ר ומכ ימרו ;םימי שדח ויבור קב לפ טי הל םדא ךירצש ונדִמל (םש הנוכנה 'יגה
 ןושלהו ,282 דצ ליעל י"מב 'עו תונוש םימעפ ליִעְל ומכ ץרא ךרד הרותה ךתדמל ןושלה ןונגסו ,149 רצ
 :ךיתובורקב לפטיא 'א ג"כ תובותכ ע"יעו ש"ייעו 'וכו ונבב לפטיהל םדא ךךיְרצ 698 דצ ליעל ומכ "וכו לפטיל
 ול ןתונ היה ןירלופ הרשעב לעופ היה םא 'וכו הלעפ הוה םא אלא שממ םנח התע דע ודבעש .ןכ רשפיא 8
 ;ר"ב ייפב 'יעו (השלש) השלשב -ול ןתונ היה ןירלופ הששב ואושמ היה םא 'וכו היתלבומ תוה יאו השמח ןבל
 'יגהו ,508 דצ ליעל ייעו י"ל ןירלופו [6 תוא 784 דצ ליעל כ"שמ 'עו] הבט הלעפ 181 דצ ליעל ומכ הלעפו
 השרפ ןמקל ייגה ןכו] ,םוי לכל ותסנרפ היתלכימ 'יפ ילואו ,היתלבומ ןמ תשבושמש 'רנ היתלכימ היתלכומ
 יאדו ןושל קר קפופמ ןושל הניא יכה תלמ ל"זו ארקמה תא שרפמ ייחבבו ,היתלכומ כ"יכבו ל"יכב 'ח י"סס יפ
 ןכלו שרדמה םג הארנכ ייפ ןכו כ"ע םנח ינתדבע התע דעו התא יחא יארוב בותכה רמאי םנח ינתדבעו "וכו
 ;םנח בקעי דבע םימי שדח ךשמב התע דעש עמשמ ושוריפ יפל םגו ,ת"הע י"שרב ע"עו ,ןכ רשפיא לאוש אוה
 'וכו םנח ינדבעל ךל יואר התא יחאש ןויכמ רמולכ יכה בקעיל ןבל רמאיו שרפמ םש בוט לכשבו [ן"במר עו
 תמאב ןבל ול רמא ךכ יכה ט"קלבו ,'וכו השמחהב ינדבוע הרשעב רכשנ םדא םא אלא שממ םנח אלו
 היה םאש רבדב אלא םגח ינתדבעו ול רמא יכ ודבע םנחב יכו 'וכו םנח ינדבועל יואר יגיא לבא התא יחא
 ז"יכב ל"צ ןכו] םנח ינתדבעו וא ל ם או 'יגה י"כ ינשבו טוקליבו ,השמח ול ןתונ רגיד הרשע ורכש הוש

 ) 600. ?) 9אְ.
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 ,ןירלוס אחלתכ היל ביהי הוה ןיולופ החישכ היתלכומ תוה יאו ,השמח היל כהי הוה ןירלופ הרשעב
 : אחיילט ןיתרח ןינב ןמ אלא תיתא אל ,יעב תיתא ןוממ רוכס תא המ היל רמא

 םיפולא הריטעה וז ,ופוס דעו םלועה ףוסמ תושלופמ תורוק יתשכ תוכב יתש ןבללו (זט
 יגרוה ורטע וזמו תוירא יגרוה ודע וזמ ,םיכלט הרימעה וזו םיכלס הדיטעה וז ,םיפולא הדימעה זו
 הנב ןכרק ,תוצרא יקלחמ וזמו תוצרא יקלחמ וזמ ,תוצרא ישככט וזמו תוצרא ישככמ זמ  ,תוירא

 :(ס'עפ) ט"עפ םיטלכנ םדנל , [נ"י ייפ ליו ג"פ סעוסנס 'ע] 1 :ספ פוקלי 3

 :ך ןירולפ .יירתכג'אהופז |ןירלופ | ך "יג , איסעב .₪ ושעב | .י*ךכגאחוז [הרשעב 1
 ,ו'א [השמח | *א יל .ןז הל |היל | ת 'ל .ירכנאחפ]ד גיהי .1 [גהי | ן] הווה | *ך ןילרופ .'ך"א ןידלופ
 | *ר ןילרופ . . .1ך*א ןירלופ (*א אשמח) השמח ,ך ןירולפ ('ְד 'ה) השמח .תןכגההו]ז ןירלופ השמה ,ם שמח
 .ןָז התלבומ .ךא [היתלבומ | יראחפ הוה .ןְז תוה | .ךד פאו .ופז ןאו .ת ןיאו .ינאח יאו
 | *ך הששב ,ך 'וב .ם תושב .ןָז התשיאב .ירתנאח אתישב | ח היתלכימ .ןנפ היתלכומ .יִד היתליבומ

 | 'א יל .ן הל [היל | וז כהי | ל יל [הוח ** | ר יל ."א ןירלופ ,ד ןייולפ .י"רתנ'אחופז [ןירלופ
 א ןידלופ ,ך ןירולפ .י"רתג'אחו |ןירלופ | *ך 'ג .ם תלה .יאזך אתלת ,ך 'גב .ן התלתב ,ןר] [אתלתב
 תד ךנימ יעב .?ר'א ןיעט .יכנאחופ |יעב | !ך יתיתיא ',?ך יתיתא | ןך אלא ,ץ] הל רמא [היל רמא ל
 ,'א ןילא .ן ןחרח ןילא [ןיתרת | י"ירתנ!אפד ןיגב .לרכ'אחוז [ןיגב ןט | ?ך יתיתיא .*ך יתיתא | כ אלו
 | 'ך יב [יתשל 8 | ןָז :וגו תונב יתש ןבללו התיילט .' ךהיילט .ך אתילט ,2 התיילט ,[ך אתאילט | 'א ןידה
 א וזו | ם ןכ וזו .ןָז םיפלא ..וזו 4 | ןפז םיפלא | ם יחשב ,ך 'בכ |יתשכ | ןָז תונב יתש -, [תונב
 | אפ תוצרא ישבכמ ,[ ..יגורה [תוירא יגרוה | ך הנממ ורמע וז | 5 ןכ וזו ,11 םיכלמ ..וז [םיכלמ -- וזו

 8 ןכ וזמו .א תוצרא ישבכמ .. ('א הזמו) וזמו ול תוירא ..וזמ [21ח]]ז תוירא ([ך יגורה) . .וזמו *

 ודמע וזמו םיטפוש ודמע וזמ םיאיבנ ודמע וזמו םיאיבנ ודמע וזמ תוירא .. ([ך הנסמ ודמע וזו) ודמע וזמו
 :יתחוזד תוצרא . .ודמע וזמו [תוצרא . .וזמו | אפ תוירא יגרוה [תוצרא ישבכמ | ודמע וזמ 5 | יד 'יטפוש

 | (ג יל תוצרא -- יקלחמ וזמ) :יתכאחוזד ודמע וזמ 8 [וזמ | [ם ןכ וזמו ,א תוירא יגרוה ודמע וזמו

 | ןף הנב ןברק וז .ןָז וז לש . .ןברוק [וז לש -- ןברק | כ ץראה | יתכאחוזד ורמע וזמו .פ [וזמו | כ ץראה

 ינדבע חאכ יל תויהל הצור התא ןיא םאו התא יחא תמאב בותכה שוריפ וז 'יגלו ,םש בותכה וילסאכ םוקמב
 רמא 2 :  [ורכש יצחב בקעי ודבעיש היה ןבל תנוכש בישמו ,ןכ רשפיא שרדמה לאוש הז לעו ,םנחב פ"כע
 ומכ ןיגב ןמו ;ךיתונב יתש ליבשב אלא יתאב אל ןוממ שקבל יתאבש רובס תא המ בקעי ל"א .'וכו היל
 יוכו קשעה יכ יפ תלהק שרדמב םימעפ 'ג ןיגב ןמ אצמנ ןכו ,'וכו ארגא ןיגב ןמו ו"ט 'ד םירבד 'ב י"רתב
 אמ בקעי היל 'מא קתעוה םש ג"המבו ,נ"חעו ןי ג ב ייגה 'א ח"ס ר"פ תוינעת 'שוריב רטאמה ותואבו ('ז 'ז)
 תועיגמ תורוק יתשכ תונוב תונב שרוד .תורוק יתשכ 8 :יבוסגיאל אלא תיתא אל יעבמל תיתא ןוממ ריבס תא
 תונב שרדהו ,לארשי תיב תא ןהיתש ונב האלו לחרו ,ת"פיב 'יעו םלועה תודימעמו ופוס דעו םלועה ףופמ
 םלשורי תונב ארוק יהח לא 'י "יס ג"כפ ר"ומשב שרדהו ('א ד"ס תוכרב) ךינוב אלא ךינב ת"א ומכ תונוב
 כ"שומכו הניב ןושלמ אוה םש] התוא ןינבמו ןיבשוי ןהש לארשי לש הלודג ירדהנס וז םלשורי תונוב אלא
 שרפמ רחא ןושלמ ט"יכ ר"ב .'יפבו ,[ש"הע לעב רחא ךשמנ אוה ןאכו 9 תוא 168 דצ ליעל ומצעב רבחמה
 שרפתנ אלו ."וכו םיכלמ םיפולא וידחי לכה ןהל ורבחש תויונב עמשמו ;תויונב יתש ןושל ,תונב יתש ןבללו
 [יוכ םלוע לש ו תר ק ת םהש ןינמו םיטבשה לע שרודש ו"ס א"פ ר"ומשב 'עו] ,'וכו תורוק יתשכ ושוריפ יפל
 "כ הדימעה וזש ךל עדת ופוס דעו םלועה ףוסמ תורוק יתשכ תויונב תונב יתש ןבללו שרפמ םש ג*המב םגו
 רמולכ תונב יתש ןבללו םש בוט לכשבו ,'וכ םיכלמ הדימעה וז תוינ ב יתש תונב יתש ןבללו ט"קלבו
 יתש ןבללו ב"י יס אציו ב"מ אמוחנתבו] 'וכו וז ןכו םיפולא הדימעה וז תובטוחמ תויוז יתשכ וזכ וז תויונב
 פ"יכב .םיפולא : ['ה ז"ט ארקיו םיבלמ מ"רל הוצמהו הרותה 'יפבו ו"זרהמבו כ"מב :עו 'וכ יונב תווש תונב
 ושעמ ןופולא הנממ ודמעו הבבר יפלאל ייה 654 דצ ליעל ומכ םיפלא םע ףדרנ םיפולאו ,םיפלא 'יגה ו"יכו
 םש םירמוא שיכו ,לארשי יפ לא תובבר י"י הבוש 'וכו בקעימ ודמע וליאו וליא 'א שיו 'וכו בקעימ הבברו
 ('ז יט הירכז) הדוהיב ףולאכ היהו 'פב םיפלאו םיפולא ואצמנ האל ינבמו ,'וכו םיפולא הדימעה וז ןאכ שרדה
 ('א 'ה הכימ) הדוהי יפלאב תויהל ריעצ ('ו םש םש) הדוהי יפולא תא םישאו ('ה ב"י םש) הדוהי יפולא ורמאו
 (ו"ט 'ו םיטפוש) השנמב לדה יפלא (ז"י ג"ל םירבד) השנמ יפלא םהו םירפא תובבר םהו 'פב םיפלא לחר ינבמו
 הדימעה לחרו הדוהי יכלמ לכו דוד הדימעה האל .םיכלמ הדימעה 4 :א"כ ב"ו א"הד גיכ גיב איש ץעזיעו
 (ו"ל ז"ו א"ש) ךדבע הכה בודה םג יראה תא םג שרפמ םש י"כ ר"ב 'ופב  .תוירא יגרוה | :בדנו םעברי לואש
 רתיבו ,לחרמ ןושמש האלמ דוד תוירא יגרוה 'יפ כ"מבו ,לחרמ דמעש ימ שריפ אלו דוד דמע האלמ ותנווכו
 םגו יראה גרה האלמ היהש דוד םגו ('ה ד"י םיטפוש) נירא ריפכ גרה לחר ינבמ אוהש ןושמש ת"פיב רואיב
 ןושמש ש"מ המיתו ,(יכ ג"כ ב"ש) רובה ךותב יראה תא גרה עדיוהי ןב והינב םג דוע ףיסומו ,בודה תא
 רמוא וניא שרדה 'ה 'יס י"פ ר"מבבו ,('ב ג"י םיטפוש) ינדה תחפשממ ביתכְדכ ןד טבשמ היה ןושמשו לחרמ
 ןד טבשמ אב ןושמש אצמנ 'וכו הרוהימ חונמ לש ומאו ןדמ ויבא היהש רמלמ ינדה תחפשממ אלא טבשמ
 ר"יספל ש"אמר תורעהב םג 'עו) 'ו 'ל תושארב ,הנב ארקנו לחר תחפש ההלב לש הגב היה ןד] 'וכו הדוהי טבשמו
 םיטבשה לכל השע בקעיש 'ד 'יס טיצפ םיפופדה תחסונבו א"י 'יס ד"פפ ןטקל ע"עו ,(ח"ל תוא 'א ט"מ דצ
 אלו טוקליבו י"כ לכב אתילו 'וכו םיטפוש ודמע וזמ 'וכו םיאיבנ ודמע וזמ דוע ףסונ [ת"יכו] 'יסופדבו ,[תוירא
 םש ב"גאבו [אמוחנתבו] .םיאיבנ הדימעה וזו םיאיכנ הדימעה וז אבוה ג"המב קרו ,ש"ייעו בוט לכשב קתעוה
 םיאיבנ הדימעה האל םיכלמ הדימעה לחרו םיכלמ הרימעה האל לחר הדימעה האל הדימעהש המ אתיא
 ז"כ הכוסו 'ט א"פ הכוס אתפסותב 'יעו ,םיטפוש הרימעה לחרו םיטפוש הדימעה האל םיאיבנ הדיטעה לחרו
 בותכ ל"יכבו]  .עשוהיו השמ תוצרא יקלחמו ,לחרמ לואשו עשוהי האלמ דודו השמ | .תוצרא ישבכמ 5 = :יב
 םירפא ינבל אישנ לחר לש הנב וכו הנב ןברק = :]ו"יוה ףסונ יטיש ינובו ו"יו ילב תצרא הגושארה םעפב
 ב"ל 'יסו א"ל ייס אשנ ב"מ אמוחנתב 'יעו היה תבשה םויו יעיבשה םויב חבזמה תכונחל ונברק .בירקהש
 הזש ת"פיב רעיש תבשה תא החוד ונברקש האל לש הנבו ,'א 'יס ףוס ר"יפ ר"מבבו ח*כ 'יס אשנ אמוחנתבו
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 וז ןב תמחלמו תבשה תא החוד וז ןב תמחלמ ,תבשה תא החוד וז ןב ןכרקו תבשה תא החוד וזלש
 וליל ,האלל, בירחנפלש ולילו הערפלש וליל ,םינש תוליל וזלו תוליל ינש ןתנ וזל ,תבשה תא החוד
 :(או רתא) ךלמה תנש הדדנ אוהה הלילב ינש לחרל יכדרמלש וליל לחרל ןועדגלש

 הנטק לחר הנטקה םשו ,םלועל תוכלמו םלועל הנוהכ ,היתונתמב הלודנ האל הלודגה םש
 8 : העשל לואשו העשל ףסוי , היתונתמב

 זמ היל רמא  ,ןיכיכר ווה האלד איניע יהימדק םגרת ןנחוי 'רד ארומא תוכר האל יניעו (חי זו
 ,הנטקל ןטקו הלודגל לודג אהיש ןיאנתה ויה ךכש היכבמ תוכר ,תוכר והמ וז ,ןיכיכר ווה ךמאד איניע

 :'ד "קם סט שעוסנפ ,'כ 'יקו ביי ייפ לוו כ*ע סעוסנס ,'5 גיכק סכסנ לנכ ,סיכק 'כ קוק 6 | :סט ץוקל 4
 :יד "ק ס"כ סילקס טכדע ,'נ יק "עפ ןעקמ 1

 וזו .פנאחופזד וז לש הנב (ן] ןברוקו) ןברקו [וז -- ןברקו | תגפד תבש :יכאחוָ]ז [תבשה תא 1

 החוד .5אַחְוְז |תבשה ..החוד | (' 'ל תבשה -- תמחלמ ---ןברקו) 5% ימנ וז לש ןברק ,[ך הנב ןברק
 ,ל"אחוְז [תבשה תא | וז לש (ח יל) הנב | (ף'א 'ל תבשה -- תמחלמו -- תמחלמ) | 5 ןכ :.תןַנְד תבש

 :יאתפ [ינש | תאחופזד ןתינ .ליכנ [ןתנ | ₪ ןכ .1 תבש החוד ל | וז לש הנב | 57 תבש
 ('ך יב) יתש .!אחפ תוליל ינש |  תנאחוזד ןתינ .*יכ ןת: ₪ :תפ [וזל | יתכגלאוזד יתש
 ולילו ןועדג לש (ןז תוליל) וליל | ו 'ל"האלל | ןָז תולילו | י = האלל .ן תוליל [וליל | יתכנ'אוזד תוליל
 לש וליל לחרל ןועדג לש וליל ,י יכדרמ לש ולילו . .וליל לחרלו /תןכנא[ךו לחרל יכדרמ לש (ן] תולילו)
 | ם אנוהכ | ם הילודג4 | ןֶז 'ל ךלמה תנש | ית (תורושה ןיב םלשוהו) ?אָ] 'ל 'נש 3 | פד יכדרמ
 ידע יתחונמ תאז ביתכו בשת םלועל ([ן םילשוריו) םלשוריו ביתכד ₪ :יכנאח"ןפ [םלועל | 1יא תוכלמ
 להואב סאמיו (ך 'תכד) העשל הלישו ₪ .יכנחופ |העשל | יתפד לואש .כנחו [לואשו 5 | ד דע
 :תאופז [פגרת | יתנאהופ]ז הירומא .7ך היארומא 6 | ןןְד רחב אל םירפא טבשבו ףסוי ([ך להאב)

 /ח הינייע ;נא [איניע | א 'ל .פ הימוק .ך יומדק .יִוְזְד יומדוק .כנח [יהומדק | ו רמא ,נִחְד םגריה

 /חו ןיווה וה | יפד האל .כגְחְוְז [האלד | (ת יל ווה -- איניע) פד ןיע .ו יניע ,כ יהוניע .ן הניע

 :חז הינייע .כנ"'א'אפ [איניע 7 | וז הל | ז ןככי .תגפד ןכיכי .יכאחו [ןיכיכי | ייפ יל .כ ןייוה
 ,חז ןיווה .%א ןווה [ווה | פופ ךימיאד .ת"יאד ךמיאד .ינח]ז [ךמאד | י יניע .תד יהוניע .ן אנויע
 ;יתכנחד והמו .פ והמ אלא [והמ וז | ז ןככו .תפד ןכיכי .יכ'א:אחו [ןיכיכר | פ יל .ם ןייוה , ןיוווה

 ,.תוָז הייכבמ [היכבמ | אח (ןוילגב םלשוהו! ןפ 'ל תוכר | א 'ל תוכר | א 'יתכד והמו ,ץ המ\ ,ן אוהמו

 | יתג'אחד פי- :כ'אופ [ןיאנתה | תד ךכ 'ירמוא ויהש .יבכנאחופז [ךכש | א 'ל .?א ינפמ .1 היכיבמ
 אהיש ;נאָהְו הנטקל אשונ (?%אְזְד ןטקהו) ןטקו (1אֶזְ הלודגל) הלודג אשונ ,(?אח לודגה) לודג אהיש

 הנטקהו לודגל הלודגה , הנטקה תא ןטקהו הלודג ..לודג אהיש ,יכ הנטקל ןטקו הלודגל אשונ לודג

 | תד ןוטקל
 החוד שרפמ םש י"כ ריב ייפבו ,'א 'ט ק"מב ייעו ,ע"צו תבשה החדו שדקמה תיב תכונחל בירקהש המלש
 םנמא ,םהלש תונברקה ןיא יכ וז לש הנב ןברק עמשמב הז ןיא לבא] האלמ ןהש תבשב םיבירקמ םינהכ תבש
 'יעו .תבש החוד ונברק כ"או ,האלמ אוהו הלועל תונברק תבשה םויב בירקי אישנהש ביתכ 'ד ו"מ לאקזחיב
 ומכ תבש החודש רובצ ןברקל ןאכ הנוכהש דוע רשפאו ,ג"י "יס ד"ופו ג"ו 'יס ףוס ג"ופ הבר רבדמב םג
 ז"מ ט"פ תוחנמ הנשמבו ,וחספ תא איבמ לחר יטבשמ וא האל יטבשמ דח א םא ןיב קוליח ןיאו ,חספ ןברק
 תבשב וחירי דכלש עשוהי תמחלמ | וכו וז ןב תמחלמ 1 = :ש"שרה 'יחב ע"יעו [דיחי ןברק חספ ןברק ארקנ
 תבש התחד תמחלמ וז יא יתעדי אל בתכ ת"פיבו ,םש ר"מבו אמוחגתו ב"מ אמוחנתבו 477 דצ ליעל 'יעו
 התיה תבשב ינומשח תיב תמחלמ בתכ ט"יכ ר"ב 'יפבו ;ל"דרה 'יחב םג 'יעו וחיריב עשוהי תמחלמ תלוז
 אישוק ןאכ ןיא תאז ידעלבו .ד"מ--ב"ל 'ב םיאנומשח לש ןושארה רפסב םג 'עו] ע"צו ןופיסוי רפסב שרפמדכ
 ומכו הערא םא תבש החוד המחלמ ןידה יפלש אלא ,תמאב תבשב המחלמ התיהש ןאכ ביתכ ןיא יכ
 :[אקספה לכ הרסח ת"ייכבו 'א א"יכבו .477 דצ ליעלו 'א ט"י תבשבו ג"ר אקסיפ םיטפוש ירפסב שרופמש
 'תכד בירחנפ לש ולילו (ט"כ ב"י תומש) 'וכו רוכב לכ הכה י"יו הלילה יצחב יהיו 'תכד .הערפ לש וליל ל
 וליל ;האלמ םהינש היקזחו השמו (ה"ל ט"י ב"מ) 'וכו רושא הנחמב ךיו י"י ךאלמ אציו אוהה הלילב יהיו
 ןועדגו .[ט"י ש"עו יט 'ז םיטפוש] 'וכו הנחמב דר םוק י"י וילא רמאיו אוהה הלילב יהיו 'תכד ןועדג לש
 ןועדג לשו בירחנס לשו הערפ לש וליל ומכ םיבותכב שרופמ ונוא יכדרמ לש ולילו ,לחרמ םהינש יכדרמו
 ו"יכבו]  .הְלודגו רקי ול תושעל ךלמה הוצ הלילה ותואבו 'וכו הדדנ אוהה הלילב 'פמ היארה ןאכ אבוהו
 ינפל איה םלוע חלמ תירב ייתכד וינבו ןרהאל .םלועל הנוהכ 4 :[ו"יתה 'קחמנו תוליל ז"יכב ןמכ ,בותכ
 דוד תיב תוכלמ ןכו  [יא ג"כק ב"בו ח"יק 'פ ףוס חרק ירפסב 'יעו] (ט"י ח"י רבדמב) ךתא ךערזלו ךל יי
 ,(יה ג"י ב"הד) חלמ תירב וינבלו ול םלועל לארשי לע דיודל הכלממ ןתג לארשי יהלא י"י יכ 'יתכד םלועל
 תצק שרפמ ט"קלבו ,ונינפל 'יגהש ומכ קתעוה םש ג"המב םגו ,'וכו חלמ תירב הזב יה 'ופ א"עפ ןמקל 'יעו
 ףסוי 'וכו להר הנטקה םלועל דוד תוכלמו יולמ וינבו ןרהא תוכלמו הנוהכ היתונתמב הלודג האל הלודגה
 סאמיו העשל הלישו 'וכו בשת םלועל םילשוריו ביתכד [ת"יכבו] 'יסופדב הרז הפסוהו ,העשל לואשו העשל
 שרפמה | .י"רד ארומא 6 | :[ןוילגב םילשהו היתונתמב דע היתונתמב ןמ רפוסה גלד ו"יכבו] 'ובו ףסוי להאב
 :ארומא 'ע ל"תמעבו הירומא ה"דב 'א 'מ הטוס י"שרפב 'יעו השרדה תעשב ול שחול אוהש המ םיברל
 העבטמ תוכר תוהכ ויהש עמשמד ןיכיכר ווה האלד איגיע תוכו האל יניעו וינפל םגרת .יהומדק םגרת
 'וכו ןיאנתה ויה ךכש היכבמ תוכר הב 'תכש תוכר והמ האל וז .'וכו ךמאד איניע ל"א ןנחוי 'ר וילע םעכ
 רמאמה רחא ןונגסבו ,[ל"א בותו ןיכיכר 'וכו ל"א ןוילגב םילשהו ןיכיכר דע ןיכיכר ןמ רפוסה גלד 'א א"יכבו]
 ב"פ ע"סב שרדהכ) תונב ייתש ןבלל ודלונ ושעלו בקעיל הקבר הדליש העשב 'כ ייפ אציו ב"מ אמוחנתב
 ולאל ולא ןתיג םינב ינש ינאו תונב יתש תדלוה התא רמול הזל הז תורגא וחלשו (ויה תומואת האלו לחרש
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 הלטנש הליפת הלורג הנוה 'ר רטא ,עשיה ושע קלחב לופית אלש |וצר יהי תרסואו הכוכ התיהו
 : התוחאל המרקש אלא רוע אלו הריזגה

 ערי אנאד ןיגב היל רמא 'וגו רמאיו לחר תא בקעי בהאיו 'וגו ראת תפי התיה לחרו
 ךהנ לחרנ םינש עבש ךדבעא רטאיו ,ךטמ יקסיע ררכמ אנא ךכיפל ןיאמר ךמוקמ ישנאש
 ףילחת אלש הנטקה ,לחר הטשו קושה ןט תרחא איבת אלש ךתכ ,האלב אלו [לחרכ] ,הנשקה
 : םולכ ונממ ליעומ תא ןיא םישיחלש רוטחכ עשרה תא ןתונ תא וליפא ,וזב וז ןתומש

 יזפ ןב הנינח 'ר רמא 'וגו םידחא םימיכ ויניעב ויהיו "וגו יתת בוט ןכל מאיו (5 טי

 ףא םינש עבש ןאכ המ (רמ וכ תישארכ) םידחא םימי ומע תכשיו ןלהל רמאנו םידחא ןאכ רמאנ
 : םינש עבש ןלהל

 :766 ד) לעל 7  :סס פוקל 8

 לש וקלחנ | יתאחוזד לופא . כנפ לופת | (ןוילגב םלשוהו) ן 'ל ,א יהלא י"י ךינפלמ =, [ןוצר יהי 1
 ,יכנח אינוח .תףאד אנוה | ו עשר לש ודיב .[ך עשרה הזלש ולרוגב ,ך עשר לש ולרוגב .כאחופ]ז עשר
 | יתכזהפד הלפתה .גןְז הליפתה . א הלפת | ףחְך איה השק .יכנאופ] השק [הלודג | ם הגינח .ן אייגוח
 [וגו -- לחרו 8 | )?(  התוחאב המרחש | אפ הרזגה . . .?אחוְזְד הריזגה תא ,'וך הרזגה 2 | )וז הלפיבש
 לחרו האנ אלא התיה אל לחר לש הינמיס רקיע ([ך הארמ תפיו) ראת ..לחרו ,21 הארמ תפיו ראות . . לחרו
 ראות ..לחרו .? 'וגו תפי ..לחרו האנ אלא היה אל ..הינמס רקע ..לחרו .[ןד ([ן התיה) 'וגו התיה
 ,ל 'וגו לחר . . בהאיו [יוגו -- בתאו * | יאחפ 'ל .ן ראות תפי התיה ..אלא היה אל לחרש . .רקיע
 לחרב . .בהאיו , לחרב םינש . .בהאיו .ם 'וגו םינש עבש ךדבעא רמאיו . .בהאיו .[ן'אְוְד לחר . . בהאיו

 ,ך יל .ו רמא .ןז הל רמא .תףכנפ [היל רמא | ?א םינש עבש ךדבעא ,י הנטקה ךתב ..ךדבעא ,1 ךתב
 .פנ'אפ [ישנאש 4 | י יל .ם עדי תאד .ן[ עדי הנאד |ערי אנאד | "א ןויכ [ןיגב | ('א 'ל ךממ -- ל-א)
 /תד יקסע | י ררגא :תנאָוְד ררבמ ינא ,פ5 [ררכמ אנא | יפ 'ל ךכיפל | וז ןייאמי | יתְוְד ישנאד

 ,כנוא [הנטקה -- רמאיו | י יל .%א ךמע [ךממ | י יניינק .. ,5] ייקסע .. .%אש יקסע תא .נג ייקסע

 אמ ךתב לחוב ,ן ךדבעא רמאיו ,ך ךתב לחרב ךדנעא רמאיו ,[ן ךהב ..ךדכעא .,[ ךתב ..רמאיו

 | יא יל קושה ןמ |  אבת | 'א אלשו | ץ ךתיב | [ן ךתב = [האלב | (1א 'ל ךתב -- אלו) 5 | י לחרב
 וז ןתומש 6 | ף ףלחת | יכנ'אחופזד הגטק .תך*א [הנטקה | 'ו יל לחר | יו המש (ו תא) ארקתו [המשו
 | "א התא ןתונ | אפ 'ל .ן םא .[ןח התא [תא | י וליפאו | ם וזל וז םש ,1 וזב וז לש ןתומש ,א וול
 (תוג יתת) יתיה .פ יתת .ןָ] ['וגו יתת | (א יל יוגו -- רמאיו) 7 | י יל םולכ ונממ | אך התא | ירא ןישוח
 ,*אחפ םידחא ..יהיו [יוגו -- יהוו | 5 רחא שיאל התוא יתתמ ךל ..יתת ,[וגד (ת ךל) 'וגו ךל התוא
 ויניעב ויהיו םינש . . דבעיו ,51 םינש עבש לחרב . .דבעיו ,]ץ 'וגו לחרב . .דבעיו .ָך לחרב בקעי דובעיו
 | וזד רג .תכנפ [ןג | ת הדוהי .ן]ז היננח .כנחפ אגיגח | (א יל יזפ --רמא) | [ן'א םידחא םימיכ

 ;1א םידחא םיטי .2נחפ [םידחא -- תבשיו | ךֶד םידחא םימי ומע תבשיו ₪ .5גאחןפ] [םידחא | ןֶז ןכ 8

 ינש םידחא [כגאחפד ןלהל *9 | ל ןלחל .ןֶז ןכ ינש םידחא [תכגאחפד ןאכ * | .ת"אוזְד םידחא
 | תל ןאכ .וז ןלהל

 רמאנש הכוב האל התיהש ןינמ החמשו בקעי השעמ תעמוש לחרו הכוכו ושע השעמ תעמוש האל התיחו
 אל ןנחוי 'ר ל"א תוינריצ תוכר והמ יסוי 'ר לש (י"כ ינשב םש ה"כ) ארומא םגרת תוכר האל יניעו
 החשמה ןמשו תוכלמו הלודג הנוהכ תוכורא ויה ה"בקה הל ןתנש המ לכש תוכורא תוכר והמו הפי תמגרת
 ר"ב תחסונ יפל יכ (ארזע ןבאב 'עו) םש ב"בב א"ר תשרדכו תירקיעה איה אמוחנתה תחסונ הארנכו] ,'ןכו
 םעט ןתונ אוהש אלא ןיכיכר תוכר לש ומוגר ת כ"ג ותשרד יפל אלה י"ר סעכ המל ןיבהל השק ונינפלש
 'ב י"רתב םג תמאב םגרותמש ומכו ,ומצע ב םוגרתה ל עגונ הז ןיאו ,האלל יאנג תוכרה ןיאש חבשל
 האמט המהב תונגב רשפא שממ תוכר אמיליא תוכר יאמ םש ב"בבו ,םש אציו אמוחנתב ע"יעו [ךומסב אבומה
 אלא הל אוה יאנג אלו שממ תוכר םלועל רמא בר תוכורא היתונתמש רזעלא ר"א אלא "וכו בותכה רבד אל
 תונב יתש הקברל הל שי םינב ינש םירמוא ויהש םדא ינב םיכרד תשרפ לע תעמוש התיהש הל אוה חבש
 התיהו 'וכו תוירב םטסלמ אוה ער שיא וישעמ המ לודג תלאשמו "וכו ןטקל הנטקו לודגל הלודג ןבלל ול שי
 י"רד ארומא םגרהש ומכו ,ןיאי האל ינועו םגרותמ א"תכו ,ס"דב 'יעו 'וכו היניע יסיר ורשנש דע הכוב
 הילזמב קוסית אלד אלצמו איכב תוהד לע שרדה םש םג ןכא ,ןכיכר ןווה האלד יגיעו 'ב יזרתב םגרותמ
 ;אעישר ושעל הל ןמזי אלד י"י םדק ןמ איעבו איכבד ןתיינריצ ןווה האל יניעו 'א י"רתבו ,ושעד
 לופא אלש 462 וסע ג"המבו ,עשר לש וקלחב לופת אלש 'וכו תרמואו ט"קלב ה"כו .לופית אלש 1
 הלפת הלודג אינוח ר"א ט"קלבו ,ונתהש ןיאנתה הלטיבש .הריזגה הלטבש = :נ"חעו 'וכו וקלחב

 ,'וכו הריזגה תא תלפבמש הלפתה איה הלוד ג אינוה ר"א בוט לכשבו ,'וכו דוע אלו הרי זגה הלטב
 אטוחו אנוה אוה דחא םשו ,ּכו הריגה הלטיבש הלפתה איה הש ק אנוח בר רמא םש ג"המבו
 אתיל [ת"יכו זזיכו] ו"יכו 'יסופדב אצמנש 'וכו הינמיס רקיע שרדה  .'וכו התיה לחרו 8 :49 דצ ליעלו ג"חעו
 :יונא אלא ויה אל הינמס רקיעו אבוה בוט לכשב קרו ,ג"המבו ט"קלב קתעוה אלו טוקליבו י"כ ראשו ל"יכב
 ךמע יקסע ררכמ ינא ךכיפל סה םיאמר ךמוקמ ישנאש עדוי ינאש ליבשב ןבלל בקעי ל"א וכו היל רמא
 והמר ירהש ונממ ליעומ התא ןיא םישרח לש רומחב עשרה תא ןתונ התא וליפא כ"פעאו 'וכו ךדבעא רמאיו
 ךתב האלב אלו לחרב בוט לכשבו ,רחא בתכב יטיש יניב ל"יכב ףסונש ומכ האלב אלו לח ר ב יתהגהו ,ןבל
 ורסנמו םישרח לש רפמב עשרל ןתונ תא 'יפאש שרפמו 'וכו להר האר קתו קושה ןמ תרחא איבתש אלו
 ךמוקמ ישנאש עדי אנאד ןיגב קתעוה םש ג"המבו 'וכו רומח ה"דב םש י*םבו 742 רצ ליעל 'יעו 'וכו תא ןיא



 פןדז ננ אנ טכ ע חשרפ אציו

 חי 'ר רמא הילא האובאו ימי-ואלמ יכ יתשא תא הבה ןבל לא בקעי רמאיו (אכ
 ,םיטבש ב"י רימעמ ינאש ה"בקה ילע רזג ךכ רמא אלא ,הזה ןושלכ רמוא וניא ץורפ םדא וליפא ובייא
 רמול בותכה ךרצ ךכיפל ,ןרימעמ ינא יתמיא וישכע ןרימעמ ינא ןיא םאו הנש דיפ ןב ינירה וישכע
 :'וגו יתשא תא הכה ןבל לא בקעי רמאיו

 טיפסהל רמא ,םוקמה ישנא לכ סניכ התשמ שעיו םוקמה ישנא לכ תא ןבל ףוסאיו (בכ 44
 ,ריבע ךל ינהד המ היל 'מא ,םימה וכרבתנ קידצה הז אבש ןויכו ,םימל םיקחודמ ונייהש םתא ןיעדוי
 ןוכבג רבע אוהו ,יגס לחר אדהל םיחר אוהו ,האל היל בהיו היב ימרמ אנא ןותא ןייעב םא ןוהל רמא

 :סע עוקי 5  :סט עוקל 1

 יתשא ..הבה ;כ ימי ..הבה ,[ָ הילא אבאו .. הבה ['א הילא -- הבה * | ?אח יל ןבל -- רמאיו 1
 | א ץירפ | יתאפ וביאל | ן יוגו הבה .יִפְד יתשא ..הבה ;גָל 'וגו יתשא ..הבה לא הילא האובאו 'וגו

 רמוא בקעי היה ךכ הזה (1 ןושלב) ןושלכ . .וניא .פ בקעי ןכ יאו הילא האובאו הז ןושלב . .וניא [הזה -- וניא

 ..וניא ,[ך הילא ... הבה בקעי 'מא ךכ אל הזה ןושלב (" רמוא) ןכ וניא ,1ְָד הילא האובאו יתשא תא הבה
 םדאו ול אוה יאנג הזה . .רמוא ,ןָז יתשא תא הבה 'וא ([ בקעי וניבא) וניבא בקעי היה ךכ הזה ([ הצרפ) ןושלב

 היה בקעיו ןכ 'מוא היה אל ,1ו הזה ןושלכ רמוא בקעיכ ...םדאו ..יאנג הזה ןושלב ,[ ןכ רמא בקעיכ עונצ

 דכ | גאד 'ל .יכחו [רמא | (ם יל ינא -- אלא) | ?%א ךכ ימא בקעיו הזה רבדה 'מוא ..אל ,1א ךכ רמוא

 | יתכ'אח 'ל .ד יל .וז יילע .גלא [ילע | ל 'ל .א רזוג ה"בקה .תד"ל רמא [יכגחוז רזג * | א בקעי רמא
 ,יח [ינידהה | כאו 'ל .ח ושכעו ,ו וישכעו [וישכע 5% | תכנחוד רשע םינש .יא [ב"י | א יל ה"בקה

 | כנח עבראו םינמש ,ןוְזְך עבראו םינומש ;יא [ד"פ | תד ןככ [ב* | תגאו]ְד ינא ירה ,ם5 ינהה

 ינא [ןדימעמ ינא | ן ייתמא ,ז יתמא | ף 'ל .כ"אחפ ושכע |וישכע | ו יניא | יתחד םינש .כנאְוָז [הנש

 | 5 יל רמול | 8 שריפ .5 ךרוצ ,א ךרצוה :תד ךירצה .יָנ ךירצ :חו] [ךרצ | ינ ךכל | 5 'ל ,ןך םדימעמ
 יתשא תא הבה .[ן יתשא תא הבה ;ל 'וגו ןבל לא רמאיו ,לנ"א'אָוְד יחשא ..רמאיו ['וגו -- רמאיו * 4

 ,ָז 'וגו םוקמה ..תא [ית'אחְוְך התשמ -- תא* | יכנופ ףסאיו 5 | ך ןכ .פ הילא האובאו ,+ הילא אובאו

 | ?או ןהל | ומוקמ | כוד לכ תא .תנאחפ [לכ | ?אפ פנכ | ל "וגו .פ 'וגו ישנא ..תא ,ם"א םוקמה ..תא

 | א 'ל .פ ןויכ [ןויכו | ת"אד םיקוחד .ח ןיקחורמ .יכג'אןפָז [םיקחודמ | יתכאחופזד םי- .2 [ןיעדוי 6
 | 1 ןכל . .קידצה .ףוזְד ןאכל הזה קידצה ,יכ'אזַ] הזה קידצה ,%א קידצה ,ם הז קידצ | א אבו [אבש
 /ב ןורמא ,ן ירמא .א]זך ורמא | ₪ רדהמ יעבו םימה ;,ןֶז םימב | 5 וברקתנ ,ןֶז ונכרבתנ .א וכרבתנו

 (ח וגה) ינה המ ;ב |דיבע -- המ | 1א 'ל .%א ול ,ן הל [היל | (פ יל ןוהל --ימא) כוְזְד ןירמא
 ינהא המו ,ֶו ךל ינה (5 המ) המו .א ךל ינהד (?ַא המ) יאמ דיבע ,"] דיבע ..ינה המו .5נִ דיבע ..

 | וז הנא | פ ןועב ןותא .ץ ןתיא יועב .ן ןותא ייעב | פ ןיאו .יכאח יא .גוד ויא .ז ןא .ת |םא7 | תד ךל
 היל (י1אח  ביהיו) בהיו ,ִד האל ..ביהיו | ל היל ;ןָז הב [יתכנאהפְד היב * | יי הימרמ ,א המרמ
 ,ו [אוהו | 5 ןינרחא ןינש בש ןוכבג דיבע אוהו :יכ נאחוז האל (] אדח :יפא אדה) הדה (ןְז הל)

 אנאו יגפ ,1 איגס ,ְוָז ןיגס [יגס | כא יתב לחר | 1 הל .ןָז הדהל | ןֶז םחר | 1 הוהד :תכאחופד אוהד
 רבע אוהו :יתן5א ןינרחא . .ןוכיבג (?%א דיבע) דבע אוהו [ןינרחא --אוהו | תא יל ,ם האלב היב אנימרמ

 דיבע אוהו . ןירחוא ןינש (1ך /ז) העבש ןוכבג אכה דבע אוהו ,1א ןיארחא םינש . . ("'א ןוכיבג) ןוכיניב

 ןבג דבע אוהו ,ן דוע (ג ןינרחא) ןירחא ןינש ןוכבג (1 רבע אוהו) דיכע יוהו ,5 דוע ןיגרחא . .בש ןוכיבג

 | 5 ל .1 ןינרחא םינש עבש דוע

 789 דצ ליעל אתיאדכ .רזג ךכ רמא 2 :'וכו ךדבעא יקפע תי ךל רירבמ אנא ךכיפל ןוניא ןיאמר
 י"מב 'יעו 779 דצ ליעל שרדנש ומכ הנש ד"פ ןב ינירה וישכע רמאו ,'וכו לטנ םינבא ב"י הדוהי 'ר רמאמב
 ךכ רמא אלא הילא האובאו ןכ רמוא וניא הור עב ץורפ וליפא וביא 'ר 'מא קתעוה םש ג"המבו ,םש
 ימי ואלמ יכ "וכו בקעי רמאיו שרפמ 188 דצ בוט לכשבו ,'וכו םיטבש הרשע םינש דימעאש ה"בקה י ל ע רזג
 ה"בקה ל"א ךכ אלא ימי ל"ת המ (ו"כ ח"י א"ש) םימיה .ואלמ דודב בותכש ומכ םימיה ואלמ יכ רמול ול היה
 תיבב היהש הנש ד"י תוכרבה לביקשכ ג"ס הנש ד"פ ןב םימי אלמ םויה ינירהו םיטבש בי דימעאש ינחיטבה
 'וכו הילא האובאו רמאו ףיצחה ךכל םדימעא יתמיא וישכע םדימעמ יניא םאו ד"פ ירה הדובע לש "זו רבע
 ןדימעמ ןיא םאו 'יגה ל"יכבו  .ה"בה ןינמ יתשא תא הבה .רמא ךכל ףיסומ ט"קלבו] הדגא שרדמב ע"יעו
 שיר א"רדפבו ,ןאכ שרפתנ אל שרדה .'וכו םיקחודמ ונייהש 6 :[רחא .בתכב תורושה ןיב הפסונ ינא תלמו
 ןבאה תא לגלגל ןילוכי ויה אלו ןלכ והמתו םיעורה וארו הל הצוח םימ תכפושו הלוע ראבה התיהו אתיא ו"לפ
 הוהד ןימוי לכ אפויט תוהו יופנאל אימ אקילסו אריב תפטד האעיבר אסינ "וכו בקעי אציו 'פל 'א י"רתבו ,'וכו
 אה םוהל רמאו ינע ונינפלש קוספלו ,ןינש ןירשע אפייט תוהו 'וכו יופנאל אימ וקילסו אריב .תפטו (/א ט"כ) םשו ,ןרחב
 יד וימרד אטיע הילע שעיתנ ותיא ודכו וגס ןתויקש תיבו .ורסח אל ןריב ןבגל בקעי אתאד ןינש בש
 !וכו אציו 'פלו קוספה הזל 'ב י"רתב םג 'יעו לחר ףלוח האל היל אבסאל וימרד אטיע היל ודבעו .ןבגל ןחמי
 םג אתיא םיקחוד מ ייגהו ,ןבלל דגיו ה"דב 'ו ייפ ד"עפ ןמקל י"מב ע"יעו םש י"מבו 645 דצ ליעלו
 לכ ןיכמ אוה הלחתב התשמ השוע םדאשכ םלועבש גהונב שרפמ] ג"המבו ,ןיקוחד בוט לכשבו ,ט"קלב
 ןיעדוי םתא ןיא םהל רמא [הלחת ומוקמ ישנא לכ סניכ הז לבא ןיחרואה תא םינכמ ךכ רחאו הדועסה יכרצ
 ורמא וכו היל 'מא | :'ןכו וכרבתנ ונילצא הזה קידצה אבש ןוכו םימב םיקוחד  ונייהש
 לחר בהוא אוהו האל תא ול ןתונו ותוא המרמ ינא םתא םיצור םא םהל רמא השע [ךיניעב] ךל בוטש המ ול
 םסרפי אלש תונוכשמ יל ונת םהל רמא ךל בוטש המ השע ול ורמא תורחא םינש עבש םכילצא ההשי אוהו דאמ וז
 'וכו ימראה ןבל ארקנ ךכל יוה רשבוןמש יי תונוכשמה ןתוא לע םהילע איבה ךלהו תונוכשמ ול ונתנ רבדה םכמ דחא ול

 20788011( ז8008.
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 ןוכגיט רח חילר ןינומשמ יל וכה ןול רטא ,ךל ינהד המ  דינע היל ורמא ,ןינוחא ןינש עכש
 ימראה ןבל ארקנ ךכל יוה ,רסוקו חשט רטח ןוהילע יחייא לזאו ,ןינוכשמ היל ןובהי ,היל שרפמ
 ןוהל רמא אשמרב לעד ןויכ ,הכ ןיללכמ ןווה אטוי אוהה לכ :ומוקמ ישנא וליפא המירש יפל
 אשמרב ,האל יה האל יה 'מאו היטרק ןיסלקמ ןווה ,ךתוכזב רסח תלטג תא היל 'טא ,ןירכ והמ
 ,ןוכתווכד ןויזבד ןנאד יכצ תא הט היל 'מא  ,ןירכ והמ ןוהל רמא ,איניצוכ ןופטו אתלעמ ןותא

 ן'ז[ יס 69 סעומנס 'פ 5

 :₪ ול | ת ינהאד | ן רכע | ןץז הל | ח רמא .ן ימא .תפ ייסא .כ7 ןיומא .1 ןורמא 1

 /[ הנוכשמ .יכנאחופ |ןינוטשמ | תח "ל יל | ם ןיגי :כ יכהי .ינ"אחו] ןוכהי | תכנאחוזד ןוהל
 ,[ך ימסרפמ . . תילד .ך םסרפמ ןוכנימ . .תילד .כא שרפמ ןוכנמ . . תילד .)" [שרפמ -- תילד | ךד ןוכשמ
 :תוד ןוגהיו .גאו [ןוגה | תכנאחוד 'ל .8 [היל ל | [םף אמיל אל ןוכנמ רחר .[ך םיסופמ רח תילד
 :גופ יתייא | פ ליזא .יאח לזא | ץ ןיתנכשמ .ן ןינוכשימ | א 'ל .ןָז הל | ם יגי ,כח ןיבהי .[ ובהיו

 [חשמ | 'א יל .פ חשמ ,'ך רמיא [ומח | יח 'ל .ת ןוהל [ןוהילע | ףא יתיאו .יכחְד יתייאו .ץ יפייא
 ,ם שיאה [ימראה | ומש ארקנ | ([ המלו) המל [ךכל | יןפ רפוקו .[ רפקו .] רפקו | ₪ רמח .1 חשמו
 | יתד ישנאב .ם ישנא תא .[וָ] ישנאב וליפא ,!א ישנאל 'יפא ,]'א [ישנא וליפא | 'ל יפל 8 | 'ך 'ל
 ,%ף| ןילילכמ | [ הוה .כ ויה .י*רתנאוד ווה .חפ [ןווה | תן המו .ץ המוי | תן 'ל .ך ילוכו [אוהה לכ

 | 1 ןוויכו .יתכחופד ןויכו .רגא [ןויכ | ירניאח היל ."רתכ'אד היכ .ופז |הב | ץ ןילכלכמ .[ם ןילכרכמ
 | תחד אוה הט .ן אוהמ .ירכנא|פ [והט 4 | נפ ןול | ך 'ל רמא | *ך אשמר | | היתיבל = [לעד
 ,'א החא | (ןוילגב םלשוהו ן 'ל היל 'מא) רכה ןירמא .*רא ירמא .ףד ןורמא | 5 ןיד .יא ןורכ .ן[ ןדכ
 | ך ויהו .ת ווהו .ירא ווה .חופ [ןווה | ו דסח לומגנ ונא -, [ךתוכזב | ?ך למג ,1ך לימג | ך תיא

 ;רתכנחו ןירמאו [יטאו | 51 הימוי .2] הימוק .'רנַא הימק .]ך יומדוק ,ןפ יומדק .יכ [הימדק | ו םיסלקמ

 ,5 אייליה אייליה) הייליה הייליה .ם אייליה אייליה .י [האל -- יה | אפ 'ל ,*ך לזאו ,ך 'מאו ,1ו 'רמאו
 /[ָ] האל יה האל יה האל יה .1 איה האל איה אייליה .כא] האל יה האל יה (!א איליה .*א איליה איליה
 אשמרב | *ָך האל איה האל איה איה אייל ,'ך האל איה הייל אה .[ךך האל איה האל איה איל אה איל אה

 ,ן הייניצוב | כנפ ןיפטו | ו אתילטמ .'א אהלעימ .'א אהלעמ .ןפ התלעמ | %א ותא 5 | "אא ןוהל רמא
 ,תכנחו ןירמא | ם ןיד :) ןדכ | 5 'ל ,ך אוה המ .ן אוהמ .ירתכנאח [והס | פ ןול | ירכנפ אכיצוב

 |[ יא רוגפ .5 רגפ ;ח] ינפס .ך ונצ .רתנפ [יבצ | *ך התא | ך יאמ | "א ורמא .,[ יומא

 /ם ןיירכד ןייזגד .ל ןוזזבד .י ייוזיבד ,] ןויזיבד [?ךכ ןויזבד * | 1ךד ןוניאד .ילרתכנאחהופ (ןנאד

 | %א ןויזיב ןגיזח .*ך  ןינרכיד .] ןיירכיד .[] ןוירכיד ."א'איל ןוורכיד .[ן ןודכד .!ִ  ןורכד

 | א ךיתוכד .בל ןוכתכד .1!| ןוכיתווכד ;ןפ7 ןוכתוכד ל ןובתווכיד [יירתג'אויל ןוכתווכד *

 ןינש ןוכבג ריבע 'יגה ל"יכבו .ינונחה ןמ םנוכשמ תא תודפל וכרצוהש ,םהלשמ םליכאהו ומוקמ ישנא 'יפא חמירש]
 המו 'וכו יתייאו לזא ןינוכשמ יל ןובהי ל"א 'יגה ר"פד טוקליבו .ההיד וידב עבש תלמ תורושה ןיב ףסונו 'וכו
 ןושלמ י"כ ר"ב 'יפבו ,170 דצ ליעל 'יעו ו"דו ר"פדב םג אתיא ת"ילדב דפוקו הנוכנה 'יגהו [רסח םיתניבש
 ןוהילע יתיאו לזא ברסמ שרפמ ןוהנימ רח תילו השע הצרתש המ דובע ךל ינהאד ןאמ שרפמו סרוג רחא
 וועב ןיא ןוהל רמא ך ל ינה ה מ ו ורמא קתעוה 468 רצ ג"המבו ,'וכו רשבו ןיי תונוכשמה לע איבהו ךלה
 אכה רדיבע אוהו ןוגס לחרל םיחר (אוהד) אהד האל אדה היל ןיבהיו היב ןימרמ ןנא ןותא
 ןיללכמ ןווה 8 * :'וכו ןונוכשמ היל (ןובהי ןומקו) ובהי ומקו םי סר פ מ ןוכנמ "וכו ןי ג רח א ןינש עבש ף א
 דועו ברע יתותעל סנכנש ןויכו הלכו ןתח דובכל החמשב םירמזמו ןיחבשמ ויה םויה ותוא לכ 'יפ כ"מב .'וכו
 םילמוג םתא המל רמולכ תאזכ אוה המ בקעי םהל רמא וינפל (א אקארק 'דב ה"כ) םיגנחמו םירמזמ םה
 וינפל ןיסלקמ ויהו ךילגרל םימה וכרבתנש ךתוכזב ונמע רספח תלמג התא םג ול ורמאו יאה ילוכ דסח ימע
 שרדמה ןוילגב שרפמ ןכו ,שיגרה אל ותמותב אוהו המרעה ול זמרל האל איה איל אה החמש לוקב ורמאו
 ('זעלב ןמלט הפוח ול ןישוע ויה ןיללכמ ווה שרפמ א"למ ט"יכ ר"ב 'יפבו ,ןיחבשמ ןיללכמ ראות הפי םע
 א"ק מ"ב ומכ לכ ללכ לעפב דומלתב ושמתשה וז העמשמבו ;הפוח ול ןישוע ויה 'ב א"יכ ןוילגב כ"כו] ,ע"צו
 ןכ םג םגרותמש ומכו (אלילכ) הרטעב רטעל ירקיעה עמשמב שרפל רתוי ןוכנ ןאכו ,דועו הירבל היללכ יב
 י.בוט לכשבו ,(?האל יה האל יה דוקנ ל"יכבו [איקידצ יב ןוללכתי 814 דצ לועל 'עו ,דועו ג"ו 'ה םילהתב רטע
 יחיו .קתעוה םש .ג"המבו ,ןיבמו ריכמ אל יכ ספא האל איה רמולכ היי לי ה היי ליה וינפל ןיסלקמ ויהו 'יפ
 אה לחר אה הל ןיסלקמ ויה אשמר אתאד ןויכו הל ןיללכמ ווה אמוי אוהה לכ ותב האל תא חקיו ברעב
 ,תורנה ןיבכמ םתאש הזכ והמ בקעי םהל רמא תורגה ובכו הסינכהל ואב ברעב .'וכו אשמרב 4 :'וכו לחר
 ןולעאד ןויכו םש ג"המבו ,יא אקארק 'דב ןופחו רבכ שבתשנו ,ו"דו ר"פדב םג אתיא ןופ טד הנוכנה 'יגהו
 שרפמ י"כ ר*ב 'יפבו ,[ת*יכו] ג"יכו פ*יכב ה"כו .יבצ תא המ 5 :'וכו ןיד והמ ןוהל רמא אג יצו ב ןופט התי
 א"אב היגה ןכו רוב ס ייגה טוקליבו [א"וכבו] ,ימדמ תא המו ג"המבו ,ןינעה יפל עמשמש ומכ רובס יבצ
 :ע"צו [םכתומכ 'וכ היהנש הצור התא המ ןאכ ושוריפ היהיו] הצר יבצ תארוהו ;406 רצ א*ח ל"תמעבו
 ןוורכיד הגוה דועו ,ןוכתווכד היגהל וו יטיש יניב ףסונו ,ןוכתכד ןוזזבד ןונאד בותכ ל"יכב .'וכו ןנאד
 טוקליבו ,ןויזיבד ןנאד ו"יכבו ,ןויזבד ןנאד א"וכ ר"ב 'יפבו כ"יכב 'יגהש ומכ ןוכתווכד ןויזבד ןנאד יתהגהו ,ןובתווכיד
 ורמאשו םכתומכ םייוזב ונחנאש 'וכו ןויזבד ןנאד שרפל קחוד ןכא ,(כ"מב אבוהש ומכ ןייוזב אלו) ייוזיבד ןגאד
 םיצורפ ו ג א ש התא רובס יכו םש שרפמו ט"יכ ר"ב 'יפב ה"כו ,ןורכד ןוניאד 'יגה ו"דו ר"פדבו ,בקעיל ןכ
 ונאש התא רובס יכו ןכתווכד ןינרכיד ןנארד יבצ תא המ ל"א םפדנה ר"ב 'יפבו ,רנל שמשלו םככ
 !יפבו ,ןירכד א"ת םיליא ם שייתו םילאכ םיצורפ םינרכד ושוריפל שוריפ ףיסומ כ"מבו .'וכו םככ ךכ לכ םיצורפ
 םככ םיצוופ םירוחב רמולכ ארכיד םוגרתב רכז םש שרפמו ,ל"יכב הגוהש ומכ ןוורכיד 'יגה א"למ י"כ רזב
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 תב התיימר המ רמא ,האל איה הנהו ארפצכ ,היל אינעמ איהו לחר הל חוצ הוה איליל אוהה לכ
 תא ףא היל ינע תאו ושע ךל חוצ ךובא הוה ךכ אל ,ןידימלת היל תילד רפס תיאו היל הרמא ,יאמר
 : ךל יתינע אנאו יל תירק

 עובש אלמ 'וגו ןכ השעי אל ןבל רמאיו 'וגו תאז המ ןבל לא רמאיו (זכ --הכ
 : החמשב החמש ןיברעמ ןיאש ןכימ אחא 'רב בקעי 'ר רמא 'וגו תאז

 ןומיס 'רב הדוי 'ר רמא תורחא םינש עבש דוע ומע דבעוו 'וגו לחר לא םג אביו (ל
 ,ותכאלמב לצעתמ אוה ףוסבו הנומאב תועש שלש םיתש תיבה לעב םע השוע לעופ םלועה גהונב

 וסט עוקל 4 :'5 גייכס לכס סנכ ,'3 גיי סנונ) 'עו ,(ס"פפ) ע"עפ םיסלכנ םדנס ,סי* יכ 65 נ"ע לעוסנפ 1
 :סש עוקל 6 :'3 'ס ןטק דעוע ,'ד 'פ פ*פ ןטק דעומ 'שוכי

 הל [לחר הל | נאה חווצ | ן ?ל הוה | ד אילל ;יפ אליל ,ן הייליל | תן איהה | ד לכו [לכ*1
 | 'ו הרפצב | הל | ן היינע .י איינע .תחפד אינע .גא [אינעמ | ך להר אה לחר אהו ,' לחר לחר

 ,יתד אתיימר .חו [התיימר | אפ יל .תד יאמ :יכנ'אחו [המ | י ל"א .ת1אחופד הל רמא .כנ'א [רמא
 הוה אלילב ואל האמר ,א1ך האמר .?יכנחןפ [יאמר 5 | ו תרב | א האמר .5ף התיאמר ,5] אתימר
 ,.כנחופ [ןידימלת | ן הל | חלל רפופ | תֶד תיא [תיאו | ן יל חיל | ןְד יל תינע תאו להר אנירק
 ךובא הוה .7 ךל ..ךיבא הוה [פ ךל --הוה * | יכנאחו ןכ | ת ואל .ן אלו | 1?תאד םי- .1ְך !ידימלת
 ךיבא חווצ הווה .1א ךל ךובא חווצ הוה ,1 ךובא ךל חווצ .תִד ךובא ךל חוצ ([ך הוה) היה .י'אזד ךל חווצ
 | יתכגאחופד יל .ל ךל ינע . .היל תירק ..ףא [ךל -- ףא * | ן הל | 1א תינע | ח יל ושע | ן ךל חווצ
 ..רמאיו ,2 יתדבע לחרב אלה יל . .רמאוו ,[ יל ..רמאיו ,ןֶד 'וגו יל יתישע תאז . .רמאיו ['וגו -- רמאיו 4

 . .רמאיו .ם 'וגו השעי ..רמאיו [ך 'וגו--ןבל רמאיו * | יאח יל .םפ "וגו ןבל . .רמאיו ,) 'וגו ךמע יתדבע
 הנתינו [וגו 5 | ?אְו עבש | יאחל יל .תכו !ת ונמוקמב) יוקמב ..רמאיו ;ב 'וגו ונימוקמב ןכ השעי

 | ד ןאכימ .יתא ןאכמ .:חופ [ןכימ | תכאחופד רב | תכיאחפ יל .י תאז תא םג ךל הנתנו .1א ךל
 ,ְך 'וגו תאז ..אלא ,ן תאז עבש אלמ אלא ₪ ,יכאח [החמשב | ה ןיבברעמ .ןְד םיד :יתכאפ [ןיברעמ
 לחר ... אביו [תורחא -- אביו *6 | [ן תאז עובש ..אלא החמש ךותב .פ "וגו ךל הנתנו תאז .. אלמ 'מא
 ,.%א תורחא . . דובעיו האלמ לחר תא םג בהאיו .י תורחא םינש עבש דוע ומע דובעיו לחר תא םג בהאיו
 /תאד (תא האלמ) יוגו האלמ לחר ([ך!א תא) לא םג בהאיו לחר (1א תא) לא ..אביו ,זְ] תורחא . .דובעוו
 :ת [הדוי | לְוְל לחי לא ..אבו ,  הגו לחר לא םג אבו . לחר תא םג בהאיו ..לא ..אביו

 השוע כנו [השוע | םלועבש | ח גהנמ 7 | 1אד רב .תו יריב .כנאפ [רב | .כנאחופד הדוהי
 [כגאחופד תועש * | 1א 'גו ,תף שולשו .יכאחְד שלשו .ן שולש ;גפ [שלש | חח 'ל .תפד הכאלמ
 | יתגח 'ל ותכאלמב | אפ ל אוה | 5 ףופל ,יכ1א ףוסבלו | א יל הנומאב | ל יל .יְ םינש

 ןנאד 'יגה .ג"יכבו .[ארכיד רכז 'וגרת םככ םירכז ונאש 'ופ ןוורכיד א"נ ?ב א"וכ ןוילגב כ"כו] ,רנה רואל שמשל
 ג"המבו ,רנה רואל שמשל וניתושנ ונא ןיזבמ יכו שרפמ בוט לכשבו ,ןוירכד ןייזבד פ"כב תואסרג ותשו ,ןיירכד
 םתויהב תורגה ןיבכמ ויהש רבדה לע המתש ןידכ והמ ?יפ ת"פיבו ,'וכו ןוזבמ ןנאד ק"יכב םשו ,ךתוכ ןידכמ ןנאד
 ונא יכו 'ולכ ןוכתווכ יאזבד ןנאד רובס תא המ ובישה הזלו 'וכו תונז ידיל אבל רבדה בורקו ןיברועמ םישנו םישנא
 תסנכה היהתש ןישוע ונא תועינצ ךרדו תוירעה ןמ םירודג ונא אלהו ךכב ונדשוח התאש םכתומכ הורעה לע םידושח
 היבא הבישוהש הקושע התיהש לחר וז םיקושעל טפשמ השוע שרדה םש אמוחנתבו ש"ייעו הענצב הלכ
 הלילה ותוא לכ .איליל אוהה לכ 1 :'וכו לחר תא ודיב איצוהו ןיסנפה תא הביכו האל תא סינכהו ןוירפאב
 [ת"יכו] ו"דבו) יאמר תב תיאמר תאז המ רמא האל איה הנהו רקבב 'וכו ארפצב ,הנוע איהו לחר הל ארוק היה
 םידימלת ול ןיאש רפוס שי יכו ול הרמא (ך"פדב םג אתיל וז הפסוהו .'וכו לחר אנירק הוה אלילב ואל ףסונ
 אתיא אינ ע מ .איהו 'יגהו ,ךל יתינע ינאו יל תארק התא ףא ול תינע התאו ושע ךל ארוק ךיבא היה ךכ אל
 "יפו ;םירמ ןוהל אינעמו א"כ ו"ט תומש א"ת ןכו דבכה ןינבב ינוגיב אינעמו  ,['בו 'א א"יכבו] ג"וכב םג
 היל תילד רפס תילו שרפמ א"למ י"כ ר"ב ?יפבו ,ארפס רפס 'ע ל"תמעב ייִעְו ל"יכב הגוהש ומכ רפוס ר פיפ
 אלא תמייקתמ הרותה ןיא רמולכ א"ל רחאמ דמל ןכ םא אלא ורבח תא חלגל עדוי םדא ןיא רמולכ ידימלת
 רזה ןושארה 'יפ [ןיע]כו ,ךל ונישע ךכ רמולכ תואמרב היל ינע תאו ושע ךיבא ךל חוצ ךכ אל םידימלתב
 הל חווצ הוה אליל אוהה לכו םש ג"המבו ,?וכו תוירבה תא רפסמה ןלב ןמוא רפס שי יכו כ"מב שרפמ
 ךל תיא ול הומא האמר תב אתימר יא מ הל רמא 'וכו ארפ'צל היל אינע אהו לחר לחר
 לחרכ המצע (השוע ל"צו) השע התיה הלילה לכ םש ב"מ אמוחנתבו ,'וככ םידימ לת היל תילד רפופ
 יוכו ךיבא תימר המל התאו ול הרמא יתוא תימר המל יאמרה תב הל רמא האל איה הנהו רקבב דמעש ןויכ
 :םש הליגמבו יב ייפ א"עפ ןמקל ייעו ,'וכו המרמב ךיחא אב - רמא אל ךיבאו ינתימיר המל רמוא התאו
 יבר החמשב החמש ןיברעמ ןיאש םש לע היננח 'ר םשב רזעיל יבר אליא 'ר םש ק"מ ישוריב .'וכו ןיאש ןכימ 5
 בקעי 'ר ('ט 'ז ב"הד) םימי תעבש גחהו םימי תעבש ושע חבזמה תכונח יכ אדה ןמ הל עמש (אליא 'ולכ) אל
 רב בקעו ר"א אגיגח רב אהא ר"א ט"קלבו ,םש ק"מ ילבבב 'יעו תאז עובש אלמ אדה ןמ הל עמש אחא רב
 תורעהב םג !יעו אחא רב בקעי ר"א קר אתיא םש ץנעראלפ י"כבו ,החמשב החמש ןיברעמ ןיאש ןכימ אחא
 8 רצ ליעל ל"יכב ןושלה ןונגס ןכו .םלועה גהונב 7  :'וכו ןאכמ בקעי ר"א 184 דצ בוט לכשבו ,בישר
 לעופ םלועב ש גהונב ןומיפ רב הדוהי ר"א תורחא םינש עבש 465 'ומע ג"המבו ,םש יתנויצש תומוקמבו
 עבש דוע ומע דבעיו אלא ןכ וניא וניבא בקעיו ותכאלמב 'וכו ףוסבו הנומאב תועש שולש םיתש הכאלמ השוע
 תונורחאה ףא ,הנומאב תונושארה המ תומילש תונורחאה ףא תומילש תונושאְרה המ תורחא םינש
 ארקיו םיבלמ ל"מרל הוצמהו הרותה 'יפב 'עו] 'וכו דאמ דאמ שיאה ץרפיו ותירחאב חמש ךכל םש ףיסומו הנומאב
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 רמא :הנמאב תונורחא ףא הנמאב תונישאר המ ,תומלש תונורחא ףא תומילש תונושאר המ אכה םרב
 םהל רמא (גי בי עשו רמש השאבו השאב לארשי דבעיו םרא הדש כקעי חרביו 'תכ ןגחוי 'ר
 סתא ףא רכעתשנ השא אשנשמ רכעחשנ השא אשנ אלש דע כקעי המ ,כקעיל הטור םכלש המגיד
 : םתרבעתשנ סחתא לאוג רלונשמ סתרבעתשנ לאוג דלוג אלש דע

 אע השרפ
 אל ויריסא תאו יי םינויבא לא עמוש יכ 'וגו האל האונש יכ יי אריו (אל םכ

 היה אל ,ושאר ופוס אלו ופוס הזה קוספלש ושאר אל יול ןכ ןמיניב 'ר רמא (רל טס םילחת) הזב
 תאו ייי וינויבא לא עמוש יכ וא הזב אל םיריסא תאו י'י םינויבא לא עמוש יכ אלא רמימל אירק ךירצ

 שו

 ! םיכ 'יס ע"ש םימסת יכיכמ 'קלי ,נ"סס 'כ סילקמ 'קלי ,ס"כק יכ עוקל* 5 || : ט":קס 'כ עטוס עזקלי ,סט עוק)י 2

 (ִכ תונורחא) תונורחאה ףא ([ך תומילש ויה .55א] תומילש) תומלש תונושארה המ  [תומלש -- המ 1

 ,1 |הנמאב | תונושאוה | ?א המו | נ'אפ 'ל :יתכ'אחוד (ת תומילש ויה ,יִחַה תומלש) תומילש
 !עכ רמש ---דבעיו * | וראְד ביתכ? | יתגאה]ופד תונורחאה , 2 [תונורחא | (ךומסב ןכו) יתכאחופד הנומאב

 | נא "ל -ןֶל וגו :י"ךפ השאב לארשו (י רובעיו) דבעיו .7 'וגו השאב לארשי דובעיו .ך]ך רמש . .דובעיו
 ,ן [המגיד 8 | ן 'ל .(עשוה) ו לארשיל איבנה ול .א לארשיל ה"בקה םהל ,רע ןוהל ,*ך ןהל [םהל
 | ך ןונונא .תוְד םכיבא ₪ .יעכנפ (גקעיל | ר ןוכדיר [םכלש | (םש) ירעתכאפְ אמגוד .ו1 המגוד
 | תיל השא | ₪ אלשמ ל אלש [ירעתכנאוד אלש דע * |  תוד םכיבא - .ירעכנאפ [בקעי המ
 אלש דע * 4 | 1א דבע [דבעתשנ | יל השא | ן אשנש ימו ,ייף?א] אשנשמו | 1א דבע [דבעתשנ

 [עת דלונשמ * | ל סתדכעתשה [םתדבעתשנ** | 1 דלונ אלשמ ,ל רלוגש דע [יעתכנאופיל דלו
 [(םש) יעתפ םתדבעתשנ* | יעת'א 'ל םתא | ם 'ל ."ן לאוגה [לאוג | יכגאןפְך רלונשמו ל דלונס
 האל :מיתוה האל |'וגו האל5 || א םידבעושמ .ל םתדבעתשמ "| םידבעתשומ .ו] ןיד .21אַ םידבעתשמ

 [הזב -- תאו | + = חתפ ןמחנ רב לאומש 'ר .מא -. ביתכ .2נפ =, 'תכ [יכ | 5 'ל .2 המחר תא חתפיו
 /גן יול ירב .ם יול רב [יול ןב | מיעתכאפד ןימינב ,(םילהת) ינחו ןמינב 6 | ?אןפ 'וגו .'א הזב . . לאו
 אוה ..ופוס (1א הז) אוה הז ..אל ,(םש) יעתכנח ושאר ..הז ..אל | מ(םש)יכאז 'ל .י תפי רב

 ושאר אל ,י ופוס ושאר אלו ושאר ופוס אל הז קוספ .?א ושאר אוח . . ופופ אוה קוספ ..אל .מ'א ושאי
 [אירק 7 | ₪ ךרצ אל .ן ךירצ אל .מיתג'א ךירצ הוה אל | 5 הז קוספ לש ופוס לש ושאר אלו ופוס לש
 | ם 'ל אלא | ם רמימ .י רמאל .%אח רטול | מו'א ל .ח 'ותכה .(סש) יתג'אפד ארק .כו היירק
 [מכחו הזב --וא * | יח ויריפא [ יא לאו [תאו | תֶד יל [י"י | 2 וינויבא | ף עימוש .ג%א עמש | כ יל יכ

 וירוסא תאו . .וינויבא עמוש ..וא .%ַא הזב . . לאו . .וינויבא לא עמש ..וא ;ל הזב . .וינויבא עמוש ..וא
 ..וא .1א ויריסא לאו י"י וינויבא ..עמוש ..וא .ןָנ ויריסא . .וינויבא לא ( עימוש) עמש ..וא .ך "וגו
 | י יל .ם ויריסא תאו י"י םינויבא לא עמוש

 ןצנ

 /שוריב ומכ 'וכו המוד 'וכו המגיד ןושלה ןונגסו ,'וכו םכלש המגיד לארשיל איבגה .םהל רמא 2  :['ד ד
 י"מב 'יעו 'וכו היימד ךדיד אמגוד ('א 'ד) הפי ךנה 'פ ר"שהשבו וכו אימד ןוכדיד אמגיד 'א 'כ ב"פ ןורדהנס
 דלונשמ םתדבעתשנ לאוג דלונ אלש דע םתא ףא 'וכו דע בקעו המ יתהגהו ,588 רצ ליעל
 ךיתובא אתיא 'ב ו"ל ו"פ תיעיבש ימלשוריבו] השמ הז לאוגו .שיא 'ע ךורעב ה"כו םתדב ע תשכנ לאוג
 יתקחב ארפס םג ייעו ,'וכו ןידבעתשמ םתא ןיא דוע ןילאגנ םתאשמ םתא לבא ודבעתשנו ורזח ולאגנש י"פעא
 השאב לארשי דבעוו רמוא איבנה ויל ע םינש עבש רוע ומע דבעיו רמאמה שאר הניש ג"המבו .['ב ג"פ
 דלונ אלש דע םתא ףא 'וכו דע בקעי המ 'וכו םכלש אמגוד לאר שי ל אי בג ה ןהל רמא רמש השאבו
 םירצממ לארשי תא 'ה הלעה איבנבו 'תכד איה אדה םש םייסמו ,םתדבעתשנ לאוג דלונשמ םתדבעתשנ 'וכו
 :רמשנ איבנבו

 < 7 .גילפ שור .לועל י"מב 'יעו רדס: שאר ןאכ ארקמבו ,ט"ספ ר"פדב ןמסנ ןכו טיספ 'א א"יכב .אע השרפ
 ,גיעפ ןטקל תונוש םימעפו 'ט 'יסב הטמלו 888 רצ ליעל ל"יכב םשה תביתכ ןכו .ןמיניב 6  .ו'ספ שירו נ"פ שירו
 ג'המבו ,'וכו ושאר ופוס אלו םש עטיקו 'וכו יול ןב ןימינב 'ר רמא "'ןכו עמוש יכ קתעוה ןויבא 'ע ךורעבו
 ושאר אל הזה קופיפה רמוא ןימינב 'ר 'וכו עמוש יכ ה'שז שרפמו רחא ןונגסב קתעוה 465 'ומע
 הוה הזב אל ויריסא תאו יא הזב אל םיריסא תאו היל הוה םינובא לא עמוש יא ושאר ופופ אלו ופופ
 הזב אל ויריסא תאו שמט םיינעה ולא םיגויבא לא 'ה עמוש יכ יול 'ר רמ א אלא וינויבא לא עמוש וכ היל
 'תכד תורקע לש חתפט 'ןכו ה"בקה לש ודיב תוחתפמ שלש אינהד ה"בקה לש ורוב תורוסא ןהש תורקעה ולא
 ולא הזב אל ויריסא תאו לארשי ולא 'ה םינויבא לא עמוש יכ יה 'יס ח"ע םילהת שררמבו 'וכו המחר תא חתפיו
 יוס גייעפ ןמקל ייעו יוכו םחר לש 'וכו ןה תוחתפמ שלש רמא ןתנוי 'ר םשב אחא 'ר יוכו ןדקופ ה'בקהש תורקע

 'פ רישהשבו ('ב פ"ק) ח"כפ אתקיפפב ןכו 857 דצ ליעל ומכ 'וכו ופוס ושאר אל הזה קוספה ןושלה ןונגסו +,
 'וכו םינויבא לא עמוש שרפמ 185 דצ בוט לכשבו ,186 דצ ב"ח עיגאלאנומרעט רעכאב 'עו ('ב ו"פ) דרי ידוד
 םונויבא לא עמוש יכ אלא ויריפא רמאו הניש ףוסבלו םינויבא לא הלחתב אלא ןושאר ןושלב ףוסב , רמול ול .היהו
 הזב אל ויריסא תאו רבדמ בותכה לארשוב ןויבאו ינע לד םתס רטאנש סוקמ ל כ ןנחוי 'ר רמאד לארשי ולא 'ה
 רגסמ תיבט תוחתפנו תורתינ ןה-ירה םינבב תודקפנ ןהש ןויכו ןהיתב ךותב הייבקה ינפל תורוסא ןהש תורקעה ולא
 םינויבא לא ביתכ ושארב ופוסל קוספ לש ושאר ימד אל רמולכ קופפלש ושאר אל רחא ןושלמ טייכ ר"ב 'יפבו ,'וכו
 תורקענ ןה ונממש םוקמ לש ויריסא עמשמ ויריסא ביתכדמו םיריסא לאו רמול ול היה ויריסא לאו בותכ ופוסבו
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 לד ינש םוקמ לכב ןנחוי 'ר רמאד לארשי וליא י"י םינויבא לא עמוש יכ אלא ,הזב אל ויריסא
 ,םהיתב ךותב תורוסא ןהש תור 'קעה וליא הזב אל ויריפסא תאו ,רבדמ בותכה לארשיב ןויבאו ינע

 ה"בקה הדקפש ןויכו התייה ו תאונש האל ןכש ךל ע דת ,תופ פקזנ ןה םינבב ןרקופ ה"בקהש ןויכו

 : וגו 5 האונש יכ י"י אריו 'ד"הה הפקזנ

 ב5לכל ףקוזו ,םהיתכ ךותב תולפונש תויקעה וליא (ריהמקפש) םילפונה לכל י"י ךמוס
 ןויכו התייה תיבה תאונש האל ןכ ךל עדת ,תופ פקזנ | ןה םינבב ןדקופ ה" בקהש ןויכש (םש םש) םיפופכה

 :'וגו האל האונש יכ י"י אריו ד"הה + הפקזג ה"בק ה הדקפש

 םיאנתה ויה ךכש אנושל הרומא התיהש ,םיאנושה השעמב תשעש האל האונש וכ ו" ארוו

 סילספ יכיכע 'קלי ,ס"פסס 'כ סימסס 'קלי 5 | :3"* "יפ 'ע ,ף ים 'ק סילהס םלדמ | :'ק ייפ סי'ע סילקס טכדע 1
 סעוסנס ,יפ גייככ פכסנ ככ יעו ,סייכק יכ עוקלי 5 :  (ס"עפ) "מפ םיטסכב םדנס ," ייפ סלו 3"ע סמוסנפ ,ד'יי ייפ ס''עק
 : 815 75 ליעל :סע םיקלכנ סדנק ,3"י "5 יי סע בי

 מא ןתגוי | ן רמד | פ 'ל .מיתכ'אחד ולא גו [וליא | (%א יל וליא -- םינויבא) | זך עימוש 1
 מיתכאחפד ולא .נו [וליא | 'א לאו [תאו | ח ןויבא | ן ינעו 2 | י ךמ ךד .(םש)י ךד ₪ [לד | מיכנא לכ
 (םש)י ןיפקזנ | מאפ יל םינבב | ך ןרכוו [ןדקופ 3 | תד ו ,(םש) ק ןהיתב :מיח] [םהיתב
 ה"בקהש ., ?אְו םינבב ה"בקה הדקפש | ןפ תייה /מיתכנאחְ התיה | י תיב | ו ירהש ,1 ןכ אוהש [ןכש

 (ו יל 'וגו -- ד"הה) | ך הפקדזנ /מ תפקזנ 4 | ית  הדקפנש ,'א םינבב ל ,ז5 םינבב הדקפ
 וי ךמוס ₪ [םילפונה | ףִד ₪ א"ד [ךמופ 5 | (םש) יתנוד 'ל .מכאז המחר תא חתפיו [וגו | :א יל י"י
 ,?ףכגאחופ תולפונ ןהש .מ [תולפונש | ל תורקע [תורקעה ** | םיתאחפד ולא .םנְו [וליא | ן םילפונה לכל
 ורך ןהיתבב .מאחפ ןהיתב ךותב | ?ף תולופנ .. | ,1ך תוליפנ ןהש ,ך ןילפונ .. - /תו תולפוג םהש
 זמ תונבב | וא תודקפנ ןהש .פ ןדקופש ,?א ןדקופ ןהש ,מ ןרקופ אוהש | יתנפד ןויכ :מכאחו [ןויכש 6

 :מיתכנואהְד התיה | י 'ל תיבה | י'א האוגש [תאונש | (ם האלמ [הפקזנ---ןכש) ד ירהש [ןכש || ל יל ןח

 הדקפנש ,[] הפקזנ םינבב הדקפגש ,[ג הפקזנ םינבב הדקפש ,יְו הפקזנ םונבב היבקה הדקפש 7 | | תייה
 ,ך האל ..יתדה ,יִד האל ..ד"הה ;[ן המחר תא חתפיו האל ...ד"הה ['וגו -- ד"הה * || ןן הפקוז ה"בקה
 כל ץל .ן האל ..אריו ,ץ[ האל ..אריו ינש ,ם חתפי האל ..אריו ינש ,ןנ 'וגו ...אריו .רמאנש
 | יאח השעש ,ך התשעש | גחפ " יל ,תלאד האל ..יכ .ן 'וגו האל ..אריו ,ירכ'א [האל -- ארו 8
 5  יאונש | ,3 ייאונשה :רתגוד 5 םיאונשה |. .םיאנוש | ,?ף1א- ןיאנושה | ;2?אפ | [םיאנושה

 הדומא התיהש  ,*ף| אנושל אשנהל הדומא התיהש ,1ו אנושל הדומא התיהש .כנאהְופ [אנושל -- התיהש
 ,א ןכש | תד אנושל (ך אשנהל הדומא) הדומא התיהש א"נ אנושל אשנהל תרמוא התיהש ,1ך אנושל אשניל
 | כפ ןיאנתה | '1 ךכב

 יריס א תאו 'וכו עמוש יכ אלא 'יגח ל"יכבו] .חילשל ורסמנ אלש תוחתפמה ןמ תחא איהש תודקפנ ןה ונממו
 לאו רמא אלו ויריסא תאו רמאו בוהכה הנישש כ"ג קיידמ ןאכ טוקליה 'יג יפלו , [םיימה יטוש וניב כונו  'וכו
 לכ ןנחוי 'ר רמא 'ו ייפ 'ה במ םילהת 'מב | .ןנחוי 'ר רמאד 1  :ריהנ אלו םילהת 'קליב םג ייעו "וכו ויריפא
 ןנחוי 'ר רטא ביי יום ימ םשו וכו םינויבאהנ םייכעה רמאנש רבדמ בותכה לארשוב ןבי באר יג ע רמפנש םוקמ
 ביתכ לה רבדמ בותכה לארשיב ךליח שר ינע ךמ ןויבא םיככת ךד לד איקמב בותכש םוקמ לכ
 ךמ ןויבאו ינע לד רמאנש םוקמ לכ י"רא רבכמ ספדנש םילהת ימבו .,יוכו דאמ ונולד יב ךיטחר ינומדקי - רהט
 ריילפ ריייובו ג"מפ בי ונ נ"רדאב 'עו ,ךמ .ךד .ןאכ טוקליבו ך.ד .ףסונ םילהת 'קליבו ,'נכו רבדט בותכה לארשוב
 הירחאלש החיתפב ומכ ההיתפה וז :םויס 'וכו ןויכו 8 :ביכפ ילשמ שרדמבו 'ו 'יפ רהב ב"מ .אמוחנתבו 'ו ייפ
 ןכש = :[9 תוא 771 רצ ליעל ייעו| םיפופכה לכל יי ףקוז שרדב ומב וכו הפקזכ וכו תופקונ-ןה ןושלה ןאכ כו
 תרקע יבישומ ('א א"מק) הרקע ינ :תקיספבו 8 צו 450 דצ ליעל י"מב יועו ,הרקע ב כ"ג התיהש .האל

 בר הרש ןח תורקע עבש 'וכו תיבה האל וז תיבה תרקע יבישומ א"ד י'נכו האלו להרו הק ב
 ךמוס 5 :199 'מע ג"המב םג 'יעו 'וכו הרקע האל ז תוה ש ןאכמ המחר תא חתפו\] האל האונש יכ 'ה אריו
 אוה םיעשרל ףאש רמאת 'וכו םופופכה לכל ופ ה"שז ושרד םש בימ אמוחנתב וכו
 רמא האונש איהש האלל היבקה הארש ןו ו ןוא ילעופ ולפנ םש רמאנש ואל 'וכ ףקוז
 ארוו ךכיפל הלעב ינפב הבוהא אהתש ידכ הליחת = םונב הל .ןתונו הפקוז יגרה אלא הלעב ינפב הבבחמ ינא ךאיה
 תורקעב רמוא הדוהי 'ר 'וכו םילפונה לכל יה ךמוס ה'שז 466 יומע גיהמבו ,םש בי'גאב יעו 'וכו האל האונש יכ "ה
 תרמואו הילע לפונ הבל היהש ונמא האל כוסו ןד] ה יןהילע לפונ ןבילש רבדמ בותכה
 01 הכמס רימ ךכ ה'בקה הארש ןויכ השייבל אלש ה"'בקה ינפל .תפפכנ החיהו וב יתומרש יפל ינשרגמ בקעי ושבע

 א"וכבו ,'וכו תופקזנ ןה םש אהיאו האלמ היארה רפופה עט יק 'ב א"יכבו| המחר תא חתפיו אריו רמאנש םינבב

 1 ₪ כ

₪ ₪ 

 ירה ךל עדת םינבב ןכמו הת רפה

 'א א'יכב ןכו] י"כ השמחב ועו ל"יכב הנו כנה ייגה ןכ .אנושל הרומא 8 :['גכנ התיה תיבה האונש האל 'א
 י'מב 'יעַו אשביהל יתייה הרומא 158 רצ ליעל ,ומכ  תדעוימ ה ר\ מ א יפו ,[הבוהא ןוילגב בותכ יב א'יכבו :,'ב
 ,יקנ ן ושל רמאמ הב השענש ומכ התיהש אנושל הרומא התיהש רחא ןושלמ ט"יכ ר"ב 'יפב. שוריפה רזו ,םש

 טוקליב היכ) אנושל הדו מ א התיהש התיהש ייגה [ת"'יכו] 'יסופדבו א"'נ טוקליה !יגכ ףסוגו אנושל אשנהל תרמוא
 התיהש אתוא א'וכ ר'ב 'יפב ןכא ,אנושל (אשניל) אשנהל הדומא ההיהש 'יגה ספדנבו ט"יכ ריב 'ופבו :(ו'דו .ר"פד
 כו םיאנתה ויח ךכש ושעל 'ולכ אנושל הרומא החיהש האל האוגש יכ אוה רחא שרדש 'רנו "וכו אשניל הרובס
 הלודגל אשונ עטיק ב א"ובבו] ג"חעו 815 דצ ליעל ל"יכב .רמאמה ןושלכ "וכו לודג אהוש רמאמה 0
 ינפב האונש התיהש 'וכו הב םיטנופ ויה לכהו 0 שרד ל ,([נכו השק אנוה ר*א ךונמ סב ליעל ?ןבו
 םונוש םישוריפש כ"ג שרפמ א'באבו ,(םיאונשה וא) םיאנושה השעמכ תשעש. ןושארה ה שרפל השקו לכה
 האל תמירש בקעי וניבא הארש ןויכ וגונפל 'יגה 5 התוחאב התמרש םיאונשה השעמכ תשעש 'יפ םשו ,ןאכ
 -, שפג תרמו המצעב האונש התיהש ןיאונשה השעמכ התשעש ייפ ת"פיבו ,('וכו תמירש םיזשעמ "אלו "וכו התוחאב



 אע החשרפ אציו )24

 יר רמא ,עשרה ושע קלחב לוסית אלש ןוצר יהי תרמואו הכוב התיהו הנטקל ןטקו הלורגל לודג אהיש]
 ישרפט ,הב םיטנוס ויה לכהו ,[התוחאל הטרקש אלא רוע אלו הריזגה הלטכש הליפת הלודנ אנוה
 ויהו ,הב תוטנוס ויה םיירוק ירוחאמ םישנה ףא  ,הב םיטנוס ויה םיכרר יכלהמ  ,הב םיטנוס ויה םימי

 ןטקהו ..1 הנטק . .ןטקו) הנטקל אשונ ןטקהו (1 הלודג) הלודגל אשונ לודג אהיש [התוחאל -- אהיש * 1
 לש וקלחב (2ג לופת) לופא אלש ('א ךינפלמ) ןוצר יהי תרמואו הכוב התיהו ('א חנטקל ןוטקו כ הנטקל
 השק ('א אנינח ,ן איינוח .1 אינוח) אגוה 'ר רמא (1 עשר לש וקלחב יקלה ,| עשרה הו קלחב) עשו

 ('א הרזגה) הריזגה תא ('כא הלטבש) הלפיבש (1 הליפת .1א הלפת ,] הליפתה) הלפתה (ףכ ג השק) איה
 תא , .אינוח . . קלחב לופת ..הנטקה ..ןטקו תלודגה ..אהיש ,[ןכגא]ְד התוחאל המדקש אלא דוע אלו
 חלטבש הלפתה השק הגוה רזא ..וקלחב לופת אלש הכוב התיהו ןטקל הנטקו לודגל הלודג ,ץ] התוחא
 לודג אחיש ,! האל האונש יכ הנטקל ןטקהו הלודגל אשונ לודגה אהיש ,[ 'חא המדקש . .רוע אלו הרזגה
 ,עחופ [סיטנוס | א לכהו .יתוְד לכה ויהו .כנחפ [ויה לנהל | ל ל .יל חנטקל ןטקו הלודגל
 ןיטנוס ויה ,חפ [הב --ויה 8 | כ םימי יכלהמ .זָד םיח ישירפמ | כא םינטוש ,%ע ןיטנוש .יתגד ןו-
 'א יכלוה ,[ף ןיכלהמ | ע 'ל .כא הב םינטוש ויה .יזְו הב ןיטנוס .] הב ("] םינטוס) םיטנופ .ןְד הב
 םינפוש .5כ הב םינטוש ויה ,' הב ןיטנופ ,ףגְד הב ןיפנופ ויה ;חופ [הב --ויה | ('א יל הב -- יכלהמ)

 ,ע ג תותיגה .ך תויתינה .*ךתכאחופד הויחגה .עע [םישנה | (ו יל הב -- ףא) רגח האו | ע יל ,*% הב

 ,!ף םיירוקה .ע'אח םירוק .עבכנופ [םיירוק | א רחאמ ,?ך ירחאמ | 2 הב םיטנוס תויתגה ,"ָל תוינוגה
 /[ףו םיטנוס . . .ם תוטנס .. . תוטנוש ויה .ץזָד [תוטנוס ויה | ?א פירוק (ך סירוקה) *ך'ָד םירוקה

 | 2 םיטנוספ ,) תוטנוס .א םינפוש .. ;ףךַָנֶד ןיטנוס ..

 חתיהש רמאש המו 'וכו הכוב התיה איה ןכו דימת םיללימו םיכובו םמצעב םיאנושש שפנ ירמ סהה ןיאונשה השעמכ השועו
 ושע ונייהד אנושל הגווז תבשחמ לע ןכ תארקנש ונייהד האונש לע רחא 'יפ אוה 'וכ הדומא התיהש וא 'וכ תרמוא
 לע רחא 'יפ אוה הב ןיטנוכ לכה ויהו ךומסב ורמאו 'וכו הגווז ןב ראותב הוראתי הכקנהו ביואה רמא ןעי ביתכד
 רחא רבד רטא אלש המתת לאו 'וכו תתוחאב התמרש העשרל הבשחנש לכה יגיעב האונש התיהש האל האונש
 ק"הזנבו ,(788 דצו 874 [דצו 2] רצ ליעל י"מב 'יעו) תובר םיסעפ שרדמה ךרד ןכש םינושה םישורפהמ א"כב
 איה השק דע םיאנתה ויה ךכש אנושל אשניהל הדומא התיהש האל האונש יכ םיקיודמה םירפסב ג"ה בתכ
 תאונש יכ שררד ''פ םשו ,'וכו הב ןיטנוס לכה ויהו םיאונשה השעמכ תשעש א'ד תרזגה הלטבש הלפתה
 תא 'ה התפיו הז רכשבו 'וכו הכוב ההיהו 'וכו םיאנתה ויה ךכש ושע הז אנושל אשניהל הדומא התיהש האל
 םיאמרה השעמכ רמולכ םיאנושה השעמכ התשעש האל האונש יכ א"ד רמאק ותו 'וכו לחור םדוק דימ המחו
 145 רצ בוט לכשבו ,ינפיש י"כב יתאצמ אל ק"הזנ לעב איבהש 'יגהו ,'וכו התוחאב התמירש המב םיאונשה
 השעמכ ת ש ע נ ש היגה א"אבו ,אנושל הרומא התיהש םיאנושה ה ש ע מ התשעש האל האונש יכ 'ה אריו קתעוה
 שוריפו (יבו 'א א'יכו ח"יכב םג אוהש ומכו) םיאנוש(ה) השעטכ השעש איה תירקיעה 'יגה .ילואו] ,ג"עצו 'וכו
 שוריפה תא הליהתב איבהל ר"בה לש וכרדכו ,האל תא ועבטמ אנש בקעיש וטושפכ שופל אוה ןושארה הז
 'ה אריו קיידמ שרדמהו ,ו"ע דצ אתליכמל ואובמב ש"אמר איבמש תואמגורב 'ע ,שרדה תא כ"חאו טושפה
 בקעו גהנש השע מב םג אלא דבלב בלבש רבה התיה אל האנשהש ,'ה עמ ש  ,גיל קוספ ,תרמוא האלו 'וכו
 תואונשה םישנה ךרדכ הגהנש ת''פיב 'יפש ןיעכ אוה םעטה 'וכ התשעש ונתסריגל םגו | .םיאנושה ךרדכ המע
 איצוהל תושרדה לכ סעטו [.'ה ה א ר ולא הישעמו ,ההיה שפנ תרמ יכ התתש אלו הלכא אלש וגייהד ןהילע במ
 האונש התיה ךומסב שרדה יפל םג יכ ,הר ן\ ע כ התיהש ינפט] בקעי ינפב האונש האל התיהש וטושפמ ארקמה
 עטשמו האלמ להר תא םג בהאיו בוחכ וונפלש ארקמבו [ההוחאב תמירש ינפמ סא ותוא החיכוהש ינפמ םא וינפב
 שממ האונש אמיליא האונש יאמ ושרד םש ב'בבו ,האלמ רתוי לחר תא בהאש אלא הבוהא ההיה האל םגש
 ושע השעמ ןיאונשש ה"בקה האר אלא בותכה רבד םיקידצה תונגב בותכה רבד אל האמט המהב תונגב רשפא
 הלעב ינפב האונש איהש ינפמ אל האל האונש יכ 'ה אריו א'ד םש ב"'מ אטוחנתבו ,'וכו המחר תא חתפיו הינפב
 חאנוש לוחתה ותוָא החיכוהש וללה םירבד ךותמו "וכו לחרב םינש עבש בקעו- רבעש ותוא החיכוהש ינפמ אלא
 תמחר תא חתפיו האל האונש יכ 'ה אריו ךכיפל הל ףסכנ הלעבו םינבב אלא וז לש התאופו ןיא ה"בקה רמא
 ןכו ,םיפדגמ .םיטנוס 2  :'וכו לחרכ הפי התיהש אלא לחרמ הרועב התיהש אל האונש התיה המל א"ד 'וכו
 !יעו תוינוגה א"ס ןמסנ ןוילגבו ,רפסה ףוגב ל"יכב ה"כ .םישנה ףא 8 :וב םיטנוס 'וכו וב םיזפוא 788 רצ ליעל
 הב תוטגוס ויה םירוק ירוחאמ םישנה ףא קתעוה טנס 'ע ךורעבו ,תונג שכמ הי'דב 568 דצ ליעל י"מב
 י םישנה ףא ןורחאה רק 'עבו ,םישנגה ףא א"ס הב תוטנוכ םירוק ירוחאמ תותיגה ףא 'ב תג 'עבו ;'וכו

 סוורוכ 'שמא 'דב ייגה ונישש בתכו ,תג יעבו 'ה הרעה שנס 'עב 'שה ךורע לעב דיעהש ומכ) םייי רו ק ירוחאמ
 ימצעב יתגויע יכנאו] רק יע ישה ךורעב םיירוק םיפדהלמ ענמנ אל זייככ) ,(!יילמ הלמה תא רותפל ב"ר הצרש ןעי
 ויהש י"'תכ י"פע סיפרה יארוב ש"הע לעבו ,םיירוק םש אהסונהו אלסערבב םינברל ט"היבב אצמנה ר"פד ְךורעְב
 (תוטיגה תויתיגה) תויתגה ןה (םירוק) םיירוק ירוחאמ םישנהו ,הב תוטנוס ויה ([םיסופדב יונישה לע ריעהל חכשו וינפל
 יינטוס םיבנעה יבג לע הרוקה ןועטל תגב ןהכאלמב תוקסעתמ ןהש םירוקה ירוחאמ תויתגה וליפא א"באב שרפמש ומכו
 ויה םישנה ןתואו ,דבה תיב לש תורוקה ירוחא תגב תוכרודה םישנ כ"מבו ,ןתכאלטב תודורט ןתויה סע התוא ןירגמו הב
 ויה תוערוי ןיי רו ק ה ירוחאט םי שנ וליפא 'א ג"ל ו"פ םיהספ 'שוריב ותמגודו ,ףדגלו טפטפל ןכרדש לכ יפב לשמל
 םיירוקה ירוחאמ תואג איבא ןהילע ינא קחשמ הי'בקה רטא ('י 'א) יעיבשה םווב 'פ רתסא שרדמבו 'וכו ךולטל דיתע דודש
 /ךימסב סוירוקה 'יגה דוע ונישו תויתג וירחא וסיפדה ןכו 'וכ ירוחאמ תו י תג אובא םש היגה כ"סבו ,ו"דו ר"פדב םש הי'כ)
 וב ינשבו םיירוקה ייכ השלשב אתיא םשו 14 דצ בישר יצוה אחדנאד ירפסב ןוירוג אבא שרדמב שבושמ רמאמה
 וליאכ ירנ וידבו ,םי רוק ה ר"פדב 'יגה ןאכו ,פיירוקה 14 דצ ב"שר 'צוה רחכא תדגאב ףסנש רמאמבו ,םיירוקה
 םורוקה 'וגה ינפלש םיסופדה ראשבו 'בו 'א אקארק 'דבו א"באה 'יפ םע ץ"כש תנשמ ו"דב םנ ןכא םירוקה ספדנ
 םושנה ךורעמ קיתעה כ"טבו ,תוכז א*רל י"כ רומלתה ירקיעב םג אתיא םיי רו ק רק 'עב ךורעה ייגו ,ג"חעו
 א"מ ו"פ הטוס 'ע] םש ךורעב ונינפל אתיל תכסמהו דתיה הגוראה ילכ ירוחאמ "יפו ש"מו ,םיי רוק ה ירוחאמ
 ולכל םימוד םיעשר לש ןתומש ט"מפ שירב רמאמה לע םג ריעה כ"מבו ,[הנכלב תורזוט 'א ט"פ ןיטיגב אהיירבו

( 
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 ,התוחאב המרמ התיה תקרצ החיה וליא ,תקרצ הניאו תקרצ תארנ ,היולגכ הרתס ןיא וז האל םירמוא
 התוחאב האל תמירש בקעי וניבא הארש ןויכ קחצי בריףב לאומש 'ר םשב ןנח 'ר ןומיס 'רב הדוהי 'ר

 לע הדומ אוה ףוסכו ,שרגמ ינא וליאלש ןמיאל רמא םינבב ה"בקה הדקפש ןויכ ,השרגל ותעד ןתנ
 וניבנאלש ותטיט שאר היה ימ  ,(אל זמ תישארב) הטמה שאר לע לארשי וחתשיו ד"הה רבדה
 :האל ,בקעי

 ,[תיכה רקיע] הרקע לחרו ינש ומכ תיבלש ורקע החיה .לחר קחצי 'ר רמא הרקע לחרו 406
 יפ וכ םכדמ ,ו"ע 'יפ סט נ"מ עוסנס ,(י5 ש''עק) סלקע ינכ 'פ לפקיפפ ,ו"ע 'ס ועע יכיכע 'קני ,סש עוקלי 6
 ד"עפו 'כ ייפ ני'עפ ןטקמ 'עו] 'ס "שם ד"יפ סנכ לנדעב ,(55 75 סשז שכדע) סט כ"ע םוכ םכדע ,(פ"י 'ד) סעה יי

 : [ ייפ
 ,נ) הייוליגכ .ם הייולגכ | ן הרתיס | א יל וז | ןך ןירמוא ל יא .פג'אופ 'מוא [ע"אחְד םירמוא * 1

 התיה | יתכ?אפד ולא .ג'אחו [וליא | ?א הניאו [תקדצ הניאו | תאחפ תיארנ | 1 היילגכ ,ם הילגכ
 רב ..'ו /91:א [ןומיס --'ר9 | תוחאב [התוחאב ** | יתחפְד ₪ אל .1ך המומ ,כנא] [המרמ

 | 5 בקעי /נ!אחו וניבא בקעי | א יל בר | ןינח | דא "רו | ד יל .ן ןומיפ יריב הדוי 'ר ,1אפ ןומיס

 ( המירש) תמירש םישעמ ,1א התוחאל האל המירש ,?א התוחאב (%%א האל) תמרש [התוחאב --- תמירש

 | י יל םינבב | [ך הריקפהש | ןויכו | ?א ובל [ותעד 3 | [ך התוחאב תמירש הישעמ .יכנְחְופ ד התוחאב ..

 הדוה [רבדה -- אוה | כ ףופבלו | ך ןליא :יתכאהפ ולא :נן [ולא | תכאחופד ןמאל ו [ןמיאל
 ,יכנ?א וניבא בקעי 5 | יתכאחפד ותטמ .ָןְו [ותטימ | א 'ל שאר | ף התיה המ | ן הטימה 4 | ' רבדב

 מ הרקע .יתכנופד ורקיע | מ 'ל התיה | לא 'ל לחי 6 | יתכנאופד האל אל .₪ [האל | *אהפ בקעי
 יוגו האל האונש יכ 'ה אריו ינש המכ .מכ"אפ הרקע . .'נש ,ןִד הרקע .. המכ [הרקע -- ומכ | א הרקיע

 ,כ ורקע התיה לחר .פ הרקיע .ןְד לחר הרקיע ["ל תיבה רקיע * | רג 'ל .'א הרקע לחרו .ן הרקע לחרו

 | מיגאל יל
 רמאמה הז םג אבוה ךורעבו ,תכסמהו תודתי הגירא ילכ ספדנה ר'ב 'יפב שוריפה םשו ,'וכו םיירוק ילכ המ םיירוק
 ט'טפב ייגה ודו ריפד שרדמבו גייכנ ליייכב םגו ,םוירוק םייריק ר"פדבו םיירוק י"כב םש ייגהו ,רק יעב 'וכו ןתומש
 ךתלמש 'יתכד ןידה המ חלשב יהיו אתקיספמ רק 'ע ךורעב אבוה דועו ,י"מו נ'חב 497 דצ ליעל ייעו םיי רוק
 ךורעה לעבש חיכוהל ןיאו ,'וכו סיירוק ילכ לטלטל והמ תבש ישורימו יוכו תוירוק ילכ אמש ךילעמ התלב אל
 קר 'יגה טנסו תג 'עבו ,םרק 'עב םאיבה אלש הומת םגו , תינויה הלמל דחי םרבחש םירמאמה ולא לכב ןווכ
 תוכרורש ןהירוק ירחא תוגרואה םישנ 'וכו םיירוקה ירוחאמ תויתיגה ףאו שרפמו סרוג טיייכ ר'ב 'יפבו ,ם"מב םירוק
 יברעב הסכמ תואפכמ תוגרואש םישנ זעלב שריטנאמ רתסא שרדמבו ןאכ תוי תב שרפמ תג 'ע ךירעמבו ,תגבכ
 'פבו 'גכו יתשה ןיכרוכ תחאבו גוראה ןיכרוכ תחאב תורוק יתש אוהש ראליט זעְלב םיי רוק ה ירוחאמ ש''זו אתג
 םיירוק תעפש 180 רצ ליעל ע"יעו 'וכו שיליראבו שאטוב ומכ ץע תוחול ןמ םילכ םיירוק ילכ ט"מ
 פעל עיייעו ר'פ םועגנ אתפסותב םג הרוק םירוק נ"חו ,הרוק תורוק םירוק םש נ'חבו ,םיירוק תלהק 'ימב שבתשנש
 התוחאב התמיר אל תמאבו ;,הימתב .המרמ התיה 1 :(488 דצ א'ח ל"תמעב רעשיילפו 920 .דצ םיורק לצא
 שירש עמשמו [.יב ג'י הליגמב הדגא אוה אלא רבב רכזנ אל והז םנמא ,ת"'פיב ב'כ] הינמיס הל הרסמ לחרש
 ראשבו 'יסופדבו ,הימתב .שרגמ ינא 8 :םש י"מבו 819 דצ ליעל 'יעו התוחאב החמירש ל"פ קחצי בר רב
 םישעמ בק עי הארש] ןיבמרב אבוה ןכו 'וכו תמירש םי ש ע מ 'וכו הארש ןויכ 'יגה [א"יכ דבלמ] םירפסה
 השרגל ותעד בקעי ןתנ דימ ןכ םאו התוחאב האל תמירש בקעי האר דימד ת''פיב השקהו |'וכ ןויכו 'נכ החמרש
 רשפא ןבואר אמלשבו ו'ח בלה .תשורג ינב דילוהו הל קקזנ ךיא השרגל ותעד ןתנשמ אלה דקפתש הוקמ היה ךיאו
 לש ןמאל רמא םינבב ה'בקה הדקפש ןויכו אכה רמאקד היה ךיא ינש ןב לבא ונממ הרבעתנ .הנושארה הלילבד
 תלמ הרסח לייכבו] ,שייויעו 'וכו הלאה םישעמה ןינע המד תטירש םישעמ רמאקד ןושלה קדקדל שי םג וכ ולא
 רמאיו יפל ו''צפב םג ו"יכב רדסנ רמאמהו :הלחת האשנש .האל 5 | :[רחא בתכב יטיש יניב הגוהו הדקפש
 היה .ימ 'וכו וחתשיו רבדה לע הדומ אוה ףוסבו אהמתא שרגמ ינא וליאלש ןמאל 'מא םש ייגרו 'וגו יל העבשה
 רצ ליעל י"טבו 167 דצ ןנאמטטוג י"ר ברה דובכל לבויה 'פב ל"והש ירמאמב יעו ,האל וניבא בקעו לש ותטמ שאר
 .וןאכ רתוימ ירנש יובו לחרו רמאנש ומכ גייל טוקלוו ג'יכבו ,רקיע ןושל הרקע שרוה | .תיב לש ורקע 6 7
 רמא וירחאלש סע הז רמאמ בברועמ ו'יכבו ,ההיד וידב רפסה בתכב יטיש יניב תיבה רקיע ףסונ ל"וכבו
 חתיה לחר הרקיע הרקע לחרו רקיע לחרו הרקע לחרו 'וגו האל האונש יכ י"י אריו רמאנש המכ 'וכו קחצי 'ר
 םיבוסמה 'וכנ םיבוסמ בור םעט ןאכ עמשמ כ"באר רמאמבו ,[וקחמנ הרקיע דע רקיע .לחרו ןמ תולמהו] ,'וכו
 ךכיפ ל ייגהו ,(יוכו ןיבוסמה ןיא 'א ז"ט תוכרבבו ךנחלשל ביבס 'ג ח'כק םילהת כ'הלכו) בקעי לש  ונחלשב
 שרפל תשקו ,'וכו השוע ךכיפל 145 דצ בוט לכשבו ,ו"דו ר'פד טוקליב םגו 'יסופדבו ['ב א"יכ דבלמ] י"כב אתיא
 ,כ"מב 'ופכ התוא שויבל אלש ידכ רקע לחר (םישוע ויה) םישוע האל לש ויה םיבוסמ בורש יפל 'וכו םישוע ךבופל
 םינב בורש ויה האלמ בקעי לש ונחלוש יבוסמ בור ויה האל .לש ןיבוסמ בור רחא ןושלמ י"כ ר"ב 'יפב שוריפה רזו
 לחר ןישוע ךכיפל תרבגכ התיב ישנאל תיבה יכרצ תווצל האל הלוכי החיה אל םינב לודיג חרוט ינפמו ויה האלמ
 היגה א'אבו ,רקיע תישענו תרבגכ המצע הגהנ ךכיפל םינב לודיג חרוט הל היה אלו היונפ התיהש ינפמ רקיע
 ינר אתקיספבו ,םירחואמ םיסופדב טוקליבו ת''פי 'י'פ םע שרדמב םפדנ ןכו [ת"יכב "וגה ןכ] ןכ יפ לע ףאו
 לחר לש ןישוע ויהש א ל א ויה האל לשמ ןבוסמ רקיע רמא כ'באר םש  'יגהו םירמאמה רדס ךפוהמ הרקע
 קתעוה ןיבוסמ 'ע ךורעבו .הרקיע הרקע לחרו א'דמכ תיב לש הרקיע התיה לחר קחצי ר"א הרקע לחרו .אידכ רקיע
 ןיבוסמ רקיע אבא 'ר רמא 468 דומע ג"הסבו] ,םילודגה 'יפו ,רקיע- לחר ןישוע 'וכ האל לש םש  אתקיכפמ
 פ'יכבו ;הרקיע אלא הרקע ארקת לא קחצי 'ר 'מא הרקע לחרו 'תכד רקיע לחר ןישוע ןהש אלא .ויה האללש
 ורמאיו 'פל םירמאמה ורדסנ תור שרדמבו [רקיע אוהו הרקע לחר ןישוע ויה ךכיפל שבושמ ןאכ (ינפלש קתעהב)
 האל לש ןיבוסמ בור הי כ רב ר"א םש ייגהו 'וכו האלכו לחרכ ךתיב לא האבה השאה תא י"י ןתי 'וכ םעה לכ
 םשו ,הרקיע הרקע לחרו רמאנש ולש ורקיע התיה לחר אנהכ רב אבא ר'א רקיע לחר תא השוע אוה ךכיפל
 יר רמא האלכו לחרכ במ תור שרדמבו) השוע בותכה .השוע אוה ךכיפל ל"רו םינקזהו זעוב ןיבופמ בור םעטה
 סש במ אמוחנתב רתוי שרופמ שרדה הזו ,(רקיע לחר תא השוע אוה ךכיפל תִב לש תרקע התיה לחר קחצי
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 רקע תחיה לחר הרקע לחרו רקע לחר םישוע ךכיפל ויה האללש םיכוסמ כור אנהכ רב אכא 'ר רמא
 ינש הטש לע לארשי ואיקנ ךכיפל לחרכ םירומא םירכרהש יפל ןטחנ רב לאומש 'ר רמא ,תיבה
 תואבצ י"י ןנחי ילוא 'נש הנכ םשל אלא רכלב המשל אלו ,(וט אל חימיי) הינב לע הכבט לחר
 :(כסש חימרי) םירפא יל ריקי בה ינש הנב ןכ םשל אלא הנכ םשל אלו ,(וט ת סומע) ףסוי תיראש

 שי ,תומשב ורטאנ תוריט עברא הנינח ןב יסוי 'ר רמא 'וגו ןב דלתו האל רהתו (בל
 ,ןירועב 'שעמו ןירועכ םתומש ,םיאנ םהישעמו ןירועכ ןתומש ,ןירעוכמ םהישעמו םיאנ 'תומש

 ,ו"פ ףנפ 'כ סכוע יקל ,ויכק :כ עוקני = :  [" ייפ כ"פפ ןעקל יעו] ד"עקפ 'כ פושע 'קני ,ו'עס כ סיטכי 'קל 2
 :" "טק ו'טפ סככ לנדעכ ,'| 'כ תלס ,'' "ק םועס לעומנס ," "ק סלט '6 "יס תוסס נ"מ (מוחנס

 .'אד יישוע | א 'ל .ת ןכ פיעאו [ךכיפל | ' התיה ,'א היה | מיתאפד ויד .כנ [םיבוסמ 1

 [מיתג'אד הרקע לחרו * | 'א היקיע .יתכנ'אוד רקיע :מ [יקע | גפ ןישוע ןיה .2 םישוע ויה ,ו'א ןישוע
 לש ורקיע | ייל .מ התיה .[| לחי .*א התיה לחרו [התיה לחו | ?אל 'ל .2] הרקיע הרקע לחרו
 רזא .מפ ינמחנ . .רמא .כ] [ןמחנ -- רמא ל | מ1יא תיב לש ('א הריקיע .מ הרקע) הרקיע /תכנוד תיב

 םירברה לכש .מ'וכנא]פ [םירומא םירבדהש | ןך י"בשר ינת ,'ָך יאחוי ןב ןועמש 'ר ינאת ,(הימרי) יג קחצי

 ךכיפל | .(סומע) י ךהב לחרב . .ךדבעא ,(םש) ! לחרב םינש עבש ךרבעא ביתכד ₪ [לחרב | [ךד ןיולת
 ,מא רבלב המש לע .ם [דבלב הטשל 3 | (הימרי) ו'א לחר לש המש לע ,1 המשב ,2] המשל | א יל
 [ףסוי -- תואבצ | מיא םש לע | %% 'יפא אלא | ' המש לע ,(םש םש) ינו המשל ,[ךְד המשל רבד ףוס
 [אלא | [ךדך הנב םשל רבד ףוס .א רבלב הנב םש לע . דבלב הנב םשל ,ינופ [הנב םשל 4 | ן רגו
 [רלתו האל רהתו 5 | א 'וגו דלי םא ,ןפ 'וגו =  [םירפא | ?א 'יפא ש"ע .מ'א םש לע | (סומע) י 'יפא ₪
 ,יתגוד ןנ .*א ןבואר ..ארקתו .5'א]זַד ןבואר ומש תא ארקתו ןב ['וגו ןב | *%% 'ל ,?א דלתו רחתו

 | יתכאחופד תודמ .ג [תודימ | (ארזע) יאפ 'ד | יכא אגינח | ית'אפד רב :כג'א 'רב .ן [ןב | 5 רגו
 ,וזא ןהיתומשש ,(םש) יזיד םתומשש ,)"₪ ןתומשש ,ן ןתומש ;חל תומש ['תומש * 6 | יו יל ורמאנ

 ,(םש)ו'א םי- .יפ ןירועכ | נופד ןהד .?תכאח [םהישעמו | ף ןיד .1א םירועכ ,פ ןיאנ | 2?א םהיתומש

 (כ'א שיו) שי .ן ;תומשש שיו ,[ְ] םתומש שיו ,'א םהד .פ ןהיתומש .1 [ןתומש | תכני'אחוְד םיאנ

 ,1 ןיד .?א םירעוכמ ,] םירואכ ,תכחד םי- :פ [ןירעכ | (םש)י םהישעמ ,ןןכ?אָד םהיתומש

 ,ןויאחד םירועכ .ם ןיאנ ,(םש)יכ?א |םיאנ | (םש)ו םתומשו ,ופד ןה- .תכאח [םהישעמו | (םש)י'א םיאנ

 שי .ןןז] םתומש (ןך שי) שיו .פ ןה=, ,1א םהיתומש ,ן] ןתומש ,(םש) יי [םתומש | 1 ןירעוכמ ,ן ןירואכ

 ,ן ץשעמו | 1'א"] םיאנ .םפ ןיאנ ,] םירואכ ,(םש)ית'אתְ םירועכ | "אד ןהיתומשש (?*א שיו)

 | תיאחוד םיאנ ,(םש) יא םי- .נפ [ןירועכ | נפ ןהי .(םש)יתאתְך םהישעמו

 איהש ןינמ לחרב בקעי דובעיו רמאגש הליבשב אלא בקעי דבעתשנ אלש תיבה רקיע התיה איה הרקע לחרו
 המו האל לש הינב ינבמ ויה הדוהי ינבמ ולש .ןיררהנס לכו זעוב םידומ האל לש הינב ןכש תיב לש הרקיע התיה
 רקיע לחרש (האלל לחר וטידקהש הממ) ןאכמ 'וכו לארשי תיב תא ןהיתש וגנב רשא האלכו לחרכ 'וכו  ביתכ
 לחרכו האלכ אלא רמימל אירק ךירצ חיה אל אמוחנתמ קתעוה ו"ירת 'ר תור 'קליבו ,הרקע לחרו רמאנש תיבה
 תיבב בקעו רבעתשנ אלש לחר היה תיבה רקעש םידומ ויה האלמ ולש ןירדהנס לכו זעוב אציש יפ לא ףא אלא
 תורב קוספה לע ושרדנ ונינפלש םירטאמהש 'רגו ,םש תורו יד א"ל תישארב י"שריפב 'יעו לחר ליבשב אלא ןבל
 תחא ףסכ תרעק ונברק םש ר"מבבו ,ל"דרה 'יחבו ת"פיב 'ע הרקע לחרו 'פל ןאכ םג ורדסנו 'וכו האלכו לחרכ םש

 ,םירבדהש יפל 2  :'וכ בקעי לש ותיב רקוע התיה איה תיבה תרקע התיהש לחר דגנכ תרקע אלא תרעק ירקית ל
 םינש עבש ךרבעא ביתכד לחרב םירומא םיקוספהש לחרב םירוטא םירבדהש יפל שרפט רחא ןושלמ י"כ ר"ב 'יפב
 םירבדהש יפל ינמחנ רב לאומש ר"א םש בוט לכשבו ,תומוקמה ינשב םש טוקליב קוספה הז ףסונ ןכו לחרב
 תואבצ 'ד ןנחי ילוא רמאנש הנב סשל אלא המשל אלו הכבמ לחרו רמאנש המש לע וארקנ ךכל לחרב םירומא
 י"כ לכב ןאכ אתוא י"י ןנחי ילוא 'יגהו) 'וכו ריקי ןבה המאנש הנב ןב םשל אלא ךכ לכ הנב םשל אלו 'וכו
 תמכסמ [היייכו] םיסופדה 'יגו ('וכו תואכצ יהלא י"" ןנחי ילוא בותכ ארקמבו ,תוטוקמה השלשב טוקליבו 'יסופדבו
 וארקנ ךכיפל לחרב ןייולת םירבדה לבש יפל יאהוין]ןב ןועמ ש 'ר ינה םש אהקיספב ייגר םע
 אלו יוכו תואבצ יהלא 'ה ןנחי ילוא הנב םשל 'יפא אלא המשל רב ד ףוםס אלו 'וכו הכבמ לחר הסש לע הינב
 < םש תור שידמבו .468 'ומע ג"המב ע"עו ,יוכו יל ריקי ןכה הנב ןב םשל וליפא אלא הנב םשל רבד ףופ
 תכבמ לחר ביתכד המשל םינב וארקנ ךכיפל ל חר דגנכ םירבד ןרמאש יפל יאחו ןב ןועמש 'ר ינת
 לועל יימב 'יעו תוגוש םימעפ ליעל ומכ רב ד ףו ס אלו ןונגסהו ,'וכו וליפא אלא המשל רבד ףוס אלו הינב לע
 ' ןיאנ ןתומש ש שי יןכ אנינח רב יסוי ר"א שרפמו סרוג 185 דצ בוט לכשב .תודימ עברא 5 :477 דצ
 הלוגה ינב ןוגכ םיאנ ןהישעמו ןירועכ ןהיתומש 'וכו השוע וסש ושע 'וכו עמוש ומש לאעמשי ןוגכ ןירועכ ןהישעמו
 רב רותס םולגרט 'י ןוגכ ןירועכ ןהישעמו ןירועב ןהיתומש שדקמה תיב ונבו ולע ו 'וכו הפוקח ינב קבקב ינב
 םג אתיא א"הב הפוקח 'יגהו ,םינבה ןי ב ןב ואר ןבואר םיטבש ביי ןוגכ ןיאנ ןהישעמו ןיאנ ןהיתומש רו תפס
 ג" 'ז הימחנב ןכו םש ארזעב בותכ ארקמבו ,ו"דו ר"פדב ןאכ טוקליבו 'יסופדבו [ת"יכו 'ב א*וכו] ג"יכבו וזיכב
 ארזע 'פה סע וגינפלש קוספה םש ברעתנו ,רוחרח ינב חמת ינב ארסוס ינב םוקרב יגב ''גה ח"יכבו ,אפו קח
 רוחרח הפוקח קובקב תומשהו ,םוקרב םש שבהשנו ,חמה ינב ארסיס ינב סו קרב ינב ה'נ 'ז היטחנו ג"נ יב
 רוהרחבו 'וכו תפחשב ןושל רוחרחו ףוק = הפוקחו ('א ט"י הימרו) שרח רצוי קובקב ןושל קובקבש ןירועכ
 ו"טב 'יעו םירוחשו םירואכ 384 דצ לועל ומכ ף"לאב ו"יכב םירואכ תביתבו) ויזרהמ 'יפב 'יע (ב"כ ח"כ : םירבד)
 יא ן"פ תבשו ,ןידיג אדיג הנעל םוגרתו) תומו הנעל ןידרמו ןידג ידגו הריתס ןושל ןירותס רב רותס ושרדו ,(סש
 א*יכו חיכו וייכ ייג] ןיררמ 'עו יב דג יע ל"תמעבו 'א אריג 'ע ר"תמעבו יי דג 'ע ךורעב ייעו ןידיגכ 'וכו דגיו
 םג יעו ,ב"מב 'עו ןורמ ןידוגכ אצמנ ב"כ 'יס חלשב ב"מ אמוחגתבו ,רתוי הגוכנ שי"ירב (ןיררמ) ןיררמו יבו 'א
 םש 'יגהו 'ןכו לארשי ינב תומש הלאו 'פל רמאמה רדכנ תומש ב"מ אמוחנתבו ,([268 דצ ארורמ 'ע ל"תמעב
 שו ןואנ םהישעמו םירועכ םהיתומשש ןורועכ ןהישעמו ןיאנ םהיתומשש םדא ינב שי אניגה 'רב יסוי 'ר רמא
 םול שבא הֶז ןירועכ ןהישעמו ןיאנ ןתומשש שי ןירועכ ןתישעמו ןירועכ ןתוטשש שי םיאנ ןהישעמו םיאג ןתומשש
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 ומש לאעמשי השוע וניאו השוע ומש ושע ןירועב ןהישעמו םיאנ סתומש , [םיאנ יישעמו םיאנ 'תומש]

 ינב הפוקח ינב קובקב ינב הלוגה ינב וליא ןיאנ םהישעמו ןירועכ ןהיתומש ,עמוש וניאו עמוש
 םילגרמה וליא םירועכ םהישעמו ןירועב םהיתומש ,שרקמה תיב :ונבו ולעו .וכזו .(אנ ב ארוע) רוחרח

 םיאנ םהישעמו םיאנ ןהיתומש ,ןידרמו ןירג (אי םש םש) ידג ןירותס רב רותס (גי גי רבדמכ) רותס

 תומש ןיא הנינח רב יפוי 'ר רמא ,םימשבש ויבא לוקב עמוש ןועמש םינבה ןב ואר ןבואר םיטבשה וליא

 : םהל תופח אלא םהל רובע םיטבשה
 :'3 '[ םוכככ 'ע 5 = : 'ז ייפ וניזפס סעוסנפ ,'3 ד"5 סעוק 'יע 8

 םיאנ ([ך םתומש .[ ןהיתומשש) םתומשש שיו ,1א םיאנ םהישעמו םיאנ םהיתומש [םיאנ -- 'תומש * 1

 ןירועכ ןתומש ,(טש) ו םיאנ םהישעמו םירועכ םתומש ,ן םירואכ 'עמו . .ןתומשש שיו ,תןחד םירועכ םהישעמו

 ן ל 'ל /%א םירעוכמ םהישעמו םירעוכמ םתומש .פ ןירועכ ןהישעמו ןירועכ ןהיתומש ,] םיאנ ןהישעמו
 | פ ןיאנ | (תד יל ןירועכ -- םתומש) (םש) ו םתומשש ,א םה- ;פ ןהיתומש , ןְו ןתומש ,ץְד [םתומש

 הז | ?א םירעוכמ .1 םירואכ ,(םש) יכ'אחְד םי- .נפ [ןירועכ | (םש) יכאחוְד םהישעמו /ןפ [ןהישעמו

 | ינח יל ומש | ת?אד ושע ,גח השוע אוהש .יכ'אופ [השוע | ונה יל .2 ומשש .[ומש | (םש)ו] ושע

 /תכוא םהיתומש ,ל ןהתומש [ילאפ ןהיתומש * | 1ף עימוש | ןח עמוש אוהש ,?א עמש ,[ך עימוש ל

 ;יתכאח [םהישעמו | ?א ןירעוכמ ',ן םירואכ .(סש)יתכ!אחד םי- :ינפ [ןירועכ | (םש)יזך םתומש ,ָןְוְד ןתומש

 יג * | ל 'ל :יתכאחפד ולא [נו וליא* | (סש)י פירועכ ,יתכאהוד פיד ,פ [ןיאג | 1 'עטו .פד ןהה
 הקוקח . .קובקב ..ינב ל שדקמה . .וכזו דורח ...הפוקח . ..קוקרב ..ינב [ןיאְך שדקמה תיב -- הלוגה

 תיב (1 ונבו ולעו .י ונבו ולעו וכז .51א ונבו ולעו וכזו) ונבו וכז רוחרח ינב (5 אפוקח ,'] הפוקח)

 רב רותס םילגרמה ;ך שדקמה .[. ונבו וכזו רוחרח ינב חמת ינב ארסיס ינב םוקרב . .ינב ,1י51אוִפ שדקמה

 .ל םהתומש [ך םהיתומש * 8 | (םש) י ידג רב ידג ןירותס רב ..םילגרמה 1,  ןידרמו ןידג ידג םירותס

 /ג ןירעוכמ .ן םירואכ .ית1אח םירועכ | ן 'ל ,1א םהיתומשש ,ןך ןתומש ,(םש)יח םתומש ,ו?אפ ןהיתומש

 /נְו וליא | (םש) ינחפ םיאנ .?א ןירעוכמ .ן ןירואכ .ך ןיד .יתכח ([םירועכ | .ןפ ןהישעמו | %% םי-

 םילגרמה ;[ְו ןיררמו (ן ןידדג) ןידג . . ןירותס רב רותפ םילגרמה [ןידרמו -- םילגרמה | 5 יל ,:יתכאחְ ולא
 ..םילגרמה ;2 ןירותס רותפ םילגרמה ,1: ןידרמ ןידיגכ . .ןירותסמ רב ..םילגרמ , ןירדמ ןידג . . ןירותס . .

 ןידג ןב ידג םירתס רב . .םילגרמה ,[ך םידרמו םידדג ידג םירותס . .םילגרמה , ןיררמו םידרג ידג ןירותפ ןב

 ילוע ,1 שדקמה תיב ונבו ולעו וכזו רוחרח ינב הפוקח ינב קובקב ינב הלוגה ינב ,א ןיררמ (?א ןידיג רב)

 ,(םש) יח םת= ,ָןְו ןתומש ,5*א םה- .יפ [ןהיתומש 4 | (םש) ו שדקמה . .ולעו רוחרח ינב קובקב ינב הלוג

 ,(םש)יתכאח [םהישעמו | פ ןיאכ | תד (ת םהיתומש) ןהיתומש הנינח רב יפוי 'ר 'מא ,1א ןהיתומשש

 /ןפ ןיב ןבואר ,ג] ןב ןבואר [ת"ל ןב ואר * | יתכאחפד ולא .נְו [וליא 5 | 5 ןירועכ [םיאנ | ינופד ןה-

 .יתד רב .כגאפ [רב | כ לוק ,(פש) יח לוקל | ת עימוש | "ל םינב | ל יל .יכאד ןיב ןב ואר .ח ןיב ואר
 לש :יתכנ!אחופְד םיטבש לש 6 | ו ןהיתומש .תכנאופ ןתומש ,ך םתומש | כא אנינח | 3אַו ןב

 | א ןהל תופוח | א ןהל | 5 דובע ;יתנאד רוכע ,םכ ריבע ,ן [רובע | א םיעשר

 ינב םוקרב יגב 'אנש הלוג ילוע ולא ןיאנ םהישעמו ןירועכ ןתומש ויבא ישגלפ לא םולשבא אביו רמאנש
 לאכימ ןב רותס רשא הטמל ביתכ המ םילגרטה ולא ןירועכ ןהישעמו ןירועכ  ןתמש המת ינב ארפיס
 אמוחנתבו ,הדוהיו יול ןועבש ןבואר 'נגו לארשי ינב תומש הלאו רמאנש םיטבשה ולא םיאנ םהישעמו ןיאנ ןתומש
 ןהיתומשש שיו 'וכ ןירועב ןהיתומשש שיו 'וכו ןואנ ןהיתומשש םדא ינב שי הינג ה רב יסוי 'ר רמא םש תומש
 ישגלפ לא אבו םולשל בא םולשבא ןירועכ ןהישעמו ןיאנ ןהיתומש ןיאנ ןהישעמו ןהיתומשש שיו ןירועכ ןהישעמו
 תסנכ ישנא ולא ןיאנ ןהישעמו ןירעכ ןהיתמש םיער וישעמו ושוע ןוצר השוע וש ע ויבא
 ןב יבחנ םולגהמה ולא ןירועב ןהישעמו ןהיתונש מ"הב וגב םהו ארסיס ינב םוקוב ינב הלודנה
 תומש הלא ימתכ רמאמה םש חלש ב"כ אמוחנתבו ,יול ןועמש ןבואר םיטבשה ולא ןיאנ ןהישעמו ןהיתומש יס פו
 םואנ םהישעמו םהומש 'וכו םדא ינב שי יכמ ןב לאואג יספו ןב יבחנ לאכימ ןב רנתס סתומש היה המו םישנאה
 ןוצר השוע ושע לא עמוש לאעמשי ושעו לאעמשי הז םירועב 'םהישעמו םיאנ םתומש םירועכ סהישעמו םתומש
 חמה ינב ארסיס ינב םו ק רב .ינב הלוג ילוע ולא םיאנ םהישעמו ןירועכ ןתומש םירועב םהישעמ ויהו וושוע
 רותפ םהב ביתכ המ םילגרמה ולא םירועכ םהישעמו םירועכ םתוטש םיטבשה ולא םיאנ םהישעמו םיאנ םתומש
 רותפ כ שדקמה תיב ונבו חמה יגב 'וכו םוכרב ינב םש חלש אמוחנתבו ,םלועה ןמ לא ורתסש
 םואנ םהיתומש רפה םשו) חלש 'פ ר'מבב 'יעו ,"דכ וירבד תא איבחהש יבחכנ םלועה ןמ לא ורתסש
 םהישעמ םש לע םילגרמ וניתובאמ ונידיב תרופמ הז רבד קחצי יבר רמא אתיא םש הטוסבו ,(םיטבשה ולא 'וכו
 לאכימ ה"בקה לש וישעמ רתפש רותפ לאכימ ןב רוהפ דחא אלא ונידיב התלע אל ונאו וארקנ
 עסיפש יספו ה"בקה לש וירבד איבחהש יבחנ יספו ןב יבחנ רמאנ ונא ףא ןנחו יבר רמא ךמ ומצע השעש
 וכו רוכז ןב עומש םילגרמה תומש ושרדנ הבוטנאמ 'ד אמוחנתב  ופסותינש תופסוהבו ,היכקה לש ויתודימ לע
 יסוס ןב ידג ןיריגכ םישק םירבד רבד ידוס ןב לאידג יוכו אופר ןב יטלפ וכו ףסוי ןב לאגי 'וכו ירוח ןב טפש
 המ רותסל ובלב היהש לע לאכימ ןב רותס 'וכו ילמג ןב לאימע 'וכו איסיפ הלעהו הלעמ יפלכ םירבד חיטה
 רפסב אצמנ ךכו םש םייסמו 'וכו ויפמ הנומאה הספו תמאה איבחה יספו ןב יבחנ 'וכו 'ה לאכ אוה ימ בותכש
 .םינבה ןב ואר 5  :ביייו 'א הרעה וניזאה במ אמוחנתו 179 דצ ב"מ אמוחנתל אובמב 'יעו ןשרדה השמ יבר
 ןכו םינבה ןב 'יגה 'יפ ילואו ,א"הה קחמנ םינבה תלמבו רפסה בתכל המוד בתכב יטיש יניב ןב ואר בותכ לייכב
 ךורא אל (א"י 'א איש) םישנ א ערז 'ב א"ל תוכרבב ושרדש ומכ וא םינכב הלועמה ןב םונבה ןיב ןב 'יגה
 ץוג אלו ךירא אל םינכה ןיב ןב ואר ןבואר יאמ 469 'ומע גיהמב אבוה ןכו ,שפיט אלו םכח אל 'וכו ץוג אלו
 יוכו ימח ןבל ינב ןיב המ ואר האל הרמא רזעלא ר"א ןבואר יב - 'ז תוכרבב רחא שרדו ,םכוא אלו רויח אל
 :נ"חעו םש בומ לכשב םג אתיא םינבה ןיב ןב ואר 'יגהנ 'וכו א'ך םש דועו שרדה הז םג אבוה םש ג'הסבו
 רפל השקו יוייכַב רועו ל"וכב ח"כ .םהל רובע 6 = :נ*חעו לוקל עמוש ט"קלבו ,בוט לכשב היכו .לוקב עמוש

 שו
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 הז תא םג יל ןתיו יכנא האונש יכ יי עמש יכ רמאתו ןב רלתו רוע רהתו (גל
 :יולט רמועש סחניפ הז תא םג ותכט אפרט יטו ,אנוש דיטעהל ריתע הז ןועמש ומש ארקתו

 ריתע הז ,יתיול רמא ןרוי 'ר 'וגו ישיא הולי םעפה התע 'וגו רלתו רוע רהתו (רל
 : םימשבש םהינאל םינכה תא חולל

 : סיסולכואנ הכוומ וטש הארק ןכ לע ינש פוקמ לכב 'וגו ומש ארק ןכ לע
 ןתנ ,ןרנל רריש ןהכל יול 'ר םשב היכרב 'ר י"" תא הרוא םעפה 'וגו דוע רהתו (הל

 ול רמא ,הכוט ול קיזחהו ןילוחלש ץמוק רחא ול ןתנו ,הבוט ול קיזחה אלו רשעמלש רוכ רחא ול
 התא ול רמא ,הכוט ול התקזחהו ןיטוק ךל ןתנ הזו הבוט יל התקוחה אלו רוכ ךל יתתנ ינא ןהכ ינרא

 : יפיק יו לעוסנפ ,סש עוקלי 6 | :[382 דנו 829 ד9 ןטק3] סט עוקלי 5 :סש טקל 0 :+כק 'כ עוקלי 1

 ארקתו . .עמש יכ ןב . .רהתו .ך ןועמש ומש תא ארקתו . . (!'ך יכונא) יכנא ...רחתו [ןועמש -- רהתו'* 1

 האונש יכ רמאתו ןב . . רהתו .כ הז תא םג . .יכונא ..יכ םיחלא עמש יכ רמאתו ןב ..רהתו .1 ןועמש ומש
 ,+ יכונא האונש . .יכ רמאתו .] :וגו רמאתו ןב דלתו ..רחתו .ל ןועמש :וגו דלתו . .רהתו .[ך הו . .יכנא

 [רימעהל -- הז 5 | א הז ('א םג) תא םג יל ןתיו .ם ןוע םש ןועמש 'וגו דוע רחתו ," יכונא האונש יכ

 | ן סחניפ הז .יתכנאפד סחנפ .1ך [סחניפ | ם ₪ יל ןתיו [םג | * ונממ (%ו דומל) דומעל הז ריתע
 :ל 'וגו דלתו רהתו ['וגו -- רהתו * 8 | ךדך דומעל דיתע אוהש .ך דמועה .יכנא]| דמוע אוהש ,ם [|דמועש

 [יוגו -- התע | ולא 'ל .ם רוע רהתו .תכנ'אחו (תך ןב) רמאתו ןב רלתו דוע רהתו ,ך 'וגו ןב רלתו רהתו
 הולי ;פ הולי םעפה .יִב ילא ..םעפה ,[ְ ישיא ..סעפה ;כ'א ילא ישיא הולי ..התע .] "וגו הולי .. התע
 | יכאפ יל .תד יול .ן יתייוול ,נח יתייול [יתיול | חו וא | ד יול ומש ארק ןכ לע .*א ילא ישיא
 ,תכניאח [םהינאל | י םינב | י יל תא | יאחְו ד תוולל . תכגפ!ד [תולל 4 | יא הז דיתע ,[ך דיתעש הז

 | 5 יל .תנחד ומש .יכאו יול ומש [ווגו ומש | ן'אחל הארק [יתכ'אופד איק* 5 | י'אופד ןה-
 /םד ןי- ,] םיסלכואב .כ11א ןיסולכואב [םיסולכואב | אח]פד 'ל .תן ומש ארק .יכ] [ומש הארק | ם לכ
 | ן םהב הלכמ ןוואה היהש ינפמ יול טבשמ ץוח ןיסולכאב ,!' ןיסולכואמ .?א ןיסולכאב . ןיי-
 ,א - רמא [ןהכל | ן "וגו - [יזי תא | ילאפ 'ל .תכג!אח)ְך רמאתו ןב דלתו רוע רהתו ['וגו -- רחתו 6
 8 ןרוגה לעב [דחא 7 | יכ ןרוגב .תנאחופד ןרוגל | י רמוע היהש .א ררוי היהש [דרריש | [ך - לשמ

 ..ןתנ .1] [רחא ול ןתנו | ₪ רשעמ ,1 רשעמל | אח רדחא ווכ ,תף יכ | כח 'ל .א תיבה לעב
 היהו | כאפ (א 'א) דחא ץמוק | י ול ןתנו דחא אב .ףכד ול ןתנ .ךרחא ..ןתנו .אפ (?א 'א) רחא
 רוכ ."א דחא רוכ | א יתתנש | ל יל [ינא ** | תד ןהכה .יכנאחופ [והכ | יתאח יגודא 8 | ?א קיזחמ

 ןתנש [ךל ןתנ | 'א הזולו | רתכנ1אופד 'ל .ולאח הבוט יל תקזחה (%א אל) אלו [הבוט --אלו | ך
 ;יזְ הבופ ול תקזחהו | ף דבלב .ו1אז] דחא =. [ץמוק | ירתכג!אחוְד אלא ךל ןתנ אל .פ ןתנ .?א ךל
 (2 תקזחה) קיזחמ (5 תאו) התאו .?א הבוט קיזחמ התא .[ןו ד הבופ ול קיזחמ החאו .ְך הבוט ול קזחה התא

 | יכד תא .תאחופ [התא | ם הבוט .. אל ילו הבוט תקזחה ול .1;2א"] הבוט תקזחה אל ילו הבופ ול

 השענש דובע דגבכ ויה םיטבשה תומש ןיא רמאמה שרפלו דוב ע היגהל קחודו םהל רוכע 'יגהו וז 'יג
 אלא ןורסחו ןורתו ילב םצמוצמ השעי זאש דגבה דבענ ורובעב רשא שיאה לש ובחרו וכרא תודמ יפכ הלחתכל
 "פבו ,421 רצ א"ח א/הגאבו ששרה 'יחב 'יעו ותדמכ אלש ףא םימעפל םדא שבולש בהר דגבכ םהל תופח
 רהתו 1 :ג"עצו תפח' 'ע ךורעב עייעו .דובכ לש יופכו יופח כ"מבו ,האנ  תופכ תופח שרפמ רחא ןושלט יייכ ר"ב
 יע] בקעי ינפב האונש התיהש יכנא האונש יכ שרפל ןיא ליעלד שרדה יפלו ,נ"חעו קופה לכ יתמלשה יוגו .דוע
 ,התוחאב המירש ינפמ הב ןיסלקמ לכהש האונש שורדל ןאכ םג רשפא אלה הז ואלבו ,םש כ"שמו 851 רצ ליעל

 שרופמש וטכו שרר הז תא םגש ןוכנהו ,שדה שרדל הרכה ןיאו אנושל הרומא ןאכ שרדנ בומ לכשב
 םגו ירטז הז אנוש רימעהל ריתע הז הז תא םג יל ןתיו יכנא האונש יכ 'וכו רמאתו .ושרדו [כ"מבו בוט לכש:
 כשבו ,(א"ו ה"כ רבדמב) יתמח תא בישה 'וכ רזעלא ןב סחנפ ביתכד ותכמ אפרמש יולמ דמועה סחניפ הז תוברל
 "תמ אנינח ר"ב יסוו ר"א הז תא סג יל ןתיו אנושל הרומא יתייהש יכנא האונש יכ שרפמו  סרוג  בוכ
 י ינאש ןבמ דמועה הז תא םג ותכמ אפרמ ימו אנוש דיטעהל הז דיתע שדוקה חורב הרמא ךכ אלא הז תא םג

 תפצש ןוע םש ןועמש יאמ םש ג"המב שרפמ ןוע םש ןועמש פ"וכב 'יגהכו ,יולמ אבה סהנפ הז וירחא תדמעמט
 רצ בוט לכשבו ,היול ןושל הולי שרוד  .יתיול 8 :השעמ ותוא השעש ירמז ןנטמ תאצל דיתעש שדוקה חורב
 ןהיבאל לארשי תא ןיולמש םינב ונממ תאצל דיתעש תארש יול שרפמ םש ג"המבו ,ג"חעו יתיול גיל 6
 םש ג"המבו | .כ"מבו ת"יפיב 'יעו ,שדקמב ודבעש םיולהו םינהכהל הנוכהש ןוכנ  רתויו] ןרהאו השמ ןהו םימשבש
 לכב ךל .היהי קלחו 'דל הולת התא יול ה"כ---דיכ א"לפ םילבויה רפסב כ*כו ךלטה תא תולהו הולש ומש יול דוע
 הדוהיב בותכ ןירחאלש קוספב  .'וכו םוקמ לכב 5 = :[ת"הע י"שרב 'יעו 'וכו ךינבו התא לכאת וטחלשמ .בקעי ינב
 ינשה .ןינמבו ןושארה ןינמב םיטבשה ראשמ םיסולכואב םיבורמ ויה ןדו הדוהוו ומש הארק ןכ לע .ןדב '\ 'ל ןמקלו
 יולו (יתהגהו הא רק שבתשנ ['א .א"יכו] ג"יכבו ח"יכב ןכו ל"יכבו) ומש ארק ןכ לע בותכ יולב ןאכו ,רבדמב
 לכ שרפמ ת'הע י'שריפבו ,(497 דצ ליעל 'יעו תונוש םימעפ ליעל םג ייסלבוא 'יסולכוא נ"חו) ןיסולכואב טעומכמ היה
 יקינולאש 'ד שרדטל ויתורעהב ג"ורו ,םהב הלכמ היה ןוראהש יולמ ץוח ןיפולכואב הכורמ ןכ לע וב רמאנש ימ
 טבשמ ץוח תייכב היכ)] יוכו יולמ ץוח דוע ל"'צש ןאכ היגה א"אבו ,שר דמ ב ןני ר מ א דכ י"שרופב םייסְמ
 ושררש עמשמ י"שרופמו ,וז הדגאד אנשיל ארסחמ ירוסהו אוה שרדמה ירבדמש 'רנש ת"פיב בתכ ןכו ['וכו יול
 רטאמ סעט המ ת"פיב השקה רבכו [א"יכו] חיכו ו"יכו פ"יכבו 'יסופדב אתיא וז ייגו ,ט"קלב ה"כו ןכ לע ןושלה
 ג"יכב ןכו ונונפלש 'יגה יפלו ,'וכו תובישחו יוליע ןושל לע ןושל שירד ילואו 'יפ קחודבו  ,ןיסולכואה יוברל ןכ ל
 הדוהיב בותכש ןושלה ותוא לע שרדה רקועש רשפא 'וכו ושש ה ארק ןכ לע 'נש םוקמ לכב טוקליבו כ"יכו
 יינח תיייכבו] יול ומש ארק ןכ לע 'פל ןאב םג בגא ךרדב אבוה שרדהו 'וכו םוקמ לכב.אוה רבדל ןמיפ קרו ןד
 ינודא ול 'םא ןאכ לפכג ל"יכב | .וכו ול התקזחהו 8  :[וכו ומש אר ק ןכ לע ינש םוקמ לכב תשנושס



 77 הל טכ אע השרפ אציו

 וזו השלש וזו השלש תרמעמ וזש תורובס תוהמא ויהש יפל ךכ  ,יל ןתנ ולשמ הז ,יל תתנ יקלחמ
 הטס םתאמ חק ד"הה :י"י תא הדוא םעפה הרמא יעיבר ןב הדליש ןויכ ,השלש וזו השלש
 םהמ ולע רמא יול 'ר ,םילגרמב וטמ לגעב וטמ ,ינב וטמ וטמ 'א יסוי 'ר (י זי רבדמב) בא תיבל הטמ
 הזבו החישמ הזב = הזב בותכ הזב בותכש המ לכ אצומ תאו תוכלמ טכשו הנוהכ טבש םיטנש 'ב
 הזבו רזנ הזב ,סעפ הזבו םעפ הזב ,חלמ תירב הזבו הלמ תירכ הזכ ,הטמ הזבו הטמ הזב ,החישמ
 :ץיצ הזכו ץיצ הזב ,םיפחוי תלשלש הוכו םיסחוי תלשלש הזכ ,הבירק הזבו הכירק הזב ,רזג

 : סט עוקלי 2

 ,ו [יל -- ולשמ | יתכנ!אחופד הז לבא /1א הוו [הז .תוד התתנ .יכאחפ [תתנ | 5 ילש [יקלחמ 1
 ולשמ ,לֶד הבוט . .ךכיפל ולשמ יל ןתנ :ְו הבוט ול קיזחמ ינא ךכיפל יל ןתנ ולשמ ,₪ יל ןהנ וקלחמ
 תוהמיא ויהש | א ךכל | א הבוט ול קיזחמ ינא ייפל (?א וקלחמ יל ןתנ) יל ןתנ וקלחמ ,][ך הבוט . . ךכיפל
 | 1אד 'ג [השלש | ך ול תדמעמ | א וז | ך ויה (?ך ןירובסש) םירובסש ,ו תורובס תוהמאה ויהש ,] תורובס
 השלש תדמעמ וז השלש תדמעמ וזו /3] השלש וזו השלש (1 ווו) וז השלש תדמעמ וזו [השלש ---וזו -- וזו
 /₪ השלש וזו ד (!ך 'ג) השלש תדמעמ וזו ,5 השלש הזו השלש תדמעמ וזו ,[] השלש תדמעמ וזו
 | יתחופד האל ₪ .כא [הדליש | יתכאוד ןויכו .חפ [ןויכ 5 | י ל ,1ך וכ השלש ול תדמעמ וזו :א 'ג וזו

 תוד קחצי .פנאפ [יסוי | ן יוגו [בא תיבל 3 | תכנאוד חקו .פ [חק | י יל תא | ך יד [יעיברל
 וטמ וטמ [לגעב וטמ | !א יונב .ָגְו יינב | ('א יל ינב --ופמ) תףפ יל ופמ ! ת'אוד רמא :כנאפ רמוא
 | תכגא"ופד ינש .'ך ['ב 4 | תד םהב :פ ןהמ .כנא"ְו [םהמ | ן הלע | (ןוילגב םלשוהו) ן לגעב .[ן לגעב

 | ו םעפ הזב | י הזב 5 | י הזב | תַנְד לכש :יכאופ [לכ | יתפד תא :כנאו [תאו | א הכולמ [תוכלמ
 /ן יפחי :יתכפד ןיסחוי | 2 הזב | א ןיסחוי לש .1 ןי- .ן םוסחי .יתתככםד ןיסחוי | 5 הזב 6 : 5 הזב

 | 3+ הזב | א ןיסחוי לש ,! ןיסחי

 רשעמ לש רוכ דחא ול ןתנ ש"מו ,הבוט ול התקזחהו 'וכו הוו הבומ יל תקו ח ה אלו 'וכו ךל יתתנ יג א ןהכ
 ןב ןהכה היהו ביתכ [ט"ל] 'י הימחנב ךא םיולל רשעמהו ןהכל המורתהש שרופמ הרותב הנה ו"זרהמ 'יפב ריעה
 ארזע והניסנקד רתב יא ב"לק ןילוח 'ע] םיולה תא ופנק יכ יולה םע רשעמ חקי ןהכה םגש 'יפ םיולה םע ןרחא
 ןב א"ר תעדלו ,םינהכל ןגיבהי אק ןנאו םיולל יבהיד רמא אנמחרד 'ב ז"מ הטוסבו םש י"שריפבו
 ימלשוריבו .ינפמ ה"ד םש 'פותב םג 'ענ ,ןארקנ םיול םינהכד םושמ םינהכל םג רשעמ תייהמ יב ויפ תומביב הורזע
 ,[שייייעו "וכ הנוהכ ל רשעמ ןתיל אלש תונמיהל. ושקב ל*בי רד יומויב אתיא יב וג היפ ינש רשעמ
 א בו וכו רשעמ לש רוכ ול ןתנו דח א א ב ו ןרוגל דריש ןהכל 'וכו היכרב 'ר .קתעוה 145 דצ בוט לכשבו
 ןויכ םינב השלש דימעהל אדח לכ תורובס וה תו ה מ אה ךכ הבוט ול קיזחהו ןילוח לש ץמוק ול ןתנ ד ח א
 'וכו לחר תא םיהלא רוכזיו רחא ןונגסבו ימתפ רמאטה םש אמוחנהבו ,'וכו הדוא הרמא יעיבר ןב הא ל הדליש
 יולו ןועמשו ןבוארב הרמא אל המל 'ה תא הדוא םעפה רמאהו ןב דלתו דוע רהתו ןינעה ןמ הלעמל :ביתכ המ
 קיזחח .אלו המורת ול ןתנ ןרוגה לעב אבו רשעמו המורת לופיל ןרוגל אציש ןהכל לשמ הדוהיב אלא הידוה םלכבו
 ןרוגה לעב דמע לוטול ןהכל ינואר היהש המ לכ ול ןתנש רהאל .הבוט ול .קיזהה אלו רשעמ ול ןתנ .הבומ ול
 המורתה ןרוגה לעב ךל ןחנשכ המל ול ורמא וילע ללפתנו הבוט ול קיזהה ןילוח לש תחא הדמ ול ףיפוהו
 המורתה תונושאיה ןהל רמא הבופ ול תקזחה ןילוח לש תחא הדמ טעמ לע וישכעו הבוט ול תקזחה אל רשעמהו
 האל הרמא ךכו הבוט ול קיזחמ .ינא ךכיפל ולשמ יל ףיסוהש הדמה התוא לבא יתחקל ילשו ןה ילש רשעמהו

 טז

 . שלש תחאו תחא לכל שלש דליל תויואר ונא םישנ עב"א ונא ירהו בקעימ רומעל ןידיתע םוטבש רשע םינש
 :470 'ומע ג"המב ייעו 'וכו 'ה תא הרוא םעפה יאדוב יקלח לע יעובר ןב יל ףיסוהשכ וישכע ןה יקלח רבכ יתרליש
 ,418 רצו 188 רצ ליעל 'עו תונוש םימעפ ליעל ומכ ע"פב רמאמ ןאכ לוחתמ ד'הה תלמב .'וכו חק דיהה ל
 הטמ הטמ יול 'ר שירדדכו תוכלמ טבשלו הנוהכ טבשל התכזש יפל 'וכו הדוא סעפה האל הרמאש רמאמה םעטו
 הל ויהש לע א"ד ןושלה הנישו עטיק טוקליבו ,'וכו אצומ תאו םיטבשה ראשמ ולעתנו ולעש הדוהיו יול תוממ ינש
 רדה םידקהו ,(בש י"טב 'יעו 752 דצ ליעל ומכ אצומ תא ןונגסהו) 'וכו אצומ תא תוכלמ טבשו הנוהכ טבש
 'ר היל רמא 'וכו רמא יול 'ר 693 דצ ליעל "ע יסוי 'ר יגלו ,'וכו ינב וטמ וטמ טומ ןושל .הטמ הממ
 סגו ל"יכבו ,תוטוקמ הברהב יול 'רד אהגולפ לעב אוהו 'וכו רמא ק חצי 'ר ייגה [תיייכו] ו"יכו ייסופדבו ,'וכו ּוסוי
 ןושלמ יייב ריב ייפבו ,'וכו יתיאר הידב 199 רצ לועל י"מב ייעו ח קו בותכ ארקמבו 'וכו םתאמ חק 'יגה םיייכב
 רמאנש םעפהו שרוד יולב רמאנש סעפה תחא םעפב תופמ ינש הטמ הטמ םתאמ חקו ד"הה רמאמה שרפמ רחא
 יול 'ר םילגרמב ופמ לגעה השעמב וטמ ינב וטטומתנ םימעפ שמשמ הטמ הטמ רמולכ ינב וטמ .שרוד הדוהיב
 החישמ הזב 'יפ ת"פיבו ,תצק שבושמו עטוקמ םש ושוריפו 'ןכְו בותכ הזב םהינשב םישרוד ונא הברה תושרד רמא
 (גי'י ז"ט א"ש) ויחא ברקב ותוא חשמיו ביתכד החישמ הזבו (א"מ ח'כ תומש) .יל ונהכו 'וכו סתוא תחשמו ביתכד
 יל םילהת) ןויצמ 'ה  חלשי ךזוע הפמ הטמ הזבו (ג'כ זץ": רבדמב) ןרהא הטמ חרפ הנהו הממ הזב
 דרורל הכלממ ביתכד חלמ תירב הזבו (ט"י ח'' רבדמב) איה םלוע חלמ תירב ביתכד חלט תירב .הזב ('ב
 ילא ישיא הולי םעפה םעפ הזב (םלועל הנוהכ ה"דב 515 דצ ליעל י"מב 'יעו 'ה גיי ב"הד) חלמ תירב וינבלו ול "וכו
 איצויו ביתכד רזנ הזבו (!! ט"כ תומש) תפנצמה לע שדקה רזנ תא תתגו רזנ הזב ,'ה תא הדוא םעפה םעפ הזבו
 חי'כ תוטש) 'וכו ךיחא ןיהא תא ךילא ברקה התאו הבירק הזב (ביי איי ב"מ) רזנה תא וילע ןתיו ךךמה ןב :תא
 לע םשיו ביתכד ץיצ הזב 'וכו תלשלש הזב (א'כ 'ל הימרי) ויתברקהו אצי וביקמ ולשומו ביתכד הבירק הזבו ('א
 םולהת) ורזנ ץיצי וילעו בותכד ץיצ הזבו יוכו ('ט 'ח ארקיו) שדקה רזנ בהוה ץיצ תא וינפ לומ לא תפנצמה
 גיב יוס החיתפב ר''כיאב ןכו איי ייס בייפפ ןמקל םג 'יע ןיסחוי תלשלש ןושלהו ,ו"זרהמ 'יפב .ע"יעו (חי בלק
 א"כ ,'יס ב"פ הבר רבדמב האר] ,'הו 'ג א"הדב ןיסחויה תלשלשל ןאכ ןוויכ ילואו [ג'כ ייפ .תודלות ב"מ אמוחנהו]
 תלשלשל רחא םתורלות םוקמה בת כ םדא ינב ינשו "וכו ןיסחוי תלשלש 'וכ ונממ דימעהל וב ,קסעתמ םוקמהש
 השמו ןרהא תודלוח הלא ונמיה תוכלמה תלשלש רימעהל ץרפ .תודלות הלאו הגוהכה תלשלשל דחאו תוכלמה
 לשלושמ אוהש לכחל המוד וערז היהש יפל יוכו הלחנל בקעי יתלטנ ינא 'ז 'יפ ט'פ םשו ,הנוהכה תלשלש ליבשב
 חנוכה ילואו ,'וכו דילוה רזעלא ב י ת כ רציכ תוריזממ םש היה אלו 'וכו סהיתובא ינב סיסחוימ םלוכ ויהש הזב הז
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 הינב לכ ורטעו היירוה ךלס האל הספת ,היריד הטניד (ו ול גויא) וניע קידצמ ערגי אל יול 'ר רמא
 ודסח סלועל יכ בוט יכ י"יל ודוה רוד (וכ חל תישארב) 'וג\ הדוהי רכיו הרוהי  ,הירוה ילעב
 תונקזש ךלס הססת לחר ,(גכ ב לאינד) אנא חבשמו הדוהמ יתהבא הלא ךל לאיגד ,(א וק םילחת)

 כסקל טכדע 8 -- : ['נ '[ סוככנ 'עו] %ף 'כ סט ,עותמנס :ם"כפ ללועס םכדפ ,כ"קסמ 'כ כו'ל 'קלי ,סש עוקלי |
 :נ"ס כסקל תדנסל ,'5 ע'כק סכסכ 6ככ ,'5 ג'י סלינמ 'יעו ,ו"מ

 ,' המגוד .] טגיר . |המגיד | א והבגיו חצנל םבישויו אסכל םיכלמ תאו וניע ,ן ויניע [וניע | ן ערגנ 1

 הירופד יהוניע ימאד שיניאכ הידיד .ול הדיר [:כבאפ הידיד * | [ןְד אמגוד יחוניע .(בויא) יכאם אמגור

 תאל אסכל 'יכלמ תאו ;(סש)יכנא| הספת האל ,יחַפ השפת האל ,ע האל השפת | תד (ת אירופר)
 הדוא סעפה 'נש האדוה .] היידוהו .יתנאתפ הידוח .(סש) יכ [היידוה | *ך חתפב [ךלפ | [ןְד הספת

 | ע האדוה ,(םש) יכו היידוה 2 | [ך חנממ ;'] הנמיה .(םש) י] חינב .יעכאחופ [הינב לכ | ע 'ה תא

 | (םפש)יו 'ל .יתכאחפד (ת וגממ) ינממ הקרצ רמאיו , ג 'וגו רמאיו ,ע [הוגו | אפ רכיו [רכיו הדוהי
 .%א "וכ .בת (ורפח -- יכ | ייפ יל בופ | 5 ל יכ | ל יל .'א רוד רמא .תד רמא רוד (יכג'אחום רוד "
 | יתחד אהלא .ל לא |(פש)יכנא] הלא * | תד רמא .ג 'תכד = :יכאו (לאיגד % | י'יאחופד ל .ג וגו
 [אנא חבשמו | נ] 'ל .ןך ארוהמ אנא [הדוהמ | יִתְד יתהבאד ."א]'ךְל יתבהא [(פש) יכג'אזה יתהבא *
 | ף'ך התפ [ךלפ | א החקל ,ע הספתש .כחפ השפת | ן'ל .[ןפ חכשמו .] 'וגו חבשמו

 | 'ך תונקת שלש :תאפד הקיחש ,י תינקתש .ן תונקתוש ,(םש) יעכ נח [תונקתש

 ק"פ וצ איפסב םינהכב בות כה ןמ ןכ ושררש ומכו םתובא תחת םודמוע םינבה םיכלמב ןיבו םינחכב ןיבש דוע
 < היפ הבר םירישה רישמ הארנ ןכו ,ב"עק 'יפ םיטפוש ירפסב םיכלמבו ('ב א"פ ינימש ע"עו) 'ה 'ח קרפ ירחאו 'ב 'ה
 תלשלש איה השק 'וכ הנוהכב שמשל יואר היה אל 'וכ ארזע לבא ג"הכ ןב לודג ןהכ היה קרצוהי ןב עשותיו 'ה
 חט תוכלמ טבשו הנוהכ טבש םיטבש ינש ןהמ ולע רמוא יול יר עטיק םש בוט לכשבו [ת"פיב סג יעו 'וכ ןיסחוי
 :הזבו הזב ץיצו ןיפחוי תלשלש הבירק הזבו הזב םעפ הזבו הזב חלמ. תירב הזבו הזב תחישמ הזב בותכ הזב בותכש
 רמאטב םג וניע ייגה כויא 'קליבו ,בומ לכשב םג וניע 'יגהו ,ויניע בותכ ארקמב ,'וכו ערגי אל 1
 היבקה ןיא 'וכו ערגו אל אמוחנחמ קתעוהש רמאמבו 'וכו אנינח ר"א לזעלא ר"א 'א ב"ק םיחבזמ םש קתעוהש
 ויניע יוגה 'ו יס םש ב"מ אמוחנתבו ,'ד 'יס תוטמ אמותנתב ייעו) 'וכו וניעב תוארל הצורש המ קירצה ןמ ענומ
 וניע קידצמ ערגו אל 'יגה םש םירמאמה שארב םגו .(וינוע ו"דבו וניע ר"פדב 'ה 'יס ב"כפ ר"םבבו ,ויניעב 'וכ
 'ע ךורעב ייעו א"ו 'יפ ידוקפ אמוחנתב םימעפ 'ה וג יע ןכו ,םש בויא גרובצניג 'צוח ך"נתבו יש תחנמסב ייעו
 'וכו האל הספת ול ןיטודה םינב ינבו םינב ותמגוד וניע קירצמ ערגי אל ולש אמגוד וניע שרוד יול 'רו ,םגד
 'יעו הידיד ומכ ו"וכבו ל"יכב הדידו ,םש י"מב ייעו ע"פ ףוס ליעל ומכ ר"ויב ל"יכב המגידו ,'וכו היגנב לכ ודמעו
 ידוקפ אמוחנתב שרדה םעט ןכו ,אמגוד ןיעמ ןושלבו ןיעמ ןושלב ומכ אמגוד ןיע תארוהו ,566 דצ ליעל י"מב
 ליעל 'יעו) ולש ןירטמגוד קידצה ןמ ענומ ה"בקה ןיא 'וכו אסכל םיכלמ תאו וניע קידצמ ערגי אל ה שז םש
 הארוהבו ,'וכו ול המוד ףסוול רולוה בקעיו 'וכו ול המוד קחציל רילוה םהרבא ךל עדת 'וכו עיגי אל יוה (96 דצ
 ר"פדב ה"כ) ןוהדיר המגיד עגומ היבקה ןיא 'וגו ויניע קידצט ערגו אל ד"הה 'ב "סם ויפ ר"מבב ושרד תרחא
 תחת אטיתד המכ וינב ולא ויתחה והמו ויניעב דמע עגנה הנהו אמיתד המכ ויתחת אלא ויניע ןיאו 'וכ (וידו
 "עו הירופד יהוניע 'טאד שיניאב ר"אלב לשמ ןאכ ףסונ [ת"יכו] 'יסופדבו ,'וכו ךינב ויהי ךיתובא
 ןכו תומוקמה ינשב טוקלובו ייכ לכב ןאכ אתחיל הז לשמו ,402 רצו 2ל7 דצ ב"ח א"הגאבו אירופא 'ע ךירעמב
 ןוילגה לעו הידיד אימוד בוהכ 'ב א'יכבו] הידיד רטיגר .וניע קידצמ" ערגי אל שבתשנ םשו ,כוט לכשב אתיל
 המגוד ווניע 'וכו אסכל סיכלמ תאו ויניע קידצמ ערגו אל אתיא םש לאומש שרדמב ןכא ,[אמגוד רפסה כתכב
 ךלפ הכספת ןונגסהו ,היידוה תרמ .היידוה ךלפ | :(יהיריפק םש ר"פדבו) יחיריפק ןוהינייע יול 'ר רסא  ןוהדוד
 הרושעהש השאל 611 רצ ליעלו ךלפב אלא השאל המכח ןיא 'ב וס אמויבו ,(ט"י א"ל ילשמ) ךלפ וכמת היפכו כ"הַלַכ
 הונכמ ודמעו האדוה ךלפ השפ ת האל שרפטו סרוג םש בוט לכשבו ,'א ךלפ 'ע ךורעב 'עו ,'וכו החליפמ
 ןכו  .אנא חבשמו הדוהמ 8 :'וכו לאונד בומ יכ 'הל ורוה "מא רוד רמה השעמב הדוה הדוה) האדוה ילעב
 אדוהמ בותכ ארקמבו ,חבשטו הדוהמ כ"ג פ"יכבו ,ט"קלבו תומוקמה ינשב טוקלובו ו"דו ר"פדבו כ"וכב
 ךודוי התא הדוהו היידוה ינב הינב לכ ודמעו היידוה לש ךלפ הפפת האל 'יגה לאומש 'מבו ,הנ א חבשמו
 רוכזינ 'פל רמאמה רדפנ םש אמוחנתבו ,(א'ו 'ו לאיד) ידומו ילצ מ לאינד בוט וכ 'הל ודוה דור ךיהא
 הירחא הירוהב הערז ורמע הידוהב השפת האל 'וכו השפת לחר ןינעה יפל םש סרוסמ רמאמהו לחר תא םיהלא
 םש ג"המבו ,הדומו ולצמ לאינד בוט יכ 'הל ורוה דוד ךי ה א ךו דוי ה ת א הדוהי 'וכו הדוא סעפה הרמא איה
 ה ת א הרוהי 'יתכד םלועל וב היוצמ  היודוההש ךייח היירוהלש קר פ תשפת תא ה'בקה הל רמא ןושלה יונושב
 " המו 'ןכ הדוא םעפה הרמא ךתוא הדלישכ ךמא תדוה ךמשב ביי 'יס יחיו ב"מ אמוחנתבו] ךיחא ךודוי
 תאו ךב תידוה ךמא ויבא ל"א 'וכו הדוהי רכיו רמאנש רמת השעמב הדוה אוהש 'ןכו הדוהיב תודוהל קתאר
 םדק ידומו ילצ ו וב רמאנ לאינד ןכו בוט יכ 'הל ורוה 'מוא דוד ןכו [[ךל] (ול) ודוי ךיחא ךכיפל תורוה
 הספה לחו :[10 תוא 8 רצ ליעל י"מב 'ע] ההלא ,םדק אדומו אלצמו בותכ םש ארקמבו ,היהלא
 יתחלש ולוא 'ח . יס הטמל [ש"שרה 'יחב] יועו הקתשו כקעיל התוחא תא ןינתונ ויהש העשב תעדוי התיהש  .'וכו
 חלירכז הריכז המ 'וכו םיהלא רכזיו יד .'וס גי'עפ ןמקלו 'וכו שרופ היה אל ךב םימרמ ןהש ךתעד ןה ול יתרמאו
 קוקח היה ומש הפשי ןמינב דוסה תא ןילגמ ןיאש ןיריטסמ ילעב הינב ודמעו ,'וכו התוחאל הקתשש הקיתש
 תונקת ש םשהו ,'וכו ריגמ וניאו ףסוי תריכמב עדוי הפ שי ןוקירטונ הפשי ושרדו ןשותה ינבאמ הפשי לע
 ג"חו ,תונקתש לש ןמ תונ קת ש לש ושעו תונקתשלש 'יגה התיה ר"פד יםופרמ ינפלו ,ןאכ תרדוב הלמ
 םועדויש הצע יגב ןירותס מ ילעב 'יגה שרפמ רחא ןושלמ ייכ ר"ב 'יפבו ,594 דצ ליעל םג ןירותסמ ןיריטסמ
 662 דצ ליעל וסכ ןמינב תביתבו ,םש ליעל י"מב 'יעו רתס ןושל ןיריתסמ כ"טב ןכו רבד  םיריתסמו הצע
 יב א"ם א"פ ןושוריקו 'ג ויט א"פ האפ 'שוריב אתיאדכ הפשי התיה ןימינב לש ונבאו ,םש י"מב יעו חכו ןמינב ינבו
 הקיתש ךלפ השפת להר פש בוט לכשבו ,(יב גי"כק) ג"כפ ר"יספב 'יעו 'וכו ןמיגב לש הפשי הדבא תחא םעפ
 ןימינב ןירוטסיט ילעב הינב לכ ודמעו הקיתש לש ךלפ הכפת להר םש לאומש 'מבו ,'וכו ןירוטסמ ילעב הינבמ 'ודמעו
 רתסא 'וכו הכולטה רבד תאו לואש קתושו ףסוי לש ותריבבב עדי הפ שי הפשי והמ הפשי ונבא
 אשול בקעו שקב היונ ליבשבו לחר ןמ האנ ךל ןיא םש אמוחנתבו ,(': 'ב רתסא) 'ןגג רתס א הדי גה אל
 וחמע ה קי ת ש ב השפת לחר 'וכו תקתוש לחר התיהו האלל ןנתונ ןבלו לחרל םנתיל תוגולכס חלשמ היהו התוא

- 
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 לואש ,ריגמ וניאו ףסוי תריכמב עדוי ,הפ שי (כ חכ תומש) הפשי ןמינב ,ןיריטסמ ילעב הינב לכ ודמעו
 : (ם ב רתסא) התרלומ תדגמ רתפא ןיא רתסא ,(זט י איש) ול דיגה אל הכולמה רבד תאו

 : [ןיסולכואב הבורמ ומש הארק ןכ לע ינש םוקמ לכב הדוהי ומש הארק ןכ לע]
 : הינב ,התיבב השאלש הלגר רימעמ ימ ימא 'ר רמא תרלמ דמעתו

 אנקי לא קחצי 'ר רמא התיחאב לחר אנקתו בקעיל הדלי אל יכ לחר ארתו (א ל
 הרמא ,םיכוטה הישעמב התנקש רמלמ אלא ,לחר אנקתו 'מא תאו ((וי ככ ילשמ) 'וגו םיאטחב ךבל
 :תדלוי התיה תקרצ איהש ילוליא

 ,תמכ ןיכושח העברא לאומש רמא יכנא התמ ןיא םאו םינב יל הבה בקעי לא רמאתו
 ליעל ,סט עוקלי 8 :(ם"כפ) ב"כפ םיטסכב תדגס ז"כק 'כ עוקל" 5  :סש עוקי 10 :826 75 ליעל ,סש עוקל 3

 ס"פ סנכ תועש ,('ו 'ג) סיכטסענ 'פ יסנכ הכיק ,'6 'ס הכז סדונע ,'3 ד"ס סיכדנ ,ט"י 'יס סליו 3"ע .סעוסכס ,148 5
 :גי" ייפ ול סעוסנס , 'ד ייפ

 ,5 ןירוטסמ .י ןירטסימ .ָ)ְח ןירטסמ | ך הינבמ | (םש) ו (יטיש יניב םלשוהו) %א 'ל לכ | ע ודמע 1

 יעיברה רוטה .זך הפשי ונבא [הפשי |  שתאפד ןימיגב .יכנחו [ןמינב | תת הקיתש אפ ןירותסמ

 [ול -- אל 2 | א דיגה אלו | לש ותריכמב | (םש) 11 עדוי היהש .י עדויש ,ן עדי | ןפ הפשי | ם הפשי
 המע תדגמ ..ןיא .ל1אחְ המע תאו התדלומ . .ןיא ,ן "וגו התדלומ . . ןיא 15 .[התדלומ -- ןוא | ן יל

 לע [1 ןיסולכואב -- ןכ לע * 8 |  ןך התדלומ תאו המע ..אל ,י המע תא רתסא הדיגה אל ,1א התדלומו
 ומש ..ןכ לע 1/  ןיסלכואב ..ומש ארק ןכ לע: ינש ..ןכ לע 5?  ןיסולכואב .-ומש הארק .רשא ינש . .ןכ
 .אח"ופד ('א ןיסולכואב .5 ןיסולכאב) ןיסלכואב הבורמ ןכ לע ינש .. (ך לכב ומש ,5א לכ) לכב הדוהי
 .כג!אופ [רמעתו 4 | ל 'ל .י ןיסולכואב הבורמ הארק ןכ לע .[ן ןיסולכאב ןיבורמ הארק לע ינש ..ןכ לע
 .יראח לש הילגר | א דימעה .י דמעמ | זך (ןוילגב םלשוהו) ן יל .לא יול [ימא | .ית"אחד דומעתו
 וגו הדלי . . ארתו [ינ1אז] התוחאב -- ארתו * 5 | פ תיבב .ךכנא]ְד התיב ךותב ;יִזָח [התיבב | ] ילגר

 לחר ארתו .פ אנקתו לחר אותו ,' בקעיל .הדלי ..ארתו .] "וגו הדלי ..ארתו . התוחאב ..אנקתו
 ,1 אל 'תכ | ,יחַח לא ביתכ :ך לא בותכ ,[ןו לא 'תכ [כפ לא * | "א התוחאב לחר אנקתו ,ל "וגו
 ,לאיְד [ימא תאו | נא 'ל :יתכחפְד םויה לכ (פ םיהלא) י"י תאריב םא יכ .] [רגו 6 | אל לא ינב
 דמלמ | יתגאחופד התוהאב ₪ כ [לחו | ן רמתו ,5 רמתיאו .יכ רמא תאו :תןנ'אחה ד תרמא תאו
 האניקש ;יפ תאנק .[ןְד התאניקש ,1א התאנקש .*אח  האנקש .,ן תניקש ,פ5 [התנקש | יחפ יל

 /₪ תקדצש איה .ינא תקדצ התיהש | פ 'ל , וליא [ילוליא 7 | ןך םיבושח [םיבוטה | ך םישעמב | 1 התוחאב
 | י בקעיל | אפ 'ל םינב -- רמאתו 8 | פ 'ל :תכאחְד התיה אל .1 איה ,י] [התיה | 5 םיבוטה הישעמ
 (ת'א ריא) 'ר ימא ,] ימא לאומש :כ?אח [לאומש רמא | יו ל .ל 'וגו [תכנאהפְד יכנא -- םאו *
 ;יכפ [ןיבשח | חו םה העברא ;אד 'ד :יתכנפ [העברא | י ןמחנ רב לאומש ר"א /[ךנ'א לאומש

 | ג םיתמכ | תג"אחוְד םי-
 הפשי דופאה ןמ ולש ןבאה הנב ןמיב הקתשו התוחא דיב היתוגולבפ התאר הקיתשב הערז
 תדגמ רתסא ןיא רתסא 'וכו הכולמה רבד תאו הנב ןב לואש .קתושו הפ ול שי הפשי והזו קתושנ ףסוי .תריכמב ערוי
 השפתש התנקז לחרכ המצעב הקיתש השפתש דמלמ התדלומ תדגמ רתסא ןיא םש רתסא שרדמבו ,'וכו התדלומ
 ןימינב תקתושו התוחא דיב היתונולבס .התאר הקיתש ךלפ השפת לחר הקיתשב הערז ילודג לכ ודמע הקיתש ךלפ
 קתושו הפ שי חפשי קהושו ףסוי תריכמב היה עדוי רמול הפשי התיה ןשחב-התיהש ונבאש עדת הקיתשב שפת הנב
 אל ביתכד יאמ [הנינח ר"א] רזעלא ר"א םש הליגמב רמאמה רחא ןונגסבו ,'וכו הכולמה רבד תאו הנגב ןב לואש
 הכז לואשב וב היהש תועיגצ רכשבו לואש הנממ אציו התכז לחרב הב התיהש תועינצ רכשב וניע קידצמ ערגי
 הל רסמ 'וכו ןיא ול הרמא יל תבסנימ רמא אלא 'וכו לחרב הב ההיה תועינצ יאמו רתסא ונממ תאציו
 הנממ אצוו התכז ךכיפל ,'נכו הלהינ והינתרסמ יאתהא אפסכימ אתשה הרמא איליל אטמ יכ םינמוס
 ס'דב 'יעו רתסא ונממ תאציו הכז 'וכ) ול דיגה אל הכולמה רבד תאו ביתכד לואשב החיה תועינצ המו לואש
 טקלבו ,ויתמלשהו רמאמה לכ רסח לייכב  .יוכו הארק ןכ לע 8 :םש רתסא תדגאבו י"ק 'ר לאומש !קליבו
 הידב 826 דצ ליעל י"מבו ג"חעו ןיסולכואב הבורמ ןכ לע רמאנש םוקמ לכ קתעוה 186 דצ בוט לכשבו
 התיב ךותב השא לש היל גר דימעס ימ שיפמו סרוג ייכ ר"ב 'יפב  .'וכו רימעמ ימ 4  :'ןכו םוקמ לכב
 דומעתו רחא ןושלמ י'כ ר''ב ייפבו ,היתונוזמ רחא ךליאו ןאכמ תחרוט הניאש דועו דוע השרגמ הלעב ןיאש הינב
 לכשב םג אתיא התיב ךותב 'יגהו ,תיבב תדטוע ןלדגל תחקולש הינב ידי לע רמולכ תדמוע התדיל תמחמ תדלמ
 דיסב ביתכד בותכה ריהזה םיקידצב בלה תאנק לע םגו ,םיאטחה תחלצהב .יוגו םיאפחב 6  :נ'חעו 145 דצ בוט
 הישעמב התוחאב האנקש דמלמ ינשמו "וכו לחר אנקתו 'מא תאו 'וכו י"' יאריב ביתכ ןיאו 'ןכו י"+ תאריב- םא כ
 168 רצ ליעל רחא שרדו ,תי'פיבו רשוי ירמאב 'יעו הימחב תדלוי החיה תקרצ איהש .ילולא הרמא ;םיבוטה
 ורמאנ תודימ עברא 452 דצו ,'וכו לחר אנקתו תינחנוק איה ירהו בלה ןמ 'וכו התוא .יתארב אל 'וכו ותצע לכ וערפתו
 ןמ שבתשנו ג'חב יתפסוהש ומכ אנקי לא ינב 'יגה 'בו 'א א"יכו ל"יכבו] ,'וכו לחר .אנקתו תואנק 'וכו םושנב
 ןוילגב םלשוהו החוחאב לחר אנקתו רע קחצי ר"א ןמ רסח 'א אייכבו ,סש ילשמב ו'ט קוספמ חוקל אוהש וא 'יתכ
 םיבוטה הישעמב ה א ג ק קתעוה ת"הע יישריפבו ,היל ילעפ לקשמב התנק ש ב''יכבו לייכבו [רפסה בתכב
 ושרד וגיתוברו 187 דצ בוט לכשבו ,תרלוי החיה א ל תקדצ איהש ילולא הרמא 'וכו התאנקק טיקלבו "וכו
 התיהש אלמלא הרמא םיבוטה הישעמב אלא 'וכו ךבל אנקי לא ביתכד הב תא ג ק ש אל התוחאב לחר אנקתו
 "וכו תניק ש אלא התוחאב אנקתמ תקדצה לחר יכו לחר אגקתו 471 'ומע ג'המבו ,תדקפנ התיה אל תקדצ
 תואנקל התאר המ התוחאב לחר אנקתו 'וכו לחר ארתו םש ב''גאבו ,ג'חעו תדלוי התיה אל תקדצ החיה אל ולא הרמא
 הרמא תאנק םיבוטה הישעמב אלא תאגיק המל התאנק וישכעו התאנק אל התפוחל תסנכנ התוחא התארשכ וושכע
 וכו ןוא םאו 8 :ב"שר תורעהב םש עייעו 'וכו ינמיה םדוק םינב הל ןתוג היבקה חיה אל ינממ תקדצ איחש ילולא

 ופ
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 ג-א ל אע חשרפ אציו 0

 ,[יכנא התט ןיא סאו] לחרמ םינב ול ןיאש ימ ,ויסכנמ רריש ימו םינב ול ןיאש יטו ערוצמו אמוס
 (בי בי רגומכ) תמכ יהת אנ לא ערוצמ ,(ו ג הכיא) םלוע יתיטכ יגבישוה םיכשחמב אמוס
 46:ולא ,ויה סריכאו ןתד אלהו [ויה םיחמ יכו| (טי ר תומש) 'וגו םישנאה לכ ותמ יכ ויסכנמ דריש ימ
 :םהיסכנמ ורריש

 אנהכ רב אנא :ר סשב אנברו יררגסכלא 'ר םשב המוררר ןגבר 'וגו בקעי ףא רחיו (ג ב
 ,(ב ופ תישארב) ירש לוקל םרבא עמשיו 'נש םהרבא הז (ג וט כויא) 'ונו חור תעד הגעי םכחה

 : סט םיטפכנ םד:5 ,סט כ'ע 6מומנס .ו"ץחת 'כ גו5 'קלי ,סט עוקלי 5 :פ'פ "כדפ ,'נ 5'מ עפ סיכוכ 'םוכי

 דויש | תן אמוסו ערוצמ ([ך ןה) םה ולאו 1 ערוצמו אמוס ןח וליאו .יכנאזופ (ערוצמו אמוס 1

 יל הבה () ינש ןיגמ ,!א יאנש) 'כד םינב . .ימ 5 לחומ ..ימ ["ל יכנא -- ימ* | [ם ינעהש ([ויסכנמ

 לא רמאתו 'נמ םינב ..ימ .%א יכנא ..ןיא םא 'אנש ןינמ םינב ..ימ  .ג%אפ יכנא התמ ןיא םאו םינב

 יתימכ ינבישוה םיכשחמב ינש אמוס .[ֶ םלוע יתמכ ינבישוה םיכשחמב 'יתכד ןינמ אמוס ,] הבה בקעי

 /3א ינש ןינמ) ןינמ אמוס . םלוע יתמכ . .אמוס 2 | ךִד תמכ יהת אנ לא ([ן ןיינמ) ןינמ עיוצמ .י םלוע
 ערוצמ .] 'וגו 'שוה םיכשחמב ןיינמ אמופ תנא םלוע (ןא'ך יתמכ) יתימכ . .םיכשחמב ([ 'נש ןיינמ

 (ג!א ינש ןינמ) ןיגמ ערוצמ .[₪ [תמכ -- ערוצמ | ' תמכ יהת אנ לא ערוצמ .זְד תמכ יהת לא ינש ןיגמ

 :תד (ת יכנא) 'וגו התמ ןיא םאו םינב יל הבה ינש ([ך ןיינמ) ןינמ םינב ול ןיאש ([ן ימו) ימ .)א] תמכ ..לא

 ודריש אלא ויה םריבאו ןתד אלהו ויה םיתמ יכו ךשפנ תא םישקבמה םישנאה לכ ותמ יכ ויסכנמ דריש ימו

 .,ימ [םהיסכנמ -- ימ * 8 | [ץְד 'היסכנמ ..ךשפנ תא םישנאה , .יכ 'נש ןינמ ויסכנמ דריש ימו ,' ןהיסכנמ

 (ן ודרי) ודריש . . אלהו ויה םיתמ יכו םישנאה . .יכ (] ינש ןיינמ) 'נמ ויסכנמ ..ימ ,7 םהיסכנט . .אלהו "וגו

 ןינמ ,'א ותמ יכ 'אנש ויסכנמ) לכ ותמ יכ ינש ([ ןיינמ) ןינמ ויסכנמ ([ך רריהו) דריש ימו ,1] םהיסכנמ

 יכד ינעהש ימ .תכאד ([ן ןה-) םהיסכנמ ..אלהו ויה םיתמ יכו ךשפנ תא םישקבמה םישנאה (5 והמ יכ

 םינב יל הבה (' ינש םינכ) ינש ןינמ םינב ול ןיאש ימו .ף םהיסכנמ ...אלהו ותמ יכו םישנאה לכ ותמ יכ

 /] [המוררד | (בויא) יפ ןינבר | ן 'וגו לחרב .יתכנאחפְ לחרב ['וגו < | יז יכנא התמ ןיא םאו

 | *א יארדנכסילא ,1א ירדנכסלא | 1 אמורד ,(םש)יא יאמורד ,[ן האמורד .ָך האמוווד .כפ אמוווד

 /ןתד ןנחוי 'ר םשב ,(םש) וכנא] [אנהכ -- םשב | תפד 'ל .(םש) יא אבא 'רו .] הבהדו ,21 אבברו [אנברו

 | יתגפד יל ,5 חוו ..םכתה .א חור תעד הנעי םכחה 'וגו ,] [וגו | א םכחה ייתכ 'מא 6 | םפ יל

 | יל הרש [(םש) יתכגופד ירש * | יָד פהובא ,(סש) יתכאופ [סרבא

 וליאכ ןב ול ןיאש ימ לכ ינ ת 448 דצ ליעל שרדהכו יכנא התמ וליאכ יכנא התהמ שרודו ,יתמלשה ןכ
 וניתובר ורמא םש במ אמוחנהבו ,יוכו ןיא םאו םינב יל הבה בקעי לא רמאתו תט וליאכ םורה וליאכ תמ אוה
 תמכ ןיבושח העברא לאו מ ש רמא רמאמה אבוה ןאכו ,תמכ בושה םינב ול ןיאש ימ לכש דמל התא ןאכמ
 םאו םינב יל הבה רמאנש תמכ בושח םינב ול ןיאש םדא לכ יול ןב עשוהי ר"א אתיא םש םירדגבו ,'וכו
 םש זיעבו ,'וכו םינב ול ןיאש ימו אמופו ערוצמו יגע תמכ ןיבשח העברא אינתו יכנא התמ ןיא
 ערוצמ ינע תמכ םיבושח) ערוצמו :אמופ ינע ןה ולא םיתמכ םיבושח העבירא רמ רמ>אד תונע ההימ יאמ
 ודריש אלא ווה יוהימ וחמ ימו םריבאו ןתד והנינ ןאמו םישנאה לכ ותמ יכ ביתכד ינע םינב ול ןיאש ימו (אמוס
 ןמכ םש "גה ןכא ,םיתמכ םיבושה 'ד לאומ ש מא ט'קלבו ,ם"דב ש"ויעו 'וכו ביתכד אמוס םהיפכנמ
 רמולכ יכנא התמ ןיא סאו םש בוט לכשבו ,םינב ול ןיאש ימו אמוסו ערוצמו ינע םירדנב אתיירבב
 ביתכד ערוצמ 'וכו ביתכד ןי מו ס 'וכו "תכד ינע םיתמכ ןיבשח 'ד לאומ ש רמאד הבושח ינא התמכ
 טוקליב קרו) לאומש 'ר רמא 'יגה [ה"יכו 'א א"יכו] ג"יכו 'יסופדבו ,'וכו ביתכד תסכ בישחד םינב ול ןיאש ימ 'וכו
 ביחכד אמוס םש רדסהו ,םיתמכ ןיבושח העברא לאומש 'ר רמא םש ר"'כיאב ןכו ,(ןמחנ רב לאומש ר"א 'יגה
 לכ ותמ יכ רמאנש ויסכנמ דריש ימו 'וכו יל הבה לחרב הב ביתכד םינב ול ןיאש ימו 'וכו רמאנש ערוצמ 'וכו
 םיבושח העברא לאומש 'ר רמא ינת בימ ר"כיאבו ,םהיסכנט ודרוש אלא ויה םיתמ יכו םישנאה
 ימו 'וכו רמאנש ערוצמ 'וכו ביתכד אמוס ויסכנמ דריש ימו םינב ול ןיאש ימו ערוצמו אמוס ןה ול או םיתמכ
 .!בו ךשפנ תא םישקבטה םישנאה לכ ותמ יכ רמאנש ויסכנמ דרוש ימו 'וכו יל הבה רסאנש םיגב ול ןיאש
 ונאת קתעוה םש ג"המבו ,םיתמכ ובשחנו םהיסכנמ ודריש אלא ויה םריבאו ןתד אלהו ויה םיתמ
 ךשפנ תא םישקבמה יוכו והמ יכ 'תכד ויסכגמ דריש ימ 'וכו 'תכד ערוצמ 'וכו 'תכד המוס םיתטכ םיבושח העברא
 ר"ומשבו ,'וכו יל הבה ינש םינב ול ןיאש ימו םיתמכ ּובשהגו ןהיסכנמ ודריש אלא ויה םריבאו ןתד אלהו
 םש וצ אמוהנמב רחואמ רמאמבו ,ז"ע 'סמב ארק ןלוכו םש עטוקמו ,םיתָמכ םיבושה ןה 'ד ימתס רמאטה םש
 ערוצמה םינב ול ןיאש ימו רועהו ערוצמהו ןויבאה ןה ולאו םיתמ בוהכה םארקו םייח םה העברא רחא ןונגסב
 ןל ןואש ימו ןמיפה ףוסב םשו 'ןכו ערטצנש אלא תמ בותכה והנכ המלו והיתע ךלסה תוס תגשב רמאנש ןינט
 לכ ותמ יכ רמאנש ןויבאה ןינמו 'וכו םיכשחמב רמאנש רועה ןינמו 'וכו יל הבה בקעיל הרמאש לחרמ ןינמ םינב
 התמ ןיא םאו רפסה בתכל המוד ההיד בתכב ףסונ יטיש יגיבו ,ל"יכב ה"כ .לחרט 1  :ךשפנ תא םישקבמה םישנאה
 ירדנ 'שוריבו ביימ ריכיאבו טוקליו 'יסופדבו יתגויצש יייכב 'יגהש ומכ יתפסוה ןכ | .ויה םיתמ יכו 8 = :ג*חעו יכנא
 אָלֶא ןניא םיבצנו םיצג רטאנש םוקמ לכ יחוי ןב ןועמש יר םושמ ןנחוי 'ר רמא אהו יתיימ ימ והנה םש םירדנבו ,סש
 אלא ויה םויח אלהו ויה םיתמ יכו םש א'רדפבו ,ני'רב שיייעו ןהיסכגמ ודריש שיקל שיר רמא אלא םריבאו ןתד
 וכו 'וגו םישנאה לכ ותמ יכ םש ריומשבו ,'וכו תמ ולאכ ויסכנמ ררויה לכש רמל התא ןאכמ םהיסכנמ ודריש

 אמוחנתבו טייכ ייס א"פ םש עיועו ונעתנש ותמ יאמ אלא ותוקלחטב חרק םע ויה םהו םה םריבאו ןתד אלהו ות
 כ"באר םשב (אבהר) אבחר ל"'צשו תואסריגה לכב ןאכ שכתשנ םשה הזש 'רג .'וכו אנברו 5 :'י 'יס  תומש
 רשפאו ,כ"'באר םשב אכהרד ןנברו שבתשנ ג"המבו ;אמוררד ןגבר ה"רב םש י"מבו 691  דצ ליעל ייעו
 ושררש ומכ ק"הור לוקל ותעד תמיכסהש קייחור תעד וא תעד חורב ומכ חור העדו אתותינב הנעי םכחה ושרדש



 1 וגגל אע השרפ אציו

 ךייח ,תוקיעמל ןינוע ךכ ה"בקה ול רמא ,בקעי ףא רחיו ינש בקעי הז (םשפש) ונטב םידק אלמיו
 ענמ ךממ ןטב ירפ ךממ עגמ רשא יכנא םיהלא תחתה רמאיו ,הנב ינפל דומעל ןידיתע ךינבש
 ,םינב ול ויה אל אוה הל רמא ,הרגנכ וינתמ רגח אל ,ךמאל ךיבא השע ךכ ול הרמא ,ענמ אל ינממ
 תושעל תא הלוכי הל רמא ,הרש דגנכ וינתמ רנחו םינב ול ויה אל ךניקזו ול הרמא ,םינב יל שי ינא
 הזה רבדה םא ול הרמא  ,התיבל התרצ הסינכה הל רמא ,תשע המו ול הרמא ,יתנקז תשעש םשכ
 וז ףא התרצ ירי לע תנבנ וז המ הנממ יכנא םג הנבאו 'וגו הילא אב ההלב יתמא הנה בכעמ
 :התרצ ידי לע תנבנ

 הרקע לחרו ינבייחו יננד | ,ינכיזו יננד ינבייחו יננד "וגו םיהלא יננד לחר רמאתו (ו

 :ןב יי ל ןתיו ינכיזו יננד ,(אל טכ תישארב)
 . סע נ"ע 6עוסנפ ,זיכק 'כ עוקני 8

 תא :."כנאחופ תוקיעמה תא | .תחוד םי- .ירכנאפ !ןינוע | יתכגאוד לחרב ₪ פ [בקעי 1
 | גיא ינפב | 5 דמעל | חוד פיד .1ד 'ידיתע .יתכנאפ [ןידיתע 2 | 7 תוקינמה תא ,יזְר תוקועמה
 ,י ןטב ..רשא ;תן ןטב ..רשא ינא [כנ'אחד ןטב -- יכנא * | ולא יל םיהלא -- רמאיו | (םש) ו'ךכ הינב

 | חף ךממ ענמ .א ךממ הל 'מא | (פ 'ל םינב -- יכנא) ן "וגו .?א ךממ . .רשא .ל ךממ ..רשא יכנא

 .א (אוה | ל יל [תכנאוד הל* | ן הדגנל | יח 'ל םינב יל--ול הרמא | ב ינממ אלו .זך ענמ אל ינממו 3

 .חפ דגקו | ל ל [ול ** | תלאד ₪ לגא .כנ'או [ינא + | תד היה .כנאו [ויה | כ יבא .תנוד וחוא
 | יכאח התשעש | יפ המ [םשכ 5 | ן רגח אל [רגחו | ףגד היה .יכאחופ [ויה | *א ךינקז ,'א ךינקזו

 ,וכנאחופ [התיבל | 5 הסינכתש | כ יל הל רמא | יאח התשע | תנחוד המ .יכאפ [המו | יתכג יתניקז
 יב ;יִתְד הילא (ת אוב) אב :פ ['וגו הילא אב 6 | יכ?אח הזה רבדה תא ,פ הז רבד | [ךְד התיב ךותל
 ,ְך יכנא םג הנבאו [ףזח הנממ -- הנבאו * | ן "וגו ,פנאח"ל יכרב לע ("ל דלת) דלתו הילא (?א אוב)
 הנממ . . הנבאו ,1א םג הנבא הנממ . . הנבאו .בגיל הנבא (5ִ םגו) םג הנבא הנממ ..הנבאו .ף יכנא םג

 /ןן די לע | (ךומסב ןכו) תנאחד תינבנ :ןַפ [תנבנ | 1א תאז המ | ל 'ל ,ן הנבא םגו הנבא ,5% הנבא

 | י ינכזו | ל ינביחו [ינבייחו ** | 5 ינגד :יתכנאחְד םיהלא יננד ,ן ['וגו -- וננד 8 | (ךומסב ןכו) א י"ע

 | וכ ינכזו | פ ?ל"ינגד 9 | 5 ינבייח 'ל ינביחו [יתנאחוְד יגבייחו * | ם יל ינגד

 .תוקיעמל | :הימתב | .ןינוע ךכ 1  :ת"פיב 'יע\ שדקה חור לוקל ירש לוקל םרבא ץמשיו 449 דצ לועל
 קוצמ שיא 'גרתו ,קוצ םע ףדרנ קועו  ,(גיי יב סומע) קיעמ מ"'למ תוקיעמו ,שפנ תורמו חור תוקיעמ תורקע
 יוגה רב ייפבו י'כה ראשבו ,חור ינתקע (ח"יי ביל בויא) חור ינתקיצה 'גרתו ,חור קיעמ רבג (יב ב"כ ביש)
 שבתשנ ו"דו רי'פדבו , [תירקיעה 'יגה איהו] שייייעו ת"הע ן"'במרבו .ג'המבו בוט לכשב ה"כו תוקיעמה תא
 ושבש ודב ןאכ טוקליבו) תו קו ע מה תא 'יגה ר'פדב ןאכ טוקליב םגו םש בויא 'קליבו .תוקינ מ ה תא
 ינמע ג"המבו ,ףסוי ינפל .הנב ינפל 2  :תוקועמה 'א אקארק 'דב כ"מבו א"אב הגוה זכו (תוקינמה תא והיגהו
 ךינבש ךייח בוט לכשב שרפמ וא פרוג ןכו ,ינא םיהלא תחתה יכ ,וארית לא הזה ןושלב ןהל 'מואו ףסונ 2
 רחיו וכו יל הבה בקעיל לחר הרמא םש במ אמוחנתבו ,ינא םיהלא תחתה יכ ןחל ימוא אוהו הנב ינפל םידמוע
 לש (רסיקיטנָא ל''צו) רידיטנא יכו לחרל בקעי רמא חור תעד הנעי םכחה תרמוא שדוקה חורו לחרב בקעי ףא
 רמואו דמוע הגנב ןושלב וב 'וכו םיהלא תחתה תרמאש ןושלב ךייח ה'בקה ל"א "וכו םיהלא תחתה ינא ה'בקה
 ינאש ךויח םיהלא תתתה הל רמואו התוא דסחמ התא ךכ ה'בקה ל"א םש ב''גאבו ,ינא םיהלא תחתה ךינבל
 רגח אל הימתב .השע ךכ 8  :ץזרהס 'יפב םג 'יעו ינא םיהלא תחתה יכ ויחאל רמאוש ןב .הגממ דימעמ
 ולשמ) הינתמ זועב הרגח ומכ תוצמאתה ןושל וינתמ רגחו ,הימתב הדעב ללפתהל ץמאתה אל רמולכ 'וכו וינחמ
 ע םימחר שקב ךיבא אלה לחר ול הרמא שרפמ ט"'קלבו ,הלפתב רגוח ליחתה 'א 'יס ג"מפ ר"ומשבו (ז'י א"ל
 הז םיללפתמו םידמוע םהינש ויה אל ךמא הקברל השע ךיבא קחצי היה ךכ ול הרמא םש במ אמוחנתבו ,ךמא
 שקבת םא 'וכו הבה א'ד םש בי'גאבו ,'ה לא ילע ללפתת התא ףא ותשא חכונל 'הל קחצי רתעיו רמאנש הז דגנכ
 אוה :קחצי רתעיו רמאנש הילע  ללפתהו הרקע ןתשא התיהש ךיבא קחצי השעש םשכ השע תדלוי ינא תא
 ג"המבו ,'וכו ויהש ה"רב 495 דצ ליעל י"מב 'יעו ול חי ה אל ךומסבו ןאכ 'יגה [תיייכבו] 'יפופדב ול ויה אל
 ני'חעו 'וכו ול ויה אל אבא בוט לכשבו ,'וכו ול היה אל יב א ט"קלבו ,'וכו ול ויה אל ותו א הל ימא םש
 העברא יל שי ינא לבא הילע ללפתה ךכיפל תחא השא אלא ול היה אל אבא קחצי בקעי הל רמא םש בייגאבו
 רגה אלהו הימתב | .'וכו ול ויה אל 4 = :'ןכנ האל הרלי רבכ [י"כב ןוכנל אוהש ומכו םישנ יתש ל"צ] םישנ
 רלונ רשא ירחא דילוחש הרש לע םהרבא ללפתהש וניצמ ןכיה השקה ת"פיבו 'וכו ויגתמ רגחו לאעמשי ול הרלי
 רחאמ אוה טושפ] ,שיוויעו 'וכו ךינפל היחי לאעמשי ול רמאו קחצ קחצי תדיל לע רשבתנשכ וניצמ הברדאו ןב ול
 י"פעאו ובל תלאשמ תאז התיה יאדוב ("י חייו ז'ט ז"י תישארב) ןב ול רלת הרשש םימעפ יתש וחיטבה ה"בקהש
 רשפא יא דילוי הנש האמ ןבש הזכ רברש בשחש אלא ,ןב הרשמ סג ול היהיש ץפחו וינתמ רגח ,ןב רבכ ול היהש
 ךינקז םהרבא השעש םשכ השע ךיבא קהציכ תושעל שקבמ התא ןיא םאו ול הרמא שרדה .ךשמה ב''גאבו [אוה
 ךכ רטוא ןיא יכנא הנבאו ,הילא אב ההלב יתמא הנה התא ףא תדלמ 'ה ינרצע הנה ול הרמאשכ הרשל עמשש
 םג והמ יכנא סג הנבאו ונונפלש רמאמה םג ת"הע י?שרופב שרפמ קוידה הזבו ,הרש ההשעש םשכ יכנא םג אלא
 הרמא התיבל התרצ הסינכה יתנקז הל רמא הרש דגנכ וינהמ רגחו רגהמ םינב ול ויה םהרבא ךנקז ול הרמא

 'נכו וז המ ייסופדבו י"כ ,לכב וגינפלש 'יגהמו ,הרשכ יכנא סג הנבאו ,יתמא הנה בכעמ הזה רבדה םא ו
 גיהמבו ,כ"מב םג 'יעו לחר ירבד אלו שרודה ןושלמ אוה רמאמה םויסש עמשמ (קתעוה אל טוקלובו) 'וכו וז ףא
 ףסונ ל"יכבו ,'וכו תינבנ לחר ףא התרצ ידי לע תינבג הרש המ הנממ יכנא םג הנבאו אלא הנבא הרמא אל קתעוה
 ומכ הבוחל יננד 'וכו ילוקב עמש םגו םיהלא יננד שרוד .'וכו ינבייחו ינגר 8  :ע"'צו נ"חעו הנבא םג הנבא ןוילגב
 ,(ז'ט ב"כ הימרי) ןויבאו ינע ןיד ןד ומכ תוכזל יננדו (ד'י ו'ט תישארב) יכנא ןד ודבעי רשא יוגה תא םגו
 :'וכו ןב יתחפשל ןתנש ינכיזו יננד ןב יל ןתג אלש ינבייהו יגנד ינכיזו יננד ינבייחו ינגד סש ב'מ אמוחנתבו

 שו



 הול אע השרפ אציו 2

 :ןיסולכואב הכוומ וטש הארק ןכ לע ינש סוקט לכב ]ד ומש הארק ןכ לע
 'ר רמא ,ילע יתוחא יתילית יתיתיפ יתפונ 'וגו יתלתפנ םיהלא ילותפג לחר רמאתו (ח

 היה אל ךנ םיטרמ ןהש ךתעד ןח ול יתרמאו יתחלש וליא  ,יתוחא ינפל תושעל יל היה הפמינ ןנחוי
 סולכ ,ןייוח יריד אל היילותיפ ,יתוחאמ הבי ינממ םלועה תונביל יירכ 'ניא םא יתרמא אלא ,שרוס
 (א' טי םילחת) םיפוצ תסונ 'נש הרות ירכר אוה ילש אל תפוג ומצע ,ילינשב אלא ןבל לצא כקעי ךלה

 :ילתפנ קלחכ 'םאנ והי

 סופט ,סט כ" לעוהנס [יע] = :סט 'ע (עוסנס ['ע] 8 סט עוקל 2 :  820 דת 826 ד9 ליעל ,סט םפוקל |
 :'ס '' "5 סנכ

 לע .[ף הארק ןכ לע .גן [ומש -- לע | ים 'ל .) םש ינש סוקמ לכב ['גש םוקמ לכב | ם יל ןד1
 | ן םיסלכואב ,ָך םיסולכואב .[ך*אפ ןיסולכאב .; ןיסלכואב .יכ'א [ןיסולכואב | יפ 'ל .תכא"וד ןכ
 :רתכגח יהלתפנ .'א יתלתפנ יתוחא םע יתלוכי םג יתוחא םע יתלתפנ ['וגו יתלתפנ | %א 'ל לחר רמאתו 2
 /גח [יחילית | ראופד יתיתפ .יתככנזח [יתיתיפ | י יתיסינ ."א יתפנ .'א יתופנ .'ְִךָנֶח יתיפינ | ןפ "וגו

 ינא ,ן יפמינ ,ע הפמנ .ג*א [הפמינ 8 | !א ימא [ןנחוי /ר רמא | 1 יתחא | ןך יתילח .יכא|פְד יתילת

 [ול יתומאו | ן יתחלוש | רתכ'א ולא | ן יתחא | ץ הוה | *ך יפנינ .רתכ'אפך הפניג .!ו הפמ
 :ם יתוטאש 4 \ רג'א ךל | ירתכגא ןימרמ | תוד סהש .ירכגאפ [ןהש | א רמאל ול ,[ם יתרטאו

 ,ג] [יידכ |  תד ינא ןיא .*א ןיא ינא ,1א יניא ינא ,ירפופ [יגיא | ירך 'ל םא | .ך יתרמא ינא

 /*א או- ,3ו היד ,*ך איילותיפ ,ן [היילותיפ | ן הנביי | כנפ הני .ירתאוְד הנביש | ירתכאפד יאדכ

 | רתכאפ ואל | תד היילותיפ ([ך םיהלא ילותפנ) ילוחפנ א"ד .%א היילתפ .?ךנ היד ,כ אייד ;ם הייליתפ
 ומצע .] [תפונ ומצע | ף אב [ךלה 5 | י הוה ;ת] ןווה .'ִךַנ ןיווה .*ָך ןייווה ,ל ןיוה (?רכאפד ןייוה *

 :רכנאופ [אוה | ת'א ואל | ם ולש תפונ ילתפנ .[ךֶד ומצע תפונ א"ד ,'ו תפנ .ךכא ומצע תפונ ,1 תפני
 .'א הפנ .תכנד תפונו :ו'אְו [תפונ | תכוְד םהב ינש .'וגאפ [ינש | א ירבד אלא | ו התיה .ןְד איה

 | ילאפ ןי- .'א'ד יירמאנ .תכגוד םירמאנ | י ויה .ן אוהי .תכנאפד ויהי 6 | ם תפונו שבדט םיקותמו
 כגופ לש וקלח ךותב .יתאְד לש וקלחב

 ןי

 :829 דצו 826 רצ ליעל י"מבו גי'חעו ןיסולכואב הבורמ ומש הארק 'אנש םוקמ לכ ג'תמב | .'וכו םוקמ לכב 1
 וא יתפונ שרפל השקו ,יתולית ו"ות יתיתיפ א"פ יתפונ ן"רנ ןוקירטונ ןושל יתלתפנ םיהלא ילותפנ ושרד .'וכו יתפונ 2
 ייפש ומכו (זי יז ילשמ) יבכשמ יתפנ ומכ וגינעש עמשמ יתפג 'ב א"יכ 'יג יפל] יתיסינ ייגה טוקליבו יתיפינ
 כבש סש במ אמוחנתב 'יעו יתוחא ינפמ יתחדנו ותשא תויהל בקעיל יבכשמ תא יתוניכה רבכ רמולכ ,ת'פיב
 א"באב 'יע] םינמיסה הל יהרסמשכ יתוחא תא יתיתיפ "וכו יתיהיפ עמשמו ['וכו סנכהל הטשוקמ התיה יעיבר םוי
 898 רצ ליעל ביישמ י'עו) תרבזנ איה יב גיי הליגמב אלא םינמיס תריסמ לש הדגאהמ רכז ןיא ריבב םנטא ,כ"מבו
 תשא תויהל הל עויסלו יתוחא ינפמ רוחא גוסל יתיצרתנו יתיתפתנ ונינעו לעופ אוהו ד"וי ילב 'יגה הגוכנו (1 תוא
 לכשבו ,ההבגהו לודיג תארוהבו (יו ז"ב לאקזחי 'עו) דבכה ןינבב יתיליתו ,ילע יתוחא יתלדגה יתילית [.בקעי
 .ןגחוי ר"א = :ינכו יתילתו (יתותפנ) יתיתפ קר .קתעוה ג'המבו ,'גכו יתילת יתיתפ יתיפונ 'יגה 146 דצ בו
 היה אל 'וכו ול יתרמאו יתחלש וליא יתוחא ינפל תושעהל יל היה הלכ ('הפמינ הרמא י"למ 'וכו ילותפנ שרוד
 :ם"מב הפמג 'יגה כ''ג הפמנ 'ע ךורעבו ,'וכו יידכ יניא םא הבלב הרמאו תוג;תש ךלפ הספת אלא הימתב שרופ
 ר"ב ייפבו ,הפנינ ינא א"דפפ 'דב הגוהו 'וכו הפמ ינא שבתשנ ודו ר'פדב טוקליבו ,ני'חעו יפנינ םש בומ לכשבו
 תפנינ הלכל ןירוק םיה יכרכב ןכש 'וכו (יפנינ ספדנה ר"ב "יפבו) הפנינ ןנחוי ר"א שרפמו סרוג א"יכו ט"וכ

 לכ ןנחו 'ר 'מא 'יגה ג"'הסבו ,'וכו יתתלש ולא (יפנינ הלכל םיה יכיכב ןירוק ןכש ר"פדבו א"יכבו) .
 יאמ םש ףסונו ,ינכו הנ ביש ידכ יניא םא 'וכו יתחלש וליא יתוחא (ינפל) םע תושעל יל היה ןיפמגה
 םש ביימ אמוחנתבו ,('ג ח"מ םילהת) ץראה לכ שושמ ףונ הפו הארק יאט יפמנ הלכל ןירוק םיה יכרכב ןיפסנ
 יכרכבש יפנינ ןושל 'יפ דחא י'כב ףסונ םש םגו ,'וכו הפוחה התיה ילש ילותפנ 'וכו ילותפנ לחר רמאתו שרדה
 הלכל ןיריק ויה איירשנ ןק םוחחל יתכלהשכ שיקל ןב ש"ר רמא אתיא 'א ו'כ ה"רבו  ,יפגינ הלכל ןירוק .םיה
 ןירוק יגוי ןושל ףו ג הפי והמ 'וכו ףונ הפי דיה 'א 'יס ו"לפ ר"ומשבו ,'וכו ףונ הפי ארק יאמ 'וכו יִפנינ
 שושמ  [הפי הלכ] (?יפננ ילק ץראה לכ שושמ- ףונ הפי רמא דוד ןכו ר'פדב בי'נפ ףוס םשו ,יפמנ הלכל
 (א"ו יד שיהש) 'נכו הנפטח תפנ שרדה םג חייו 'יס אשת יכ אמוחנתבו ,א"מפ שיר ר"יספב 'יעו ;ץראה לכ
 -.והמ 'ט 'יס אשת יכ ב*ט אמוחנתב 'יגהמ 'יגה וז אפידעו ,יפונ הלכ אוה ינו" ןושל ןנהוי ר'א תפנ ןהמ
 (ט"כ ח"ל תומש) הפונת ה תשחנו שרדה 'ט 'יפ ידוקפ אמותנתב דועו ,אוה ינוי ןושל יפגינולק תפונ
 רצו 161 רצ ליעי י"'מב יעו ןירוק םיה יכרכב ןכש ןושלה לגרומו ,יפנינ הלכל ןירוק ינוי ןושלב ןכש תולכה תשחגו
 יט 'יס ט"יפ ר"מבבו 'ט 'ופ תקח אמוחנהב י"לל ונווכ ןושלה הזבו ,יב י"ק ןירדהנסו 'א ג"י הטוס ע"יעו 6
 רחא שרד .היילוחיפ 4 :םש ב"שר תורעהבו זייט ייפ. 'ט ב"מ םילהת שרדמבו ('ב ח"יק) ועמש .'פ אהקיספב 'עו
 ןאכ ורדסנ וירהאלשו הז שרדו ,'וכו ךלה םולכ הימתב םה ילש אל בקעי לגלגתנש םילוגלגה הרמא 'וכו ילותפנ
 ןוגא יאדיד אל ייליתפ הֶרמא יתלתפנ א"ד קיתעה ג"המבו ,822  ךצ ליעל י"סבו ג'תעו א"ד ןמיס ילב
 שרפמו ,הימתב אוה ילש אל תפונ לש ומצע .תפונ ומצע 5 :לחר ליבשב אלא ןבל לצא בקעי ךלה םולכ
 ילש אל תפונ ילותפנ א'ד 'יגה 478 'מע ג"המבו ,וקלחב םירמאנ ויהי םיפוצ תפונ 'נש הרוה ירבד תפונ וטצע
 188 דצ בוט לכשבו ,ג"חעו ילתפנ לש וקלח ךותב םירטאנ ויהי םיפוצ תפונו ןהב בוהכש הרות ירבד אוה
 םירמאנ אהי םיפוצ תפנו שבדט םיקותטו ןהב רמאנש הרות ירבד יל תפנ ילתפנ ומ ש א רק תו שרפמו סרוג

 שרדה ילתפנ תכרבב זי'נפ ל"יכב ןטקלו ,ןאכ כ"מבו בישר תורעהב שייייעו רפש ירמא ןתונה רמוא אוה ןכו
 זיו יוס חי'צפ םיסופדה תחסונב רחא שרדו) שבדכ םיקותמ הרותב ילתפנ טבש לש םנושל היהש רפש ירמא ןח

 בותכש ה"בקה םהל ןתנש תוצמו הרות םש לע ילתפנ םש ר"ומשבו ,(דימעמ אוהש ה"דב 49 דצ ליעל י"מב 'עו
 ויכבו) םירטע םה םלובגמש ילתפנ ומש ארקתו שרדה ןונגס םש במ אמוחנתבו ,םיפוצ תפונו שבדמ םיקותמו סהב

 ) שטס. | 3) אפ | טס
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 מ התיה אלו התיה הרוחב אלא דלתו ןאכו רהתו 'תכ םלוכב 'וגו תחפש הפלז דלתו (י
 :הרכועב תרכנ

 ןתיתשמ רדגל ריתעש ימ אב ,אמלעד הדנ אתא ,החייבד הדג אתא דגב האל רמאתו (אי
 (זכ ח א'תד) םחורי ינב ירכזו הילאו הישירעיו ןמיניבמ רמא רזעל 'ר ,ימלשמ והילא ונמנ :תומואלש

 סנכ סועע ,ג"" "כ סטס יכ סעוסנס ['עו] ,סייכ 'כ סיכלע טוקלי ,סש עוק5י 4 | :ם"כק 'כ עוקלי 8 :סש ץוקלי 1
 :'ד "כ ע"פ

 | כ והלוכב .יתנאח ןלוכב | יפ 'ל .כנ'אחו ןב בקעיל . .תחפש ,ת*אְד האל תחפש ['וגו תחפש 1
 | ן בותכ ןכו ,1 'תכ ןכו ,אָזְד ייתכ ןאכו | ₪ דלתו רהתו | פ יל .] בותכ אחד ביתכ ,1יךכ1 ['תכ

 תכ'א הרובעב .?אוְד הרוביעב .ינחפ [הרכועב | יתנ?אחד תרכינ .כ'א]פ [תרכנ 5 | 3 תייה | ןפ תייה

 ;חו [הדג | (!א יל התייבד -- אתא) ן התא | ר1רךתכְד דג אב :'א] דגאב .לרעניאחפ [דגב 8

 ,ן [הדג | ן התא | י"ךעתכפד אתיבד .ח אתייבד ,?א] התד | ע דג .ירתכנג'אפד אדג

 | ן ריגל .ת ררגל .?ראחפד רדגל .'יעכנ [דדגל | ?רכו דיתע אוהש | *רת אדיג .ילרעכנאחפד אדג
 ונמו םלועה :יכחוןפ םלועה = /ַ [תומוא 4 | תכפירל ןהיתשמ .2 ןתותשמ [י"ךעִחְוְד ןתיתשמ *

 ,ועכ והילא | .ןֶח איבנה והילא ורמא | ,ן והילא ונמינ | ,ם/[והילא וגנמנ | ?ךתנאד [ת ל"ז] והילא

 /ן [רזעל | 5 ימ ינבמ ןימינבמ ,(םיכלמ) ולך אוה ימ לשמ ,ן ימ לשמו .%א ימ לש ימ | ?ךתנאד יל
 לשמ .?רנְחו ןמינב לשמ .עת ןימיגנמ | יתיאה רמוא | יעת*אח רזעילא .?ךכנ'אפד רזעלא
 ,י הישרעו .'דל השירעו ;(םש) ולרע ְוְד הישרעיו ל הישירעיו * | י אוה .. לשמ ,(םש) יכאפך ןימינב

 (םש) ילךאפ ידבכזו | א והילאו | 5 היסיע 2 השידעי ,*אפ השירעי .ֶד הישרעי ,!ַא הישירעי

 | (םש) י*ךכפ םחורי ןב | (ן יוגו [ןמינב -- ירכזו)

 לידרה 'יחבו ,'ןכו שבדמ םיקותמו הב ביתכש הרותה תא (ןידימעמ םלובגמש ימור י"כבו ,םירטעמ םש אמראפ
 יוכ יח תכרב אלמו ה"נש 'יפ םירבד ירפס 'ע] ןהימיב ןירדהנפ ויה הבש ילתפנ לש וקלחבש אירבטל וזמרש בתכ
 םש ףסותנו ;הירבט לש לודגה שרדמה תיב הז 'יגה 920 רצ םש םיאנח שרדמבו ,אירבט לש ָך"ב הז רמוא יבר
 אלו הדלי הרוחב התיהש יפל ט"קלב | .'וכו 'תכ םלוכב 1  :|ילתפנ לש וקלח ךותב ,אוהש הכרב אלמ  אוהש
 ץוח ןוירה רמאנ ןלוכב שרפמ ת''הע י'שריפבו ,הרוביעב תרכינ התיה אלו םש בוט לכשבו ,הר בו ע ב הרכנ
 רהתו הב רמאנ אלו הפלז רלתו םש ג'המבו ,'וכו הב רכינ ןוירה ןיאו םינשב תקוניתו הרוחב התיהש יפל הפלזמ
 הרוחב שרפמ אוה ילוא] העכטו הפוג ןינב יפל הזו דליל תערוכש דע הרבע איהשכ תרכינ החיה אלש דיגמ דלתו
 שרפל שי (השרפל ערי אל רבחמהש) 8 תוא 641 דצ ליעל י"'מב וייב "יג ןכו םישנה ןיב תרחבגו הבוט ןבומב
 !א ו"רתבו דג אתא םגרותמ א''תכו ,לזמ אב 'יפו .תובית יתשב דג אב ירקהו תחא הביתב דגב ביתכה .דגב 8  :[ןכ
 ליעל ומכ הדג תביתכו ,םלועה לזמ אב תיבה לזמ אב 'וכו התייבד הדג אתא דג אב ןאכ ושרדו ,אבט אלזמ אתא
 תימרא ןושל (הנוכנה 'יגה יפל) םש שרפמו אתייבד אדג אב ט"קלבו ,'א דג 'ע ךורעבו ש"'ייעו ז"עד הדג 731 רצ
 המודו תיב לש לזמ אב רמולכ תובית 'ב דג אב אהקמל םא שיו 'וכו הרוסמל סא שי םש בוט לכשבו | ,לזמ אדג
 ,אמלעד אריג אתא אתיבד אדיג אתא הרמא דגב האל רמאתו ג'המבו ,(א"י היס היעשי) ןחלש דגל םיכרועה ול
 ריתעש ימ אב דג אב רחא שרד .'וכו ימ אב | :אתיבד הילזמ אתא ר"במ אבוה (ןיזאר ד"ר 'צוה) םי'בשרבו
 ;רדג ןושל דג ושרדו ,דג לשמ והילא רמאד יארוהנ 'ר תטישכו והילא הזו תומוא לש ןדוסי סורהל ןתיתשמ רדגל
 בותב לייכבו] ,תיתשמ עו 'א דדג יע ל"תמעבו ג'חעו ןתי ת ש מ יתהגהו ,רדגל ודו ריפדב תשבושמ 'וגהו
 אנליא ודוג ןוגכ 'יפו תומוא לש כ אב דג אב קיתעה 'ד דג 'ע ךורעבו [יטוש יניב ףסותג ן"ישהו תומואל
 ונדוגי דודג דג רמוא אוה ןכו םלועה תומוא לש ןהי תות ש מ רדגל דיהעש ימ אב ג'המבו ,(איי 'ד לאיגד)
 המוהו דודג ןושל ןישרוד שיו םש בוט לכשבו ,שייייעו 'וכו תומואה תא ררוג אוהש ימ אב דג אב א"ד ט"קלבו ,'וכו
 םגרותמ ונינפלש שרדה יפכו ,'וכו הרשאה יאיבנו לעבה יאיבנ דדגמש ימ אב רמולכ 'וכו ודדוגתת אל אנליא ודוג ולי
 רחא רמאמב ('א ח'צק) הכרבה תאזו 'פ אתקיספבו ,אימנאד ןוהייותשמ אעדגמל ריתעד אבט אדג אתא 'ב י"רתב
 דג לש וטבש הז 'ה תומקנ לא שרדה 'וכו ןה ולאו ךריבש םיטבש רשע דחא דגנכ השמ :רמא םירומזמ רשע
 רבכמ ספדנש םילהת שרדמב רמאמה ותואבו ,ב'שר תורעהב ש"ויעו תומוא לש ןתיתשמ עדגל ריתע אוהש
 ותיתשמ עדגל דיתע .אוהש ונממ דמוע בוטל רוכז והילאש דג לש וטבש דגנכ 'ה תומקנ לא 'יגה 'צ רומזמ
 'טבו ,םלוטה תומוא לש ןתיתשמ רדוג אוהש ונממ דמוע  ל"ז והילאש א'םתח 'ר םילהת טוקליבו) תוטוא לש
 אמוחנתבו ,('ב 'יס 'צ םילהת יריכמ 'קליב היכו םלוע לש ותיתשמ אוהש וכו והילאש 'ג 'יס םש ב"מ םילהת
 אוהש איבנה והילא תא םכל חלוש יכנא הנה 'וכו דגמ אוה כקעב אבה לאוגהש יוכו ונדוגי דודג דג ,ביי 'יס יחיו
 רמאמב ג'י ייפ אשה יכ אמוחנתבו .םיסופדה תחסונב א"י ייפ ט'צפ ןמקל 'יעו בקע דוגי רמאנ ךכל דג טבשמ
 ויט עשוהי) דג לדגמ שרדנ 'וכו העברא והילא 'וכו תומש םהל ארקנש םדא ינב העבשמ דחא הז ירוא ןב לאלצב
 רדגמ אוהש והילא תא אוצוי 'ולכ) 'וכו םלועה תומוא לש ןהיתותשמו ןהיתונכשמ דדגמו איצוי היבקה םשמש ז"ל
 ,ש"ייעו יוכו םימכח ונמיג ט"קלב םגו ,'וכו ונמינ ו'יכבו .'וכו ונמנ 4  :יד יס מ"פ ר"ומשב ייעו ,(םש לי'צו 'וכו
 והילא ונמו יוכו דיתעש ימ אב שרדה םייסמ א'יכ ר"ב 'יפבו [תיייכו 'בו 'א א'וכו] גייכב ןכו ו"דו :ר"פדבו
 ןכו ,ימ לשמ ו הי ל א והילא ונמו 'וכו ימ אב היגה כ'מבו ,ימ לשמ והילא רמולכ 'וכו ימ לשמ םש 'ג כ"חאו
 והילא 'ע ךורעבו ,ימ לשמ והילא רמאמה הז ליחתמ םש םיכלמ 'קליבו ןאכ טוקליבו . כ"יכבו ,וירחא וסיפדה
 יר אוהו (רזעלא 'ר :כי'ג ייגה ו''דו ר'פדבו) רזעלא 'ר ךומסבו .רזעל 'ר  :'וכו ימ לשמ והילא והילא הז דגב קתעוה
 982 רצ ב'ח תיהגאב 'עו רחא םוקמב רכזוה אל 'וכו תימח המ יירוהנ 'רל רמאש יפילפ 'רו ,עומש ןב רזעלא
 ,ןמינבמ 'מוא רז עי לא 'ר ג'המבו ,דגמ 'מא יארוהנ 'ר ןומינבמ רמא רז עיל א 'ר םש ךורעבו ,880 רצו
 ארקמב בותכש ומכ ןמינב ינב ךומסבו ,890 דצ ליעל ומכ ןמיניבמ ירמא וליאו הטמל ןכו לייכב ןמינובמ תביתכו
 רי'גיהו) השירעו ךוססבו ןאכ בותכ ל"יכב .הישירעיו | :םש "מב 'יעו 899 דצו 678 רצ ליעל וטכו ןמונב ינבמ
 ךורעבו ,ג"'המב ה"כו הישרעיו בותכ ארקמבו ,רי'פדב ה"כו (םש י"'מב 'עו עצמיאב 180 דצ ליעל ומכ לוגס םוקמב
 אוה שי'העבו ר"פד ךורעב ה"כ] שיערמש העשב רמאמה ףוסמו םחורי ינב ירכזו הילאו הישרעיו קיתעה הישרעי יע
 ביי /ח 'ד יג קוספ 'א בימב הי ל א ומכ איבנה והילא אוה הז קוספב הילאש שרוד רזעלא 'רו 'וכו [שבושמ
 תטילפב תוריתינ תוריסח שרדמבנ ,ב"י 'א בי'מ הרוסמב 'עו ,ו'כ א"ב 'י ארזעב הילא אצמנ דועו ,ג'כ 'ג יבאלמבו

 8 16788021: ז8לל₪.
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 ,(א וי אימ) 'ונו רעלג יבשותמ ינשתה ותילא ןעיו ר"הה רגט רמא יארוהנ 'ר ,ןמינב ינב הלא לכ
 ירע לכו רזעי לובג םהל יהיו 'תכד היל רמא ,ןכ רמימל תימח המ יירוהנ 'רל יפילפ 'ר היל רמא
 ,חיזנה תכשל יכשוימ ,דעלג יב שותמ יירוהנ 'רד היירק רזעלא 'ר םייקמ המ ,(הכ גי עשו דעלגה
 ומלוע שיערמש העשב ,ןה תושרדמ אלא ,הילאו הישירעיו רזעלא 'רד היירק יירוהנ 'ר םייקמ המו

 ,וילע וניתובר וקלחנ תחא םעפ ,ומלוע לע םיטחר אלמתמ ה"כקהו םחורי ינב תובא תוכז ריכומ והילא :
 :(100 75) ו"טפ עא וקיפל כדק ,(97 75) ם"יפ סנכ וסינל כדס 2

 :תכנחופ דג לשמ .ע |דגמ | יחפ רמוא | | ירחונ ,] יירוחנ | י*רתאפד ןימינב .כנח [ןמינב 1

 | יד ינשותה .%א יבשיתה | ףוְד רמאיו .(םש) יכנאחפ'ד [ןעיו | (םש) ו אוה ..לשמ ,אד היה ..לשמ

 אפ [ירל | (סש) 'יכ יפלפ | (סש) יתכנחד 'ל .א ליא .ן הל .ם |היל? | יתכנאופד 'ל .ח [ווגו
 | ח יל .ת ארוהנ .(סש) יכאפך יארוהנ .] יירהונ .1 [יירוהנ | [ף 'ל .(םש)  ןב .תכוד רב .ג 'רב

 ,ן רמימ | ך הייזח .(םש) ו'רת  תיוח :.כאחופ [תימח | ד ןאמ ,(םש)ו יאמ .*ךכאחופ [המ

 |דעלגה -- לכו | ?ךַתְוְד לובגה .'יכחפ |לוכג | *א 'ל .זך אלא .ן הל רמא |היל רמא | ?ך ךכ | ₪ תרמאד
 ,(םש) ו הירק .] [היירק | ית רזעילא .ן רזעל | כא 'ל תיזגה -- המ 8 | ן "וגו .!י'אח דעלג ..לכו
 | ם ביתכד היה ."] היה .י'ףִד הוה < .(םש) ו] [תיזגה | יתחפד יאווהנ .ן יירחהוג | ןְד הארק

 | תד הארק .(םש) 'ו הירק .יכנאח"ופ [היייק | יתכאחפד יארוהנ ."ן יירהונ .1 [יירוהנ | יתכפ המ 4
 ,*אש השירעי .[ך הישרעי ,י הישרעו ,1ךל השירעו ,(םש) יתןִך הישרעיו ["ל הישירעיו * | יז רזעילא

 [אלא | [ך הוה הילאו .'אְד והילאו .גן 'וגו הילאו :.יכאחפ |הילאו | 2 היסועו :1 השידעו ,'א הישירעו

 ה"בקהש ,ן שיערמ םוקמהש ,ו שיערמ אוהש .ץע [שיערמש | ₪ העשב השירעי | י 'ל ,ןזְך היל רמא

 ,יעתכנ!אחופ [והילא 5 | אפ םלועה תא .ינְח"ו ומלוע תא | כ חד שיערמ ה"בקה היהש ,(םש)יא[פ שיערמ
 | (סש) יעאפ ה"בקה | ו 'ל .א םחורי ןב ,[ָך םחרי ינב [םחורי ינב | ל 'ל |תוכז ** | ך היה .%א הילא
 ונדג ,ך ובדג ,וכחופ [וילע | ?א וילע וקלח .%א וקלח | א םימחר םהילע .' םימחר [ומלוע -- םימחר
 | (םש) ינא 'ל .תך הז

 ויו רסח בקעי לכו 'ה ןמ רב והי ל א םיאיבנה לכ שרדה [בי'כ רצ רעמייהטרעו תרודהמ 'עו] 41  דצ םירפוס
 הילאש ושרד אלש עמשמ שרדה הז יפלו ,ב'מ ו"כ ארקיו י"שריפב 'עו 'וכו בקע ערז לאגו אב והילאש ךרמלל
 ךומסב ןכו 'בו 'א א"יכבו] ת"פיב םג 'עו ,והילא וגיא םש ארזעב הילא ןכו ןוהילא הז 'ןכו הילאו הישרעיו 'פב
 ינבמ הלא לכ ('מ 'ח) השרפה ףוסב םש ארקמב .'וכו הלא לכ 1  :[והילאו קוספב 'יגה 'א א"יכבו םיסופדב
 והילא רמאוו בותכ ארקמב = .'וכו ןעיו 86:  דצ ליעל י"מב 'עו דחי םברעלו םיקוספה רצקל סכרדמו ,ןמינב
 תימח המ 2 :[רפח םוהניבש המו 'וכו לובג םהל יהיו 'יתכד השנמ 'וא אירוהנ 'ר שבחשנ ר"פד טוקליבו] ,'וכו
 טבש יצחל םג הלחנל ןתינ דעלגמ ירהו אוח דגמ והילאש קוספה הזמ היאר איבהל ןכ רמול תיאר המ  .'וכו
 לבא דעלג יבשות וארקנ םירעה םש לעו דעלגה ירע לכו רזעי לובג םהל יהיו דג ינב יבג ביתכד ל"א השנמ
 היארה שוריפ עמשמ ןכו ,ש"שרה 'יחבו ת"'פיב 'עו דעלגה יצחו קר א"ל גיי עשוהיב ביתכ השנמ טבש יצח יבג
 יבשתה והילא ןעיו ביתכו רעלגה ירע םתלחנב תיאד דגמ רמוא יארוהנ 'ר קיתעהו ןושלה הנישש ג'המב
 רצ בוט לכשב םג אתיא לובג 'יגהו ,ימלשוריה ןושל ןונגסכ איהש תי מ ח המ ייגה הנוכנו ,דעלג יבשותמ
 הלא "וכו הילאו הישרעוו רחא בותכ םש י"הדבו ,ההזעב התיהש תיזגה תכשל 8 :לובגה בותכ ארקמבו ,9
 הארוהו תודעה סוקמ דע לג יבשוימ דעלג יבשותמ שרודו ,םלשוריב ובשי הלא םישאר םתודלתל תובא ישאר
 ןירדהנס 'שורו [807 דצ ליעלו ב'מ א"יפ ןירדהנס]) תיזגה תכשלב תבשוי התיה דחאו םיעבש לש ןירדהנסו ,לארשיל
 אלא רעלג ןיאו שדקמה תיב והארהש רמלמ דעלגה תאו 'וכו והארוו ז'נש 'ופ הכרבה .תאזו ירפסבו ,('ג טיי א"פ
 הפי ךנה 'פ רישהשבו ,ביפ קלמעד 'סמ אתליכמב 'עו ('ו בכ תיטרי) ןונבלה שאר יל התא דעלג 'נש ק"מהב
 תיב הז הז הז יאו םלועה יתומואל דעו לג ויתישע וכותמ םתשלגש רה דעלג רהמ ושלגש תושרדה ('א 'ד) 'וכו
 'וכו ןירדהנס ולא הז הז יאו םלועה תומואל ךעו לג ויתישע וכותמ ןתשלגש רה דעלג רהמ ושלגש "וכו שדקמה
 םויקמ המו כ"חאו 'וכו יארוהנ 'ר 'ייקמ המ הלחתב תסרופמ אחסונה טוקליבו ,םש ריומשב ו'זרהמ הז לע ריעהו]
 אלא םימוה ירבד ןתינ אל ביפר תור שררמבו 'ג 'יס א"פ ר"יוב ורמאש ומכ .ןה תושרדמ 4 = :['וכו רזעילא יר
 רוכזמ והילא ירכזו הילאו ומלוע שיערמש העשב הי שיערו: הישרעיו שרוד יארוהנ 'רו ,שרדיל
 ןאכ טוקליבו יתנייצש ילכב םג אתיא ריכזמ והי ל א 'יגהו ,ומלוע לע םימחר אלמתמ ה'בקהו םחורי ינב
 חורי ינב תוכז ריכזמ והילא ומלוע שיערמ ה"ב ק הש העשב גיהמבו ,םש ךורעבו םיכלמ 'קליב ר"פדבו
 " ותולא רמאד נ'רלש "וכו יירוהנ 'ר םויקמ המו השקמ יאמ הומת ונינפלש רמאמבו ,'וכו םימחר אלמתמ הי'בקהו
 םיקוספה יבב הילא ןכו הילא ומשש רחא שיא אלא איבנה והילא ןימינב ינב ןיב י"הדב רכזומש הילא ןיא דגמ
 אוה רזעלא 'רד .היירקב הילאש ניר םג םויקמ שיערמש העשב שרדה י"ע | דועו ,םה םירחא םישנא םש ארזעב
 אמוחנתב רמאמב ןוכנ שרדהו ,[הזב וריעהש 5 דצ ש"אמר תאמ הבר והילא רדסל אובמבו ת"פיב 'ע] איבנה והילא
 יבשוימו היה ןמינב טבש מו היה ימלשורי שיא תדפ ןב רועלא ר"א העברא והילא םש אשת יכ
 העשבש הישרעו םחורי ינב ירכזו הילאו הישרעיו םימיה ירבדב תומש 'ד ןל וארקנו 'וכו היה תיזגה תכשל
 יוכו הישרעיו ביתכ ךכיפל םחרטו ה''בקה ינפל םלועה תו ב א ריכזמו הילא רמוע ומלוע שיערמו סעוכ ה"בקהש
 החפסנש תוליצא תכסמל א'"רגה ןב א"ר תמדקהב ע"יעו ,םש ו"זרהמ 'יפבו םש ר"ומשב 'עו :תומש העברא ירה
 תחא םעפ םש בוט לכשב .תחא םעפ 5  :ב"סקת אנליוו 'ד תישארב תדגא שרדמל םירחא םינטק םישרדמ .םע
 ילע םיק לוח םתֶא רמא םהונפל דמעו אב ,ןימינב ל ש מ .ןירמוא ולאו דג ל ש מ םירמוא ולא וניתובר וקלחנ
 אב ןמינבט ןורמוא ולאו דגט ןירמוא ולא וי ל ע וניתובר וקלחג תחא םעפ ג"המבו ,לחר לש הינב ינבמ ינא
 תחא םעפ רפוסמ םש ר''אסבו ,לחר לש היגב ינבמ ינא ןיקלחנ םתא המ ינפמ יתובר ןהל 'מאו ןהינפל דמעו
 הערזמ םירמוא ויה ןהמו לחר לש הערזמ םירמוא ויה ןהמ [אב והילא .ןכיהמ] םירמואו םיבשוי םימכחו וניתובר ויה
 אל לחר לש הערזמ אלא ינוא ינא ייתובר ןהל רמא םהינפל דמעו והילא אב םירמואו ןיבשוי ןהש דע האל לש
 !פותבו) 'וכו התא ןהכ אל ןל ורטא םחרי .ינב ירכזו הילאו (הישעו וידבו) השרעו ןימינב לש וסוחיב בותכ ךכ
 קידרבו שיוועו וכו וילע וקלחנש הבר ןתולא רדסב שיש בתכש ןואג .תבושתב אצמנ ןכו ואיבה 'ב רייק מ"ב



 5 גי אי ל אע השרפ אציו

 ינא ,ילע םיקלחנ םתא המל ייתוכר םהל רמא ,םהינפל דמעו אב ,ןמיניבמ ורמא וליאו דגמ ורמא ולא
 ;לחרלש הינב ינבמ

 ינג רשא שרי  ,וימימ הינסכאב רשא ןל אל יול 'ר רמא 'וגו ירשאב האל רמאתו (גו
 תיזרב יבא אוה 'וגו הושיו הנמי רשא ינבו ד"הה ,תוצרא הדוהי שרי אלש המ  תוירטלפ
 ןמשב וחשמנש םינהכל תואושנ ויהו תואנ ןהיתונב ויהש רמא יול 'ר ןומיס 'רו יול 'ר  (אל ל ז איהד)
 : תיז ןמשב וחשמנש םיכלמל תואושנ ויהו תואנ ןהיתונב ויהש רמא ןומיס 'ר ,תיז

 :בי" ייפ יסיו 6עוסכנס 'יע 5 : וע (ל5 יכ י"סד 'קלי ,סט עוקל" 4  :ם'יכק יכ עוקני 8

 ,(םש) יבנאחוד דג לשמ .פ [דגמ | 5 ימוא ,(םש) יתאוד םירמוא ,יכנח [ורמא | נןפ ולוא 1
 | א ןירמוא .ךפ ימוא ,(םש) יד םירמוא .יכנהו [ורמא | יתכאחפְד ולאו .נָו [וליאו | ית ןימינב לשמ
 [םהינפל | [ך והילא אב ,1א אב היה | ית דג לשמ ,(םש) יא ןימינב לשמ .כנחְו ןמינב לשמ ,פ ןימינבמ

 ,?או םיקלוח .פ ןיקלחנ | תכד המ .יגאחופ [המל | ח 'ל :יתכאפד יתובר גו [ייתובר | *א םהילע
 | ת לחור [האל5 | ןד ינא ₪ .יתכגאחפ [לחו לשל | ית יל ילע | (םש) % םיקולח ,1א ןיקלוח
 ,.ירשאב ,5נ1אח] תונב (5 ינורשיא) ינורשא יכ ירשאב .?א ("%א .'וגו) יכ ירשאב ;ןפ ירשאב ['וגו. ירשאב

 ,יתכנ?אופ [רשא | כ אייה .] הייד :ו?רתנאפד אינסכאב | תיל [ןל | דד ךכל הכזש ימ ירשא 'מול תונב
 ,?ף תויטלפ ;] תוירטאלפ 4 | ילך ל .%א יבג לע ,'א יבג ,פ בג ;ת והגג .ך יהנג ,עכנו [יגג | 'אד יל
 חרשו העירבו יושיו ,*ך] [יוגו | ?אְד יל .ן הוושיו ,ולךכנ'אפ [הושי | א 'ל ד"הה | 1 תואיטלפ

 | *א יל ןומיס -- 'ר5 | 1 תייז רב ,י תיז רב ,] תויזרב | י?לרתכנאפד םתוחא (יתככנ1אפ חרסו)

 [?רעתכגאחופד תואוש* | א יל ויהו | 'ך םיאנ [תואנל | ל םתונב ,י?ךחד םהיתונב [*ךע תכנאופ ןהיתונב*

 [ילרכנאחו תיז ןמשב * | *ךְל הנוהכל ["רתכנאחופְד םינהכל * | ל תואשונ .*ך תואשינ ,+ תואשנ
 ת רו6 | תת תיז ןמש אוהש החשמה ןמשב ; תיז ןמש החשמה ןמשב ,ף החשמה ןמשב ל תיזב
 ,םחופ [ויהו | יתד 'ל ,ך תואנ םהיתונב ,ן תואנ ןהיתנב ,ָנָּפ [תואנ ןהיתונב | ך ימוא | (א יל תיז -- 'ר)

 | ן תיזה | ל הכולמל [םיכלמל ** | ל תואשונ .ו תואשנ [ףכנחופד תואושנ* | יתד 'ל .ג ויהיש

 תרחא הטיש דועו ,םש ז"אסב 'עו (412 רצ א"ל קלח ח"מב םשבה תגורעמ קתעוהש רמאמבו ו"כ 'ח  א'הד
 זימפ א'רדפ) סחנפ אוהו (ט"פ ילשמ שרדמ 'ב ד"וק מ"ב) ןהכ אוהשו (ד'פ ר"יספ) יול טבשמ  והילאש
 :והילא תולדג 'א רמאמ ואובמבו םש ר"אסל ש"אמר תורעהב 'יעו (סחנפ שיר טוקלי ח": 'ו תומש 'א י"רת
 יהב ג ןושלהו 'ג טלפ 'ע ךורעב םג 'יגהש ומכ ('תוירטלפ י ג ג ןושלה השק ןכו השק שרדה םעט .'וכו ןל אל 8
 (5הינפסכא תארוהו :תואיטלפ רשא שרי טוקליבו (?תויטלפ ךשא שרי קר ייגה אייכ ר"ב 'יפבו ,םיטופדב .תוירטלפ
 אל ייפ ת"פיבו ,'וכו ומע היה אינפכאל אצישכו 'וכו אינסכאל אצי םא אמש בי'כ 'וס אצינ במ אמוחנתב ומכ ןאכ
 בתכו וםושנאה ךרדכ הרוחפל םוקמל םוקממ דדונ תויהל ךירצ היה אלו ומוקמב ולשו טקשו רישע . היהש "ובו ןל
 ירג 'נכו רשא ןל אל בתכ .רועו ,תוירטלפ יהבג שריש ש"'מ ןכו הל ירימג יכהד 'רנ אלא זמר .הזל" יתאצמ אלו
 חטבל ןכוש היהו תורייע ול ויה יכ אינפכאב ןל אלש א'זו היתונבו ןובשח ומכ  תורויע תונב ינורשא יכ .שוררד
 יב רחא ןושלמ ט'יכ רי'ב 'יפבו ,'וכו תונבב רשואמ רשא היהש שממ תונב ןושל תונב שרד בושו "וכו םלועל םהב
 הנוחו סוקמל םוקממ תרבועה הריישכ אינפכאב רשא ןל אל היתונבו ןוכשחב ומכ םירפכו תורייע תונב ינורשא
 'ע] תודש תוצרא הדוהי שרי אלש המ ,בשוימ והוכלמ לכש ךכל ךרצוה אל רשאו םילהאב םש תנסכאתמו הדשב
 אלא תונב ירקת לא שרודש הארנ רתויו .הירצחו היתונב דודשא א'דכ 'וכו םילשורי תונב 'ה אפ הבר .ש"הש
 שרדה תנוכ ה''כו) ןי ג ב ןושלמ אלא םתשרדכ הניב ןושלמ אל לבא ,םש ר"שהשב ןנבר ושרדש ומכו תונוב
 תויטלפ ול ויהש רשאב םיאנקתמ םיגובה לכש שרדה םעטו .(814 דצ ליעל םג 'עו ,26 רצ םש במ אמוז שרדמב
 הונ שרשמ תואגנ ב ומכ תונב אוה שרדהש (רווחמ ונניא לבא) וע רשפאו ;הינסכאב ןולל ךרצוה אלו הברה
 ומש תא ארקתו םש בוט לכשבו ['ג 'יפ טע השרפ ןמקל יעו ,'ו 'ב ,הינפצב תואנ םוקמב תונ .בותכ ןכו הרידו
 תונב ינורשא רמאמה שארב [ת''יכו] 'יסופדב ףסונש המו ,'וכו תארוטלפ יגג רשא שרי 'וכו יול ר"אד רשואמ רשא
 ר''ב ייפבו) 'נכו הכזש [ימ] ירשא 'מ ו ל אייכ ר'ב ייפב ןושלהש ןמכו ר/'ב 'יפמ עבונ ךכל הכזש ימ ירשא 'מול
 רחא שרד .'וכו ד'הה 4 :484 רצ ליעל י"מב 'עו (הירחאלש השרפ תלחתבו וז השרפ ףוסב שוריפה רסח ט'וכ
 יעו ע'פב רובד ליחתמ ד"הה תלמבו ,םיכלמלו םינהכל תואושנ ויהש ויתונבב רשואמ רשא היהש תונב ינורשא יכ
 חושינ הנמי (ז'י מ תישארב כ'הלכ רשא י נבו 'יגה ןאכו) רשא ינב בוחכ םש י"הבדבו .897 דצ לועל י'מב
 וטושפו ,(*תיזרב ירקהו תיזרב םש ביתכהו ,תיזרב יבא אוה לאיכלמו רבח העירב ינבו םתוחא חרשו העירבו יושיו
 יבא תיזרב יבא אוה רשאש תיזרב יבא אוה 'וכו רשא ינבו ושרד ם'רו ל"רו ,תיזרב יבא אנה לאיכלמש ארקט לש
 רודו ןרהא הז אלא םינב ןמשל שי יכו 'וכו רהציה ינב ינש הלא ז"'ט 'יס ח"יפ .ר'מבב שרדה וחמגודו) תיז ןב
 תואושנ ןיהו תואנ ןהיתונב ויהש רמא לר (םש ןמסנב 'עו 'ןכו תוכלמ דודו הנוהכ לטנ ןרהא החשמה ןמשב וחשמנש
 ינכו הכולמל 'וכו הנוהכל יוגה ל"יכבו ,'וכו וחשמנש םיכלמל תואושנ ויהו תואנ ןהיתונב ויהש רמא "רו םינהכל
 ראשב 'יגה אפידעו ,'וכו הנוהכל ןהיתונבמ ןיאישמש 808 דצ ליעל ןושלהכו הנוהכל 'יגה ספדנה ריב 'ופב םגו
 ויתונבב רשואמ היהש שרדה רקיעו ,יתהגה ןכו וכו וחש מג ש םיכלמל 'וכ וחש מג ש םיגהכל םוופסה
 ינדעמ ןתי אוהו 'וכו ינורשא יכ ירשאב רמאנש תואנ ויתונבש ומחל הנמש רשאמ םש יחיו אמוחנתב םג אתיא
 .ט"'צפ ףוס ןמקל ייפופדה תחסונב םג 'עו םינדע םע ינש ןכשיבלמה רמוא אוה ןכו תוכלמל תויואר ויתונבש ךלמ
 וחשמנש םינהכ ל תואושנו תואנ וי תונ ב ויהש .רמוא לר םי'רו ל"ר קתעוה םש י'הד י"שרל סחוימה שוריפבו
 םש י'הד 'קליבו ,הח שמ ה ןמשב וחשמנש םי כ למ ל תואושנו תואנ םהיתונב ויהש רמוא פ'ר תיז ןמ שב
 ויהש יול ר"א ט"קלבו ,תיז ןמשב וחשמנש םיכלמל תואושנ ויהו תואנ םהיתונב ויהש רמא ליר פיירו ל"ר .עטוקמ
 החשמה ןמשב וחשמנש םיכלמלו םינהכל תואושנ ויהו ותומכ תואג רשא טבש לש םהיתונב
 םיחשמנש םיכלמלו םינהכ ל תואושנ ויהו תואנ ןהיתונב ויהש ינל ר"א םש בוט לכשבו ,תיז ןמשב
 תואושנ ויהו תואנ ןהיתוגב ויהש תיזרב 'ע ךורעב ם"ר לש שרדה םע ל"ר לש שרדה בכרוה ןכו 'וכו תיז ןמשב
 :תיז ןמשב ותשמנש םינהכלו םיכלמל

 3) קזה6(סעוטמנ, 886|28. ?) הפ)/-0ע. *) 6/0, 416 27060. ") תר



 בע השרפ אציו |06

 בע השרפ
 רופי אל ןיקזי יכ םג וכרד יפ לע רענל ךונח 'וג\ ריצק ימיב ןבואר ךליו (די ל

 :(ה בל רבדמב) 'ונו הזוחאל ךידבעל תאזה ץראה תא ןתוי (ו גכ ילשמ) הנמט
 העינש התיהש האל ורכשנ םחלב םיעבש (הב איש) "וגו ורכשנ םחלב םיעבש

 הרלי הרקע דע ,הלדח םינככ הביער התיהש לחר (סשפש) ןלדח םיבערו אלא ,הרכשנ םינכב
 לחו (סשפש) הללמוא םינב תברו אלא ,העבש הרלי חיבה ןמ הרקע התיהש האל (סשסש) העכש
 לואש דירומ היחמו תיממ י"י ןכ השע ימו ,הללמוא םיגכה בור הנמט ורמעיש היואר החיהש
 :(ו פש פש) לעיו

 לסופט עוקלי ,ע"כק 'כ טיקני 0 19% נ'כ ילסע יכיכמ 'קלי ,ס"קפס 'כ ילטפ 'קלי ,[ו"פטסו] טיכק 'כ סוקלי 1
 :ס"'פ 3פימט טכדמ ,ד'פ 'כ

 פג* | מ'רא = יתכ :תנפ = 'תכ !ךונח | מו 'וגו םיטח ,ג 'פיח ,יירתכאחפה םיטח [יוגו 1

 יכ םג 'וגו ןבואר ךליו ןבואר הז 'רד יפ לע 'ענל ךונח .?אפל "וגו [יתכנ'אְ הנממ רוסי אל ןיקוי יכ
 ימיב ןבואר ךליו ןבואר הז הנממ ..םג מ הנממ ..םג ןבואר הז רענל ךונח 'וגו .ן 'ממ רוסי אל ןיקזי
 ,ם הזחאל ךידבעל .(םש) ין הזוחאל ךידבעל ['וגו -- ךידבעל | + 'ל תא 2 | (ילשמ) '' רמאו םיטח ריצק
 םיבערו ורכשנ .,םיעבש ['וגו -- םיעבש 8 | ןְו 'ל .% 'וגו הזוחאל ,יכ ךידבעל .מ'א7 'וגו ךידבעל
 ,וירפנ'אח [האל | יאופ 'ל .תִד הללמוא םינב תברו 'העבש הדלי הרקע דע ולדח ..םיעבש ,21 ולדח

 | יכאהפד העבש .תגָו [העינש | ?רכגא ל התיה ['תחופד התיהש * | 'א וגו .(לאומש) יתופד = וז
 | יתכאחפד 'ל .גו |אלא | *ך הרכתשנו ,ו'א הרכתשנ .?ךוְד הרכשנו .ל הרכזנ [תכג*אזחפ הרכשנ * 4

 ,ן הלידח | ית'אחופד םינבל .(םש) יכנ'א [סינבב | יכאחפה הכעי .תגו [הגיעי | (סש) ית לחר וז
 ,[ףן תיבה ןמ הרוקע ,ם תיבה ןמ הריקע .21ך [תיבה ןמ הרקע | "א 'ל .(םש) י = וז [האל 5 | (םש)ו יל
 ;יכנאחופ [לחי | תפ הללמא | יתאחפד 'ל .כנו [אלא | י 'ל הדלי | ' הרקע .א תיב לש הרקיע
 ,1ו ודימעיש ,ן דמעיש [ודמעוש |  הרובס .ך הייואר .יתףכנאח] [היואר | ן איהש 6 | (םש)יתד ₪ וז

 ,(םש) ו םיאיבנ לש ןבור .יכנאחוד םינב לש ןבור .[ן [םינבה בור | 5 'ל הנממ | ם 'ל ,(םש) ינ דימעהל
 | (םש) יתופד 'ל .י "וגו .כנאח [לעיו -- דירומ | יחופ ימ | ןך הלמוא | ם הנממ םינב לש ןבורש

 תחנמב 'עו המותס וא החותפ השרפ ןאכ ןיא ארקמבו ,ר"פדב ןמסנ ןכו ע"פ 'א א"יכב .בע השרפ
 קר קתעוה 149 בוט לכשב םגו הב שורדל ונווכש שרדה ילב םיקוספה קר ואבוה וז החיתפב .'ןכו רענל ךונח 1 .יש
 'קליו ילשמ 'קליבו ו"יכב החיתפה טעמ תומילש רתיבו ,'וכו ןתוי רמאנש .'וכו וכרד יפ לע רענל ךונח ה"שז
 ךלהש ןבואר "וכו רענל ךונח החיתפה סעט ילואו ,'וכו םכח ה"דב 495 דצו ה"פ שיר ליעל י"מב 'יעו םש ירוכמ
 ןמ רומש היהש יפל רקבומה ןמ אוהש אלא רבד איבה אל האיירופיא ינימ לכ רוכיב תעשב ריצקה תעשב
 שרדמב שרדהכו 'וכו ךידבעל תאזה ץראה תא ןתי ורמאש וינב וספת הדמה התואבו ךומסב ושרדש ומכ לזגה
 ה"בקה םהל ןתנ ךכיפל לזגה ןמ ןמצע וקיחרהש דגו ןבואר טבש לבא (ג"י 'א) 'וכו יבל תא יתתנו 'פ תלהק
 :רזב 'יפב ע"ועו ל"ררה 'יחבו ת"פיב 'יעו 'וכו הנקמ םוקמ םוקמה הנהו רמאנש לזג וב ןיאש םוקמב םתלחנ
 רבכ הדליש םינבב העיבש התיהש האל 'וכו םחלב םיעבש האל לש החבשב קוספה שרוד .'וכו םיעבש 8
 ךיתרכש רכש יכ הרמאש ומכ הנב יאדודב בקעי תא הרכשש הרכשנ 'וכו הדוא םעפה הרמאו םינב העברא
 הלדח םינבב הביער התיהש לחר ולדח םיבערו קידצה ותואמ םיטבש דימעהל אלא התנווכ התיה אלו 'וכו
 תבו םינב השש העבש הדלי 'וכו הרקע התיהש האל 'וכו הרקע דע םיאדודה ליבשב האלל ותחינהו הלעבמ
 ולדח םחְלב םיעבש הנושארה םעפב בותכ ת"יכבו] ,'וכו היואר התיהש לחר הללמוא םינב תברו תחא
 : זירז שי ןושלכ הרכשנ שרפל ל"נ ןיאו ,הרכשנ יתהגהו הרכזנ "וכו האל בותכ ל"יכבו [ורכשנ א"*נ ןוילגבו
 התיהש האל 145 ךצ בוט לכשבו בוט רכש הרכשנו א"יכ ר"ב 'יפב שרפמש ומכו ('ב 'ג םיחספ) "וכו רכשנו
 ת"פיבו ,הרכשנ אלו הרכתשנ ייגה 'ג 'יס הטמלו ,'וכו ןולובזו רכששי תא הדליו דוע הרכשנ םינב 'רב העיבש
 הרכשנ רמאק תרכשומ אלו [תרכוש] תרכשמ איהש י"פעאו םיאדודב הלעב תא [הרכשש] הריכשהש הרכשנ 'יפ
 'וכו םונב תברו אלא "וכו םיבערו א לא 'יגהו ,הרכזנ 'יגה םייקל שי יילואו ,'וכו תרכשנ השאהש םלועה ךרדכ
 התיהש לחר ולדח םיבערו א ל א הרכשנ םינבב העבש התיהש האל לאומש שרדמב ןכו ג"יכו ו"יכב םג אתיא
 וז ורכשנ םחלב םועבש וינפלש רמאמב םג םשו .'ןכו'םינב תברו א לא "וכו הרקע דע הלדה םינבל הבער
 'רנו ,'וכו הלדח םינבמ הבער התיהש הנח ולדח םיבערו א לא הרכתשנו םינבב העבש התיהש הנינפ
 םג אתיא תיבה ןמ הרקע התיהש האל 'יגהו ,אלא 'ע ל"תמעב 'יעו לבא ומכ ןאכ אלא תארוהש
 הרוקע התיהש האל ש"מב ומכ 'יגה וז םעטו תיבה ןמ הרוקע [ת"יכו] ו"יכבו ,כ"יכו ,ג"יכו ח"יכב
 ונמא הרש 'ב ד"ס תומביב ושרדש ומכ דלו תיב הל היה אלש 'ולכ (ןאכ א"אב היגה ןכו) הדלוו תי במ
 התוא יתכרבו 472 דצ ליעלו ;הל ןיא דלו תיב וליפא דלו הל ןיא הרקע ירש יהתו רמאנש התיה  תינוליא

 לחרבו 681 דצ ליעל הקברב ןכו ,םש י"מב 'יעו ןירטימ רקיע ה"בקה הל ףלגו הל היה אל ןירטימ רקיע 'ו
 י"מבו 891 רצ ליעל 'יע הרקע התיה האל םגש שרדהו ,ב"שר תורעהב ש"ייעו ו"פ 'יס אציו ב"מ אמוח

 תשבושמ ייגו ,תיבה ןמ הרקיע התיה האלש דע תצק שבתשנ 146 דצ בוט לכשבו ,האל ןכש ה"דב
 לש ורקע החיה לחר 828 רצ ליעל ושרדש 'וכו הדלי תיב לש הרקיע התיהש האל [יבו 'א א"יכו] יס

 םחלב םיעבש תוהמאב הירק רתפ יסוי יבר רב רזע לא 'ר רמאמה ליחתמ ש"מבו ,םש י"מב 'יעו תי
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 7 די ל בע השרפ אציו

 ב ןומיס 'רב הדוי 'ר ,ןידעס רמא קחצי 'ר ,ןיחורבי רמא אברכ אייח 'ר הדשב םיאדוד אצמיו 40
 ,רקבומה ןמ אוהש רבד אלא איבה אלש ןירומ לכה וליא ירבדכ ןיבו וליא ירבדכ ןיב  ,ןישאיימ רמא
 , ןמ אוהש אלא רבד איכה אלו האיירופיא ינימ לכ רוכיב תעשב ריצקה תעשב ךלהש ןכש ךל עדת
 המכ תחא לע ץראה לזגמ םירומש ויה ךכ םאו ,ץראה לזגמ םירומש ויה ןכיה דע ךעידוהלו ,רקבומה
 5 : לזגה לכ ראשמ ןירומש ויהש המכו

 :'3 5 ןיכדקנפ ,עייכק יכ עוק.י 1

 ..ךליו ,2כְד םיאדוד אצמיו םיטח ריצק ימיב ןבואר ךליו יא םיאדוד אצמיו .[ךפ [הדשב -- אצמיו 1

 רב .] הוורב | ] וגו םיטח ..ךליו ,] 'וגו םיאדוד ..םיטח ..ךליו /[ן!א הדשב םיאדוד . .םיטח

 :עתו [הדוי |  תאד ןירועש :!יפ ןירעש .בגחול ןירעס [ע ןידעפ * | 5% רב :תףכנאפד אבא
 ,?ףעת'אוזד ןישיימ כ ןישאומ .פ ןישאיממ 2 | ית רב .ע 'ר רב ;ן יריב | י"ףכנאחפד הדוהי

 ןיב ,1יכלא ולא ..ןיב ולא ..ןיב ,ןָז וליא ירבדכ (1 ןבו) ןב וליא ירבדכ ןב | "לא ןישימ ; 17 םישיומ

 ןיב ,?ך ולא ירבה ןיבו ..ירבד ןיב .ןך ולא ירבדל .ןיבו ולא ירבדל ןיב ,1אזַד ולא ירבדב ןיב . . ירבדב
 ;?ףכנחו]ז [ןמ אוהש רבד | יתכאחוד םי- .נפ [ןידומ | פ 'ל לכה | ם ולאו ולא ,1 וליא ירבדל יולוא ירבד
 רקפהה ,*ך רקפהה .י?ףכא[חפ רקפומה .ל רקובמה [וְז רקבומה * | א יל  ,י?ףתלאד ןמ 8 רבדמ

 הלכ רבכש יפל ןה רקפה לש הרשב םיטח ריצק ימיב ([ְך ןירועס ןירועס) םירועש 'ירועש רמאד (ך ואמ) ןאמל
 | יתד 'ל :פ םדא אוה ןכש .א ןוישש ,חְו ןכ אוהש ,כָנ [ןכש 3 |  ךְד םירועש לש ריצקה

 ,5 היירופא  :ירתגְד אירופיא ,?ך איירופיא | .י רוכבה  .א ירוכב .5ד רוכב :?רעתנחופ]ז [רוכיב

 אלא .ת [אלא רבד | ג אל | א חירטה אירופיא ,ן"ל תוריפ :ןָז היירופמא /₪ הירופא .ָ) איירופא

 [גוז רקבומה *4 | ע יל ןמ | ירתנפ 'ל אוהש | 1א רבד םא יכ .ירנפ אלא .ץ הממ אלא ,כ""אחוְזְד רגד
 | ע ךדמלל .יתגאחפזד ךעידוהל :כו [ךעידוהלו | ף רקפהה .ע רקפומ .ירכאח פד רקפומה .ל רקובמה
 המכ א (!א ןאכיה) ןכיה דע ;21%] ויה .. דע ,ןְז ויהש ןכיא דע .ל אוה ןכיה דע [יח ויה ןכיה דע *

 | א לזגה ראשמ [ץראה לזגמ | ןא ןירומש | יז לזגה ןמ | י 'ירמוש .ענלאפ ןירומש | ד ויהש :עפ ויה
 ,לחופ [לכ ראשמ | 5 ןירומשש .תכחוזד םי- /נ [ןירומש | (א 'ל לזגה --ויהש) 5 'ל ,%] ויה [ויהש 5
 | תזְד לכמ .1 ראשמ

 ,ו"יכב .הוורב ומכ תחא הלמב ל"יכב אברבו .אבא רב אייח 'ר .אברב אייח 'ר 1  :'ב ג"יק י"הבמב 'יעו "וכו
 רמא יול יחורבי בר רמא םיאדוד יאמ םש ןירדהנסבו ,'וכו רמא אבא רב אייח 'ר קתעוה בוט לכשבו ט"קלבו
 םוגרתב רבכ קתעוהש ומכ (!ןיחורבי םיאדוד םירמואה תערו ,ס"דב 'יעו (יקסיבס) ךוסביפ רמא ןתנוי 'ר ילגיס
 םיאדוד םגרותמ 'א י"רתו א"תב םגו ,'ז 'יס ט"יפ 'א רפס תוינומדקב םיימורל ןופיסוי בתכש ומכו (?ינויה
 ףעל 844 דצ 'ו ארודהמ ןנאמלליד אחורבי חורבי 'ע ל"תמעב ע"יעו .ק"דרבו ן"במרבו ע"בארב "עו ןיחורבי
 דנוא רעיימנהארפ 'יע םיאדודה תנומתו .540 דצ ןיצידעמ עשידומלת-שילביב סיירפ 14% "יס ןעמאננעצנאלפ
 ,'ג דעס 'ע| ךורעב 'יגהש ומכ יתהגה ןכ ןידעפ | :188 דצ עדנוקלעביב רוצ סאלטארעדליב רעגיצנעב
 ןירעס ייגה ל"יכבו ,(?ןידעס דוקנ ג"המבו ,אתלגסו אדעס ס"לב ןכו םש ןירדהנסב ילגיפ ומכ (5ןידעס תארוהו
 84% דצ טיל קלח חיימב ש"מ ל"צו רפפה רקיע י"פע ינפלש קתעהה הגוהש ירחא יאור ירחא יתיאר ןכ)
 ןירעס תארוהבו ,לל1 ייסו 208 ייס םש פעל 'יעו ןידעס ןמ ןירעס שבתשנש וא י"ל אוה ילואו נ"חעו (שיייעו
 ר"תמעב ייעו) [ת"יכו 'בו 'א א"יכו] 'יסופדב ייגהש ומכ ןירועש ןירעש םעט ןיאו ,ר"פד טוקליו פ"יכב ןירעש םג
 ןירועש ןירעש רמאד ןאמל רקפומה ןמ אלא איבה אלש םידומ לכה שרפמש ר"'ב 'יפ לעב ןיבהש ומכו (אתרעס יע
 רסח ט"וכבו ;א"יכ ר"ב 'ופב ה"כ) םירועש לש ריצקה הלכ רבכש יפל ןה רקפה לש הדשב םיטח ריצק :ימיב
 ,'וכו ריצק ימיב ןיידעש ןירעש רמאד ןאמל "וכו ןידומ לכה שבתשנ ר"פדב ר"ב 'יפבו ,'וכו ינומ לכ דע
 בוט לכשו ט"קלבו טוקליבו י"כ ראשו ל"יכב אתילו 'וכו "ירועש רמאד ןאמל [ת"יכו] ?יסופדב ףסונ ר"ב 'ופמו
 אלפנ תועט לע ריעהש יולה טארקב א'רל ןורכזה רפסב םג רמאמה קתעוה םש ךורעב תירקיעה 'יגכו (ג"המבו
 ןואג שיש 'ולכ אדעס ןואג ותוא 'יפו ןימסאי לאעמשי ןושלבו ולגס םיאדוד ל"זו וינפלש ת"הע י"שריפל הפסוהב
 בשע אוהו ןידעפ רמא קחצי 'ר ר"בב אתיא ימנ יכהו אדעס לאעמשי ןושלב ארקנה בשע םיאדוד ."יפש
 איה תפסות ןואגד אהו תואופרה רפסב 'ותכש ומכ הפה חיר ןקתמו רשבה ןדעמו רעשה רישמו ףוגה ביטמש

 בר ל"ז ןואג ותוא ייפ ובתכ אדעס םוקמבו תאזה תפסותב םירפוסה ועטש יפל לבא ל"ז ברה ירבדב ופיסוהש '
 ןואגה ותוא שריפו אוה בשע 'וכו םיאדוד הרומאצ 'ד י"שריפב אצמנ ןכו ,הראבלו הבתכל יתקקזוה .הידעס
 .ןישאיימ 2 199:  דצ י"ח ג"ארל ע"מב ע"יעו 'א ארודהמ םהרבאל רוכזב 'יעו ןימסי לאעמשי 'לב הידעס 'ר
 וז הביתכבו ן"יִדוי ינשב ןישיימ ובתכו (*ןישימ הנוכנה 'יגהש יל בתכ ףעל ח"אר ידידיו ,ג"חעו ,ל"יכב ה"כ
 ןעדוי רעד .הרולפו] 189 ייפ ןעמאננעצנאלפ 'יעו  ןישאיימ ל"יכב .בתכנו .('ג"המב דוקנ ןכו ("ןישימ .וארק
 ותוא ירפ ןישיימ א"יכ ר"ב 'יפבו ,שיימ ומשש ןליא לש ירפ ןי שי יי מ ייפ שוימ 'ע ךורעבו ,[417 דצ גיח
 ןישאיימ םיאדוד שרדה הז םעטו ,שיימ ןירוקש ןליא ותוא ירפ ןישימ ר"פדב ר"ב 'יפבו ןישיימ .ןירוקש ןליא
 יגהש ומכ רקבומ ה ןמ יתהגהו רקובמה ןמ ךומסבו ןֶאכ בותכ ל"וכב :.רקבומה ןמ :ע"צו השק
 רקפה ומכ רקבה ימלשוריה ןונגסב ןכו ;ג"יכו [רחבומה השענו ת"יחל ף"וקה הארנכ הגוה ו"וכב] ו"יכו ז"יכב
 ג"המבו ,רקפה יעו רקב 'ע ל"תמעבו א 'ח י"הבמב ייעו "וכו דחא םוי תרקבומ ידש יב ט"י ו"פ האפ ישורובו
 אוה ש ךל עדת רקבומ ה ןמ אלא רבד איבה אלש םידומ לכה הז ירבדכ ןיבו הז ירבדכ ןיב קתעוה
 וקבומה ןמ אוהש אלא רבד איבה אלו (אירופא) אירפא ינימ לכ רוכיב ת ע ב. ריצקה ת ע ב ךלהש ן כ
 לכ ראש מ ןירומש ויה ןכיה דע המכו המכ תחא לע ץראה לזגמ ןירמש ויה ןכיה דע ךעידוהל
 רבד אלא איבה אלו םירוכבו הרופיא ינימ לכש םימיב םיטח ריצק ימיב ט"קלבו ,איירפא 'ע ךורעב 'עו לזגה

 5) הוזאטמ. )>  לגש ןגפטמ ק0ך0060. | 5) 0ץ קסצשז88. | +) ןידעס. | *) ןיִשָיַמ, 20801-

 סמטת. 5 ןיִשָיְמ - ?) ןיִשְיְמ



 ו.

 וט די ל בע השרפ אציו 8

 סאיכהש רע פמעט אלש וילע םאה דוככ היה ןכיא דע ךעידוהל ומא האל לא םתא אביו
 :ומא לא

 קחצי 'ר רטא ישיא תא ךתחק טעמה הל רמאתו 'וגו האל לא לחר רמאתו (ומ די
 הרוכקל ומיע תסנכנ הניא ךכיפל קירצב הלזליזש יפל יחוי ןכ ןועמש 'ר יגת :ינקר ןמ ינשל חינה
 רזעלא 'ר רמא היכיב 'ר :ךימד אוה תיל ימיע ,ךיטד אוה ךמיע הלילה ךמיע בכשי ןכל ר"הה
 הריספה האל ,היכתשנ וזו הרכתשנ וז הריספה וזו הריספה וז רמא רזעלא 'ר ןמחנ רב לאומש 'רו
 רב לאוטש 'ר ,(הרוכבו) םיטבש הריספהו םיארוד הרכתשנ לחרו (הרוכבו) םיטבש הרכתשנו םיאדוד

 :(ריי 'ן) סיסדודס 'פ קנכ סיכיפס כ'ט ₪: 812 15 לעכל 4  :סט עוקה 8  :סט עוקלי 1

 ,ך התיה .ל איה [יתגופז היה * | יתגאד וכיה .כחוז |ןכיא | יתאחפד טתוא .כגו [סתא 1
 | "א הדובכב .'א ומא לש הדונכב .יתכנחופ]ד (ן ומיא) וטא לש הדוככ | [] ל .א ריהו היה

 | יכנפ ומאל .ך ומא לצא .ץז ומיא לא ל | [ף איגהש .אופ ןאיגהש | תאוד ןמעפ .יכגחפ [םמעט

 רמאתו | א 'ל .תכגוד ךנב (ןך יאדודמ אנ) יאדודמ יל אנ ינת .ם יוגו ינת ['וגו | א 'ל האל -- רמאתו 8
 ,1א ינב יאדוד תא םג תחקלו ישיא . . [ירתכ?אחהד ישיא --ךתח> * | רחד 'ל .ת ימא .יכנאופ [הל

 ,*ף| תיינה ויל תנה*4 | תכנד ל .אופז [קחצי -- רמא ן וגו 'תחק ,1 תא ךתהק :פ]ל יוגו

 ",5-יבושל .רניאופ] [יבשל | ץ תב .ופ תאגה ,7 תבה .'א תא ינהמ .) האנה .*א תאנה ,!ך]ךְד תאינה

 | ע רמא .י'אד ינאת .יתכג!אחופ [ינת | י ינקאד :תד ינקיד .רכנאופ [ינקד | י ינפל .*רת"אְד יבסל

 | אפ הסנכנ אל | רך ןקוב [קירצב | רעתכאחפ הלולוש | תד יל .כ יאחוי ןב .יענאחופז [יחוי ןב
 ..אדה ;5נ!א הל הימא (כ איה) איהד אדה ,ש |ד"הה 5 | כנְד הרובקב /יעתןאחופ [הרובקל | ומִע
 | [ך הל הרמא איהד ,ן הרמא איהד אוה .יתוד (ך היל) הל ..איהד אוה , היל ..איה אדה ,1% הרמא

 ..ימא .21 ךמע הל המא .ת ךימע .יאפ ךשע ["ל דסיע " | וזל ל [יעתכגאחפה הלילה * | ךמע
 | ח יטעו .יעתכנאפד ימע .ן [ימיע | 2 יל אוה | ל 'ל .ע'ד ךמע ..רטא .חו ךיטע ..ימא .ך ךסע
 ירו רזעלא 'ר יגילפ היכרב ר"א ,ן ןמחנ . .רזעל 'ר . .היכרב 'ר ,1 ינמחנ ...היכרב 'ר [ןמחנ -- היכרב 'ר
 הוכרב 'ר .א (*ַא ינמחנ) ןמחנ רב לאומש 'רו (?א רזעלא) רזעילא 'ר הב יגילפ רמא היכרב 'ר ,₪ לאומש
 | תחד 'ל .ו רמא היכרב 'ר ,ך ינמחנ רב לאומש 'רו היכרב 'ר ,ָלכ ןמחנ רב לאומש 'ר םשב רזעלא 'ר
 | ן וז וזו | י יל .תכד רזעלא יר רמא .1ך'א רמא רזעילא 'ר ,1 'וא רזעל 'ר .ג1אזךפ [רמא רזעלא 'ר 6

 ,וירכנאהופ [םיטבש | ן הרכתפנ ,ך הרכשנו ,1רתכנאחפ [הרכתשנו 7 | 22ן] הרכתשה | 2ג7ן הרכתשז

 [םיאדוד הרכתשנ | כאחחפ לחר | (?א 'ל םיטבש הרכתשנו -- הרוכבו) ?ךכ'אפ יל הרוכבו | תדד  ינש
 ל הרוכקו םיטבש הדיספהו ,[] םיטבשו הרוכב הדיספהו [[ך) ך הרוכבו -- הדיספהו * | 2'אפ םיטבש הריספה

 | כ'אפ הרוכבו םיאדוד הרכתשנו ,1ף םיטבש הדיספהו

 בוט לכשב 'עו לזג ראש ןמ ןכש לכ ץראה לזג ןמ ןמצע ןירמוש ויה ןכיה דע ךעידוהל רקפומה ןמ אוהש
 ןאכמ בר רמא קחצי 'וב אבר רמא 'וכו ןבואר ךליו אתיא םש ןירדהנסבו ,(!י"ל האיירופיאו ,146 דצ
 םג נ"חב ונמסנ השרפה ףוסל בוהק דע ןישיימ תלמ ןמ רמאמה עצמאמו ,לזגב ןהידי ןיטשופ ןיאש םיקידצל
 יעל י"מב 'יעו הרהאקלאב הזינגהב םינומט ויהש ר"ב לש םיפדהמ שטשוטמ דחא ףד ןמ תודחא תואסריג
 !וגהו [ירבדכ ןבו בותכ ינפלש ז"יכ תקתעהב] "וכו ירבדכ ןב ולא ירבדכ ןב 'יגהו) 811 צו 809 דצ
 : (ו"יכב 'יגה םע תומיכסמ ןכ ארוק יהת לא "'ה 'יסב הטמלו [ויה הגוה ו"יכבו ,ויהש ןכיא דע ןכו] היירופמא
 ץןמא דוב כ היה ןכיה דע ךעידוהל 'וכו םתוא אביו ט"קלבו ,הי ה יתהגה ןכ .'וכו היה ןכיא דע 1
 ג"המבו .ומאל 'וכו וילע ומא דובכ היה המכ עידוהל םש בוט לכשבו ,ומ א ל ןאיבהש דע ןמעט אלש וילע
 ןוילגב אוהש ומכ יתהגה] .יבשל תינה 4 :ומאל 'וכו וילע ומאלש הדובכ ןכיה דע ךעידוהל םש
 לשמ א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפב [שרפמש ומכ ושוריפו יבסל ומכ אוה יבשלו ,ן"יכבו תי נ ה. א"ס רחא בתכב ל*יכ
 יד אל רמולכ (ךלש ןקזמ שבתשנ טייכבו ,א"יכב ה"כ) ילש ןקזמ ילש ןקזל התא הגהמ 'ירטואש אוה םדא ינב
 הפפוהו ,ילשמ ירמגל וחקולו ךלשמ אלו ילשמ (ותונתהל) ותינההל הצור התאש אלא ישיא תא ךתהק ךל

 .  תאבה טוקליב 'יגה םג הרֶוו ,ןקז תביבשב האנה המ רמולכ הביכשל האנה ינקד ןמ יבושל תאבה כ"יכב הר
 - תופשפב] ךמע 'היהי הרמא אלו 'וכו ךמע בכשי ןכל הנוגמ ןושלב הרמאש .'וכו הלזליזש יפל :ע"צו ינקאד ןמ ינפל
 החכז אל קידצה ככשמב הלזלזש יפלו ת"הע י"שריפבו ,םיאדוד דעב ותרכמו קידצ לש ובכשמב הלזליזש הנוכה

 ךימד אוה ךמע האבנתמכ הרמאו "וכו ןכל ד"הה הרובקל ומע תסנכנ הניא ךכיפל [ק"הזנבו ת"פ
 קידצה לע הלזליזש יפל םש שרפמו י*ב שר ינת ייגה ט?קלב םגו ,ךימד אוה תול ימע רבקב בכשי ךמע

 ףמע בכשי ןכל הרמא איה הרובקל ומע הסנכנ הגיא ךכיפל ךנב יאדוד תחת הלילה ךמע בכשי ןכל הר
 קידצב הלזלזש יפל י* בש ר ינת םש בוט לכשב ןכו ;לחר םע אלו רבקב המע בכוש אוה היה ןכו הלילה
 םש גיהמבו ,"וכו יחְוי ןב ןועמש 'ר רמא ךמד 'ע ךורעבו ,ףכו הרוב קל ומע הסנכנ אל ךכל

 הרמ אד איהו הרובקל ומע .סנכיתש תכז אל קידצ לש ורובכב הלולזש יפל יאחוי ןב ןועמש 'ר ר
 .םוטבש הרכתשנו 7 :819 רצ ליעלו נ"חעו ךימד אל ימע ךימד אוה ךימע הל הרמא ךמע בכשי ןכל

 כזמב והיגה רבכו ןאכ ר"בב תשבושמ וז יג ןכא ,ג"יכו וזיכו םיסופדב םג אתיא הרוכבו 'יגהו ,ןולובזו רכש
 חיר ונתנ םיאדודה רמאמה םשו ,א"ר תטיש םע םש תפלחומש נ"בשר תטישב ר"שהשב 'יגה י"פע ת"פי
 האל הרכתשנ וזו הרכתשנ וז הדיספה וזו הדיספה וז רמוא רזעלא 'ר ןמחנ רב לאומש 'רו רזעלא 'ר 'ו

 וז רמא לאומש יר הרובקו םיטבש הריספהו םיאדוד הרכתשנ לחר הרובקו םיטבש הרכתשנו םיאדוד
 הרוכבה הדיפפהו םיטבש הרכתשנו םיאדוד הדיספה האל הרכתשנ וזו הרכתשנ וז הדיספה וזו הדיס

 הרכתשנ לחרו הרוכבה הדיספה האלש םעטו ,םיטבש הריספהו הרוכב הרכתשכגנו םיאדוד הרכתשנ

 1) 0ה00, טס מנ

 ו,
- + ַ 
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 םיטבש הריספהו םיאדוד הרכתשנ לחרו] הרוכקו םיטכש הרכתשנו םיארוד הריספה האל רמא ןמחנ
 : [הרובקו

 ד בירעהלו םיכשהל ןהמיע קספו םילעופה תא רכושה ןנינת ברעב הדשה ןמ בקעי אביו (זט
 ןיד תיב יינת [גהנמ ןיאש סוקמ] אנמ 'ר רמא  ,ןפוכל לוכי וניא .בירעהלו םיכשהל אלש וגהנש םוקמ
 םתנועמ לאו ןופפאי שמשה חרזת ינש לעופ לשמ הסנכהו תיבה לעב לשמ האצוה אהתש אוה

 סילקס טכדמ ,'5 ג*"פ סעילמ סבב ,'3 יי זיפ סעיממ סככ 'טולי ,ד"ס "כ  ד"ק סילקס יכיכע 'קלי ,סע עוקני 8
 :סםיי "יס דיק

 סי

 הרכתשנ וזו הרכתשנ וז הדיפפה וזו הדיפפה וז /ד וז .ופ [האל | ל יל [רמא ** | י1ךָנ ינמחנ 1

 | חן האל הרכתשה וזו הרכתשה וז ..הדיספה וז /] האל הרכתשנ וזו ..וזו הריפפה ,!ף1א האל
 ,כנאחופ [הרובקו | "ד הרכשנו .וזל הרכתשנ [י*ירתכנ!אחפ הרכתשנו * | .כפ הרוכבו ₪ [םיאדוה

 לחור ,1ף ומע הרובקו .. לחהו ,[ךזְד הרובקו .. לחר [1ן הרובקו --לחרו | ] הרוכבו ,1ךך ומע ₪
 םיטבש הדיספה לחר ,2 הרובקו םיטבש הדיספהו הרוכבו םיאדוד הרכתשנ (הדיספה) לחה .ך תרובקו ... הרכשנ

 ברעב .גפ וגו ברעב [רת?אוד ברעב * | ?א אוביו 8 | אפ (פ הרוכבו םיאדוד) םיאדוד הרכתשנו הרובקו

 [מירכאופזד תא * | רתיאד = ןמת .םיכנ'אופ [ןנינת | י יל ל וגו :כ'א ותרקל האל אצתו
 | ן םהל ימאו .מירתכאפד םהמע קספו .] ןהמע קפפו | ל ןילעופ |םילעופה ** | | ןְל יל
 ..בירעהל אלשו םיכשהל אלש ..םוקמ ,[ן ןפוכל . .םיכשהל וגהנש םוקמ [ךכנ"אְד ןפוכל -- םוקמ *4
 ;ך [אנמ | הגו ל 'לוכ וגהנש םוקמ ;' ןפוכל . .בירעהלו םיכשהל וגהנ אלש םוקמ .מ!אפ ןפוכל

 ,ב [יינת | ול 5  [מטרתכנאופד גהנמ -- םוקמ * | 1 אגימ ,?ף  הנומ ,מיירתכאפד אנומ

 לשמ הסנכהו * | .ל לעבמ |לעב לשמ ** | ו אהיש 5 | ד לודגה ₪ |ןיד תיב | מירתכאוד יאנת
 ,*?אא רמאנש ןינמ .מ?א ןינמ .ו [ינש | 5 יל .ל לעופמ .. .ןפ םילעופ לשמ הסנכהו [מ!רכנאוְד לעופ
 ,1ףכ ןינמ . .האצוה ,ן 'גמ ..האצוה .ןד ינש ([ך ןיינמ) ןינמ תיבה לעב לשמ האצוה ,פ 'כד ןינמ

 ןופפאי ,1א םתונועמ .. ןופפאי .5%א ןוצברי םתונועמ . .ןופסאי ,י [ןוצברי -- ןופפאי | *- רמאנש . . האצוה

 | ו יל .מרתד ןופסאי .גפ יוגו
 יעוצי וללחבו רוכבה אוה יכ לארשי רוכב ןבואר ינבו ביתכדכ ףסויל הנתנו ןבוארמ הלטנ הרוכבהש הרוכבה
 םיקלח ינש לוטיל .ףסויל הנתנ הרכבהו ,('ב 'א 'ה א"הד) ףסויל הרכבהו 'וגו ףסוי ינבל ותרוכב הנתנ ויבא
 אמוחנתבו ,סחיתהל אלו הדב םש ם"בשרבו 'א ג"כק ב"בב 'עו יל ויהי ןועמשו ןבוארכ השנמו םירפא ביתכדכ
 'וגו ישיא תא ךתחק טעמה 'יאדוד תעשב יתמיא ךיבא יבכשמ תיליע ךיבא יבכשמ תילע .יכ שרדה 'ט ייפ יחיו
 ו"זרהמבו ק"הזנבו] 'ו ייפ ט"'צפ ['ד ייפ ח"'צפ] םיפופדה תחסונב ןמקל 'עו ,"וכו יעוצי תללח זא ךמע בכשי ןכל
 הדיספה לחר םיטבש הרכתשנו םיאדוד הדיספה האל א"ר ירבדב כ"יכו ['א א"יכו] פ"יכב ןאכ הרשי 'יגו ,[ןאכ
 הרכתשנ לחרו םיטבש הרכתשנו םיאדוד הדיספה האל ט"יכ ר"ב "יפבו ,הרוכבו םיאדוד ההרכתשנו םיטבש
 לאומש ר"א קר קתעוה 147 רצ בוט לכשבו ,םימעפה יתשב הרוכבו תלמ יתרגפה ןכו ,םיטבש הדיספהו םיאדוד
 ,הרובק הדיספהו םיאדוד הרכתשנ .לחרו הרובקו םיטבש יב ש הרכתשנו םיאדוד הדיספה האל ינ מ חכ רב
 םיטבש הרכתשנו הרוכבו םיאדוד הדיספה האל 'מוא רז ע לא 'ר םש ג"המב 'יגה ג"בשר ירבדב פ"וכ "יגכו
 רמא היכרב 'ר שבושמו עוטק ר"פד .טוקליבו] הרוכבו םיאדוד הרכתשנו הרובקו םיטבש הדיספה לחרו  הרובקו
 רפוסה גלד 'ב א"יכבו ,הרוכבו םיטבש הדיספהו םיאדוד הדיפפה האל 'וכו הרכתשנ וז הדיספה וזו הדיספה וז
 םהל רמאו ןילעופה תא רכושה 'יגה ימלשוריבש הנשמב  .'וכו ןנינת 8 :[םיטבש הרכתשנו דע םיטבש ןמ
 הנשמבו ,ןפוכל לוכי וניא בירעהלו םיכשהל אלש ןגהנש םוקמ בירעהלו םיכשהל (םהל ימאו ו"יכב ה"כו)
 אלשו םיכשהל אלש וגהנש םוקמ בירעהלו םיכשהל םהל רמאו םילעופה תא רכושה 'יגה ילבבבו .תוינשמבש
 ןפוכל לוכי וניא 'יגהש ס"דב 'עו .ןפוכל יאשר וניא ([םש יריכמ ?קליבו 'א א"יכו] פ"יכב ה"כו) בירעהל
 לש ותאיצי וכו האצוה אהתש 5 | :י"שרבו ף"ירבו ילופאנ תוינשמבו י"כ השלשב דועו מ"יכב כ"ג אתוא
 אלא ותדובעלו ולעפל תאצל םידקי אלש [איה ב"העב לש ונמזמ] תיבה לעב לשמ רקובב ותכאלמל  לעופ
 תושעל [בייח אוהש לעופ לש ונמזמ] לעופ לשמ ברעב הכאלמה ןמ ותיבל ותסינכ הסנכהו ,שמשה תחירז םע
 ךשח תשת הלעמל ןהב בותכש תויחה 'וכו ןופסאי שמשה חרזת רמאנש ךשחתש דע  ב"העב לצא .הדובעה
 ברע ידע ותדובעלו ולעפל םדא אצי ךליאו שמשה תחירזמ ךליאו ןכימ 'וכו רעי ותיח לכ שמרת וב הליל יהיו
 לעופ לש מ "וכו תיבה לעב ל ש מ יתהגהו לעופמ הסנכהו תיבה לעבמ האצוה בותכ ל"יכבו) הכישחש דע
 קילדמו 'וכו ל"בשר םשב ימא ר"א (םש מ"ב תופסותבו ר"ב 'יפבו ט"קלבו ג"המב: אבוה ןכו ,םירפסה ראש יוגכ
 ומצעב םייק וניבא בקעי םגש ברע ידע ותדובעלו ד"הה ברעב הדשה ןמ בקעי אביו םייסמו םוי דועבמ רנ ול
 ןהמע קספו םילעופה תא רכושה 'וכו בקעי אביו םינוש םייונישב קתעוה 475 "ומע ג"המבו ;לעופ לשמ הסנכה

 ןיאש םוקמ בירעי בירעהל וגהנש םוקמו םיכשי םיכש הל וגהנש םוקמ בירעהלו םיכשהל
 ןופפאי שמשה חרזת 'תכד ןינמ תיבה ל ע ב לש מ האצוה אהתש ןיד תיב יאנת אנמ בר ?מא גהנמ וב
 ןועמש 'ר םשב ימא 'ר ברע ידע ותדובעלו 'תכד לעופלשמ הסנכה ולעפל םדא אצי ךליאו ןאכמ 'וגו
 'וכו ול אלממו ן ח לש ה ת א ול ךרוע וכרוצ לכ ו ל תו ש ע ל ךי ר צ תבש ברע התיה םאש 'וכו וחירטה שיקל ןב
 איה אדה ברעב הדשה ןמ 'בקעי אביו 'תכד ךכ םייק וניבא בקעיו רג ה תא ו ל קילדמו ה גד ול הלוצו
 םילעופה תא רכושה ל"זר ורמא ןכו 'וכו םדא אצי הישז 'וכו בקעי אביו שרפמו .סרוג ט"קלבו ,'וכו ותדובעלו
 םש ה"כ) אנומ ר"א םפוכל לוכי ןיא בירעהלו םיכשהל םוקמה גהנמ ןיאו בירעהלו םיכשהל םהמ ע קפ פו
 יאנת גהנמ וניאש םוקמ ([ןלהל קתעומה םילהת שרדמב 'עו ,והבא 'ר םלשורי י"כבו] ץנעראלפ י"כב הנוכנה 'יגה
 שמשה חרזת ביתכד ב"ה ע ב לש מ ה א צו ה לעופ לשמ הסנכהו תיבה לעב ל ש מ האצוה אהתש אוה ןיד תיב
 אצי םוי דועבמ רמולכ ברע ידע ותדובעלו ביתכד לעו פ לש מ ה סבג כ ה ולעפל םדא אצי ךליאו ןאכמ ןופסאי
 אביו ט"יכ ר"ב ?יפבו ,(הטמל 'עו ע"צ 'וכו אצי םוי דועבמ 'וכו לעופ לשמ הסנכה ושוריפו) ג"חעו הדובעה ןמ
 לעופל ל"'צו) לעופ ול ןתונ ולשמ רמולכ תיב לעב לשמ האצוה אהתש 'וכו .רכושה ןנינת ן מ ת 'וכו בקעי
 שמשה חרזת ןינמ תיבה לעב לשמ האצוה תיבה לעבל ןתונ ולשמ לעופ לשמ הסנכהו (ספדנה ר"ב 'יפב ה"כו
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 יר רמא ,(גכ סש סש) ברע ירע ותרובעלו ולעפל םדא אצי ךליאו ןכימ (גכ רק סילחה) [וצברי
 רע ,ולשט הסנכה אהתש תכש ברע התיה סאש תיכה לעב לע וחירטה שיקל ןב ןועטש 'ר םשב ימא

 : [םייפ 6נ פליכע 'ע] 1

 :מל 'וגו ['אפ ברע -- ותדובעלו * | ן ךלהו | ם ןכיאמו .'ך ןאכמו .םי"רתכא ןאכמ .ג ןאכימ 1
 ..הסנכה ,יכג] בוע (| דע) ידע ותדובעלו (יכ] ןיינמ) ןינמ לעופ לשמ הסנכת .!א דע ברע . .ותרובעלו
 ידע א"רכ הכישח (ך סע) רע רמול ברע ידע אלא רמאנ אל ברע רע ברע ידע ותדובעלו (ך ינש ןייגמ) ןינמ
 ןועמש יר םשב (' ימא) יטיא 'י .מרתנפד רמא !((מנ שיקל ןב ןועמש) שיקל שיר ..ימא 'ר | ןִד ףשנ
 |! טתאפ היה | ם היג 2 | 'א 'מא ל"בשר ,!א שירשב ימא 'ר ,!ףָכ שיקל שיר ..ימא 'ר .3] שיקל ןב
 | 5 רעו | ₪ האצוהב ןיב הסנכהב ןיב ,' חאצוה |הסנכה | 5 'ל .ףִד אהה .מירכגאו [אהתש

 ידע אלא רמאנ אל ברע רע ברע ידע ותדובעלו ןינמ לעופ לשמ הסנכה ולעפל םרא אצי ךליאו ןאכמו פלי
 סיסופרב ףסונ םשמו) ףשנ ידע א"רכ ([הכשה דע א"יכבו] הכשחש דע ספדנה ר"ב 'יפבו) הכשח םע רמול ברע
 הסנכה אהתש תבש ברע התיה םאש 'וכו וחירטה שיקל שיר םשב ימא 'ר  ('וכו רמאנ אל ברע רע [ת"יכו]
 .שרפמ רחא ןושלמ ט*יכ ר"ב 'יפבו ,תיבח ול אלממ לעופו לעופ לכ רחאו דחא לכ אהיש דע ןכיה דע ולשמ
 [אלש] סעה וגהנש י"פעא ןתכאלמב ןיבירעמו ןימיכשמ ןהש ןהמע קספו בירעהלו םיכשהל םהי לע קס פו
 רמא ךכ אלא ןיתינתמ לע קלוח וניא אנומ 'ר רמא ךכ לכ ןקחודלו ןפוכל לוכי וניא בירעהלו םיכשהל
 לצעתי יתמ דע בירעהלו םיכשהל גהנמ ןיאש םוקמב אלא שרפמ ןידה ןכש וגהנש םוקמ חניתה אנומ 'ר
 לעופל חיבה לעב ןיב ןיד תיכ םימכח ונקת ךכ אוה ןיד תיב יאנת תיבה לעב לש ותכאלמל אבל תירחשל לעופה
 ותכאלמל אצויה לעופ לש ויתועש אהתש תיבה לעב ל ש מ האצוה אהתש הז לע הז םעְרתמ אהי אלש ירכ

 לש וחרכ לעו שמשה חרזתש דע הכאלמב סנכילמ ומצע תא בכעל לעופה לוכיש תיבה לעב לש ויתועש
 רובעיש דע ותיבל סנכנ לעופה ןיאש לעופה קוחדל לוכי תיבה לעבו לעופ לש מ הסנכהו תיבה לעב
 אנומ ירד ןושלו גהנמ ןיאש םוקמב ןיד תיב םהל ונקת ךכו .לעופ לש ויתועש ןהש ברע ידע תיבה לעב תכאלמב
 ןיד שיש י"פעאש תיבה לעב ןיד תיב וחירטה ,ותדובעלו ןלעפל םדא אצי ביתכד טקנ ארקד היכריס האצוה רמאקר
 ונבכעי אלש תיבה לעב לשמ הסנכה אהתש [א"יכב ה"כו ל"צכ הכישח דע לעופה תא] הכישח תא קוחדל תיבה לעבל
 דועבמ ג ד ול הלוצו תיבח ול אולמל לעופה לכויש דע םוי דועבמ ול ךלי תיבה לעב לש ויתועש ךותב ךא ל
 רמאמה 'א הכלה םש ימלשוריבו .(תבש דובכ םושמ םוי דועבמ [ת"יכו] 'יסופדב ףסונ ןכו) תבש דובכ םושמ םוי
 ש המ כ ש ה אהתש אוה ןיד תיב יינת הדו הי בר ימא 'ר ינוב ןב הדוהי גהנמ ןיאש םוקמ
 םהל ןתת ףרטל םיגאוש םיריפכה הליל יהיו ךשח תשת אמעט יאמו תיבה לע ב לש הברעהו ןילעופ
 מ"ב יקספ ג"ח ז"ואהו| א"בשרה 'יגכ תותבש יברע ל"צו) תיברע ולעפל םדא אצי ןופסאי 'משה חרזת ןוטוקלי
 םימ תיבח ול .תואלמל ידכ ןכא דע תיבה לעב לשמ הבועה ןיב המכשה ןיב (איגהו [םש
 שרפמש ומכ ר"בב וגינפלש םירמאמה םע םיאתמ 'שוריב רמאמה הוו ;רנ ול קילדהלו הגד ול תולצלו
 'וכו שמשה תחירז םדוקמ םיכשהל ןיכירצ םניאו אוה ןהלש רמולכ ןילעופ לש המכשה אהתש השמ ינפב
 "וכו םיבכוכה תאצ דע. הכאלמ תושעלו בירעהל ןיכורצש רותיה אוה ולש תיברעב תיבה לעב לש הברעהו
 רתוומ אוהש ב"הב לשמ אוה םויה לכ לש המכשהב ומכ ב"הב לשמ הברעה ןיב המכשה ןיב ל"צכ תותבש יברע
 ,'וכו תבש דובכל 'ידקהל ייכירצש ינפמ ןילעופל תיבה לעב לשמ אוה ש"ע לש הברעה ךכ אוה םילעופ לשו
 ר"בב תיבה לעב לשמ האצוה ומכ ימלשוריב ןילעופ לש המכשה םעט ןוכנה ושוריפ יפלו
 ושלה קייודמו ,ןאכ לעופ לשמ הפנכה ומכ ימלשורב תיבה לעב לש הברעה םעטו ,ןאכ
 שמ 'ולכ ב"העב לש מ "וכו המכשה ןיב 'שוריב רמאמה ףוסבו ,לש מ ר"בבו לש םימעפה 'בב 'שוריב
 םילעופ לשמ המכשה אהתש ימלשוריב םיסרוג א"גהבו [ז"ואבו] ,ק"הזנב 'ע אוה םהלשו ןילעופל ב"העב
 לשמ ןיבו לש ןיב קוידה הז ואלבו ,השמ ינפה שוריפכ שרפל רשפא יא וז 'יג יפלו] ב"העב לשמ הברעהו
 וריעהש ומכו ןלהל קתעומה םש מב 'סותב ח"ר 'יפכ הרומ 'שוריה ןושלו .ת"פיב םג כ"שמכו שולק אוה
 השק הז שוריפל םג םנמא .ןאכ ת"פיהו א"לש ייס מ"וחב ח"כהו (םש מ"ב תצבוקמ הטישב אבומה) א"בטירה
 תאצל םימידקמ םילעופה םוי לכב ברעב יכ ,ב"העב לשמ הברעה ןיב המכשה ןיב תותבש ברע ןושלה
 ורחאי עודמ רקובב ונייהד המכשהבו (ש"עב רתוי ומידקיש רמול ול 'יהו) םוי דועבמ הדובעה ןמ
 ישוריהו ; תחא הנוכ ילבבבו ר"בבו ימלשוריב םירמאמהל ןיא ילואו ;םימי ראשבמ רתוי ש"עב םתכאלמל סנכהל
 דגנ ןפוכל לוכי וא בירע הלו םיכשה ל םילעופה םע קספ ב"העב םאש הב ןנשש הנשמה לע רזוח
 ושריפו ;םיבירעמו םימיכשמ םילעופה םא ןידה ךיאה גהנמ ןיאש .םוקמבו 'שוריה לאוש הז לעו ,גהנמה
 םהל םלשל ב'העב בייחו םהלש המכשה זא םימיכש מ םילעופה םאש אוה ד"ב יאנתש םיארומאה
 הז לכו ,םהל םלשל ךירצ ןיאו ב"העב לש הבר ע ה זא םתכאלמב םירחאתמו םיבירעמ םה םאו ,רתוי
 . ךומס תאצל םירחאתמ םה םא ןיב רקבב אובל םימידקמ םה םא ןיב תותבש יברעב לבא ,ץובשה תומי לכב
 < ךלוה אוה יכ .םויה לכ דבוע לעופה ןיא ש"עבש ינפמ ;רתוי םהל םלשל בייח וניאו ב"העב לש אוה ,הכשהל
 בו תיבח ול אלמיש ידכ דע בירעה ל ש"עב לעופ יאשר ןכיא דע 'שוריה שרפמו ,םוי  דועבמ ןתיבל
 שמשה חרזת רמאנש תיבה לעב לשמ ותאיציב ולשמ ותסינכב לעופ שיקל שיר רמא אתיא םש מ"ב ילבכבו
 תיעביא 'וכו השדח ריעב יגיהנ יכיה יזחילו ברע ידע ותדובעלו ולעפל םדא אצי ןוצברי םתנועמ לאו ןופסאי
 לצא ולשמ רתוול ךירצ ולשמ ריעל ותסינכב םש י"שריפו ,אתיירואד לעופכ יל ותירגאר והל רמֶאד אמיא
 וכו המחה ץנה םע אלא םידקהל ךירצ וניא תיבה לעב לשמ רקבב ותכאלמל ותאיציבו ולצא ךישחהלו ב"העב
 תאיצי רחא ונייהד ולש איהש העשב ולשמ הכאלמה ןמ ותיבל ותסינכב 'וכו ותסינכב לעופ םש תופסותה 'יפו
 רחשה דומעמ אלו םיבכוכה תאצ דע ץנהמ אוה הכאלמה ןמזד ב"העב לשמ הכאלמל ותאיציבו 'וכו םיבכוכה
 תשרפב םתה אתיא יכהו ותיבל הסינכ םתה שרפמ הסנכה ןושל וליפאו ר"בב עמשמ הז שוריפו ובתכו "וכו
 ןיאש םוקמב אנ מ ר"א 'וכ בירעהלו םיכשהל םה מ ע קס פו  םילעופה תא רכושה ןנינת ןמ ת 'וכו אציו
 ב"העב לש מ האצוה םילעופ לשמ הסנכהו תיבה לעב לשמ האצוה אהתש אוה ד"ב יאנת גהנמ
 ותדובעלו ביתכד לעופ לשמ הסגכה ולעפל םדא אצי ךליאו ןאכמ ןופפאי שמשה חרזת ביתכד ןינמ
 שרפמש ח"ר שוריפ םש ואיבה דועו 'וכו ולשמ רתוומ ולשמ ותסינכב שריפש אלא סרטנוקב 'יפ ןכו ברע ידע
 תולעמ אצויו תאצל ונמז אוהש ץנה םדוק תאצל רהממו ב"העבל ולשמ ןתונ ותכא למל ותסינכב אכפיא
 םיבכוכה תאצ דע ותיבל עיגיש םיבכוכה תאצ םדוק אצויש ב"העב לשמ ו ת כ א למ מ ותאיציב ךכלו רחשה
 םלועה ונישש שיקל שיר ל"מקו קוספה ןמ איבמש ומכ םיבכוכה תאצ רע היה וניר ירהש ב"העב לשמ הזו



 1 זט ל בע השרפ אציו

 נקעי אביו ,רנ ול קילדמו הגד ול הלוצו םימ לש תיכח ול אלממ רחאו דחא לכ אהיש דע ,ןכיא
 :ברע ידע ותדובעלו ד"הה ברעב הדשה ןמ

 : וילגר ץוחרל ותחנה אלש רמלמ ותארקל האל אצתו
 דימעהל תנמ לע אלא התנוכ התיה אלש ה'בקה הפצ והבא 'ר רמא אבת ילא רמאתו

 ןיאדורלש ןתורסרס התיה הפי המ הארו אוב יול 'ר רמא :אובת ילא רמול בותכה ךרצ ךכיפל םיטבש
 ןולובזו הרותכ קסוע רכששי  ,ןולובזו רכששי ,לארשיב םילודג םיטכש 'ב ודמע םיאדוד ידי לעש
 : (דו ז ש"חש) חיר ונתנ םיאדודה לארשיב הבר הרותהו ול ןתונו אבו םיב שרפמ

 סנכ לכקיו 7 :(ד'י 'ז) סיפדודה 'פ הככ סיכיטת כיש 5 :'5 טיי נ"פ סעוס 'עוכי ,סש קל" +  :םס עוקני 8
 : 'ב 'יק .הייכפ

 מא 'ל ול | י אלממו | ו ותיבל ךלוה = [דחאו | ן היהש | מוירתכנאד ןכיה .ןפ [ןכיא 1
 ;יתכנאו [ול | תִד תבש דובכ םושמ םוי דועבמ ([ן גאד) גד .מו גד .פ םיגד :.כנאו [הגד | מא יל ול
 3א אוביו ד"הה .פ ₪ ד"הה .מתכנ'א'אד = ינש ,וָו [אביו | :יתַנפ רגה תא ;מ רנה | מפ יל

 /ם₪ ותחינה [ותחנה | פ 'וגו ותארקל 3 | ןפ דע | 5 יכדכ [ד"הה | ן יל .ל וגו [םיתכנאפד ברעב +2

 והבא 'ר רמא | תנאְד אוכת .יכחופ [אבת 4 | םפ וילגר וליפא .5 וילגר תא [ תףכנאחוְד ותוא החינה

 פ ךכל5 | יכאחפ 'ל :תד םימש םשל .נְו [תנמ לע | יתנ!אָוד התנווכ .אחפ [התנוכ | א יל
 ;ינאחפ [ילא | תןִד האל לא םיהלא עמשיו ₪ [רמול | א ךרצוה .תאד ךירצה .פ ךירצ .ייכגחו [ךרצ
 המכ ,ן תייה . .המ [התיה -- המ | יכ!אחופד אב .תקנ?א [אוב | יכ'אחופ אגת | תכוד ילא רמאתו

 ;[ן ןרוסרפ ,ן ןתורוסרס ל ןתופרפ [ףִד ןתורפרפ * | יכנ יל ,א המכ .₪ש אוה המכ .[ן היה הפי

 | תד םלועה היהו רמאש ימ ינפל ₪ .יכנאחופ םיאדוד [ןיאדור | פל ןרכש .ן?א ןחוכ :וכיאפ ןחכ

 לע .. 18 ןהידי לע הדימעהש .[ןד ורמע םיארודה ..לעש ,1 ורמע ..לע ,יכחופ [ורמע -- לעש 6

 רנששי | ל 'ל 2 לאישימ [יתנאהופד לארשיב * | ןך ל םילודג | יתכנ'אחופד ינש .'א ['ב | *א ודי
 ;חו ןלובזו | 5 קפועו בשויש ;יתכנאחוזְד קסועו בשוי [קפוע | 5 יל .'א ןולובז . . : ןח ןלובזו . . [ןולובזו
 ת אצי .ָך אצוי .ץַה שירפמו בשוי ,] שרפמו בשוי . שירֶפמו .. .יאָוִפ שרפמו אצוי 7 | 1 ןלובז

 ,5 רנשי ..ךותב = :יתנ'אהופְד רכששי לש ויפ (ןפ ךותב) ךוחל [ול | ןפ םימי ,יתכאחוְד םימיב
 ד"הה ,י1א םיאדודה ד"הה .ןכְנְוְֶד םיאדרודהו ."] [םיאדודה | 5%א התבר | ?א רכששי רזעלא . . ךותל

 | זך םיארודה 'יתכד ונייה .ף  םיאדודה 'אנ ךכל ,*א םיאדדה

 שוריפכ עמשמ םש אברדאו תופסותב: ושקהו ;רזבב עמשמ ןכש ח"ר 'יפו = ,יוכו איבמש קוספה ןודמ  םגהנמ
 'וכו ולשמ ותפינכב לעופ סנכ 'ע ךורעב שוריפה םג ח"ר תטישכ ןכא ,יתקתעהש םשוריפכ ל"רו "כו אמק
 ברע ידע ותדובעלו 'וכו םדא אצי 'וכו שמשה חרזת 'יתכדכ ברעה דע שמשה חרזישמ :הרות לש לעופ 'יפ
 ולשמ ףיסומו ומע השוע דפח שמשה תחירז םדוק תיבה לעב תכאלמ השועו רקובב םיכשמש לעופה הזו
 יוכו ר"בב שרופמ ןכו ולשמ חינמו ומע השוע דפח ברעה םדוק םוי דועבמ לעופה ב"העב חינמש הזו ב"העבל
 םג קתעוה 'א לעפ 'ע ךורעב 'יגהכו ,[הרעהב םנכ 'ע ש"העבו] ש"ייעו 'א לעפ 'ע ךורעב רחא שוריפו
 לכוא ותאיציבו 'וכו שמשה חרזת רמאנש ולשמ לכו א ותסינכב לעופ שיקל שיר רמא 149 דצ בוט לכשב
 תורעהב 'עו ,ר"בב ל"ר) אדומלתב שדוקה ריע ישנא ושריפו םש בתכו 'וכו םדא אצי 'אנש תיבה לעב לשמ
 םש ףיסומו) ןיד תיב יאנת והז הרות ןיד אלא גהנמ וב ןיאש םוקמ ןוגכ ינמ ר"א (?29  דצ ואובמבו ב*שר
 לכ אהיש דע ןכיה דע 'וכו וחירטה שיקל שיר םשב ימא ר"או ('וכו םגהנמכ ושעי רחא ןינעב וגהנ םא לבא
 שרפמש עמשמ "וכו ותסינכב לעופ ונושל ןונגפמו ,רנה תא ול קילדמו הגד ול הלוצו 'וכו ול אלממ דחא
 רכושה ןנינת ןמת ר"במ קתעוה םש מ"ב יקספ ז"ואבו] הכאלמה ןמ ותאיציבו הכאלמל ותסינכב ח"ר "יפכ
 אהתש אוה ד"ב יאנת גהנמ ןיאש םוקמב אנמ ר"א 'וכו בירעהלו םיכשהל ומע קפפו לעופה תא
 לאו ןופפאי שמשה חרזת ביתכד ןינמ תיבה לעב לשמ האצוה לעו פ לש מ הסנכהו ב"העב לשמ האצוה
 םילהת שרדמבו ,['וכ ותדובעלו ביתכד ןינמ לעופ לשמ הסנכה ולעפל םדא אצי ךליאו ןכימו ןוצברי םתונועמ
 ושרד ךכ שיקל ןב ןועמש 'ר םשב והבא 'ר רמא ברע ידע ותדובעלו ולעפל םדא אצי א"ד אתיא םש" ב"מ
 ךירצו ותכאלמב שמשה ול חרזתש לעופה ול ךירצו לעופ לש הסנכהו תיבה לעב לש האיציה 'אהתש םימכח
 ףסונ רמאמה ףוסבו ,ה"ס ייס ד"ק םילהת יריכמ 'קליב ייעו ,ותיבב לעופה המחה תעיקשמ אהיש .תיבה לעב
 הניכש לש תחא תועצמ יתש ול ויה תיבו תיב לכבו תוהמא עבראל םיתב עברא ול היה וניבא .בקעי  ח"יכב
 עדונ אלו ,וב ןלו אב היה וב היורש הניכשהש האור היהש םהמ הז יאב ברעל אב בקעי היהשכו ולש תחאו
 יוגה 147 רצ בוט לכשבו .ותחנה אלש 8 :198 דצו 97 דצו 11 דצ ליעל י"מב םג 'עו ,הפסוהה רוקמ יל
 ילא רמאמה ףופבו ,ןאכ ל"יכב ה"כ .אבת ילא 4 :נ"חעו "וכו ותוא החינה אלש ט"קלבו ,יוכו ותחינה אלש
 ;בותכה רבדמ החבשבש 'וכו בותכה ךְרצ 5 :תוריתיבו תוריסחב וקֶדקד אל םירפוסהו ארקמב ה"כו או ב ת
 קוספה בותכ ךכיפל םיטבש דימעהל אלא 'וכו הפצ ימ א ר"א א ב ת ילא רמאתו םש בוט לכשב שרפמ ןכו
 ה"בקה האר (ימא ר"א ץנעראלפ י"כבו) והבא ר"א או ב ת ילא רמאתו ט"קלבו ,חבשל הל תויהל הרותב הזה
 ,אובת ילא רמאתו רמול 'תכה ךירצ ךכיפל 'וכו אוב ת ילא רמאתו םש ג"המבו ,אוב ת ילא 'וכו
 רחא ןונגפבו ,'וכו רמאתו האל לא םיהלא עמשיו רמול בותכה ךירצה ךכיפל [ת"יכו] 'יסופדב 'יגה תשבושמו
 היה לוכיבכ והבא 'ר רמא אוה הלילב המע בכשיו אב ת ילא רמאתו םש הטופ ימלשוריב רמאמה
 הארנו] םש םישרפמב ?עו םיטבש יימעהל ליבשב אלא התעד לע תלע אלש עדוי היה ודבל אוה הבשחמב
 ,יתהגהו ןתוסרס ס"מ ל"יכב .ןתורסרפ :[י'א א"ל הדנ 'עו ;שירד אוה תלמ ונויהד קוספה ףוס ןאכ םגש
 בותכ יב א"יכבו] ןרכ ש רחא בתכב ל"יכב בותכ יטיש יניבו ,ןאכ קר אצמנש 'רנ תורסרפ טשפומה םשהו
 ןתובְר ע היה הפי המ הארו אוב יול ר"א ט"קלבו ,[םיאדוד רפסה בתכב יפוש יניבו ,םי ט ב ש לש ןחוכ
 אצוי ןולובז הרותב קסועו בשוי רכששי 'וכו לארשיב םילודג םיטבש ינש ןדי לע ודימעהש םיאדוד לש
 לש ויפ ךותכ ץנעראלפ י"כבו) רכששי ב הבר הרותה רכששי לש ויפ ךותב ןתונו אכו םימב שרפמו הריישב



 חי ל בע חשרפ אציו דץ

 םיטנשל יעישח וכששי רכששי ומש ארקתו 'וגו ירכש םיהלא ןתנ האל רמאתו (חי
 ,(חי ו רכומכ) רכששי אישנ רעוצ ןב לאנתנ בירקה ינשה םויב ד"הה ךלמל יניש בירקהו היה
 ,םיתיעל והט ,(גל בי א'חר) 'ונו םיתיעל הגיב יעדוי רכששי ינכטו ר"הה הרות ןב היהש ינפמ
 טבש היה תויררהנפ ישאר םיתאמ (סש סָש) םיחאמ םהישאר ,ןירוכיעל א'ד ןיסליקל רמא 'מוחנת ר

 בישמ אוהו םהיפ לע הכלה םימיכסמ םהיחא לכו (סשפש) םהיפ לע םהיחא לכו ,רימעמ רכששי !
 כיט ,"ט "קם נ"'פ סגכ כנדפנ ,('5 'ע) 0"פ (סקיפפ 8 : ע"ע 635 'כ י"סד 'קל ,[5*קק ומכו] סט סוקלי 1

 !: ד"5 שיכ לסקס םכדמ ,('ד ף) 05 הפי 'פ סנכ סיריסס

 תיח ,ף יעשת | כ רנשי | יכנאחוז 'ל .פל 'וגו .[ן רכששי . .ארקתו [ך רכששי -- 'וגו *1

 אוהו :אח [גירקה | יתכאד 'ל .נחופ] |היה 2 | | (י"הד)י יעיבש | ,%א יעישת יניש | ,!א יעישת
 [רכששי -- לאנתנ | ו 'נש .ןְד 'יתכד ונייה | יתכאחפד ינש .גוז (יניש | ן בירקמ אוהו .יכגופ]ְך בורקח

 ינפמ המ ([] ינפמו) ינפמ .יאְוָז (ץ היה) היהש המ ינפמ .[₪ [היהש ינפמ 8 | וז 'וגו ." רעוצ ןב לאנתנ

 | (םש) יו ינבמ | ד 'יתכר ונייה | א הרותב קסוע [הרות ןב | 1 אוהש ..המ ינפמ .(פש) יתכ[ךד היהש

 [םיתיעל והמ | וז 'וגו .ןך לארשי השעי המ תעדל םיתעל ,יעכג'אחפ םיחעל .*אָד םיתיעל [יוגו םיתיעל

 | (םש) ועח רמוא | ןָז המ- .(םש) יעתכגנאחפְד אמוחנת 4 | ג'ד יל ,(םש) יעתכאחופד טיתעל והמ

 ,ם ןירסניקל .ף ןיסינרקל .ך ןיסינרוקל .ע ןיטריקל .א ןירסקל .נח ןוסריקל .עכו] ןיסויקל ."ע |ןיסליקל
 (5 ןירסוק .1פ] ירצק , יירצוק) ירצוק (ךַוָז רב) ןב (ץ הסוי) יסוי יר .ץ [איד | (םש) ו םתמכח הרות יבור

 :עכאח [ןירוביעל | ץְד רמוא יסוי 'ר ,!א ימא ירסק ןב יסא 'ִר ,(םש)ו רמא ייצק ןב יסוי 'ר .[ןכנ"אופ]זְך רמא

 םהיחא לכו = .']פ [םיתאמ | (םש)ו םינש רבעל .ך םיד ,ְך 'ירובעל .פ ןירובעל .י ןרוביעל .[ךנ] םי-
 /1ן [תוירדהנס | ן ישאר םיתאמ וליא .ל םיתאמ ישאו [יתוכאפְד ישאר םיתאמ * | תכאחה םהיפ לע

 ,ן לש וטגש .יִח [טבש | ןָז היהש | ם'ָד תוארדנפ ,י'אחְ תוארדהנפ ,[ןכ תואירדהנס ,%א תוירדנס

 םהיחא לכ |סהיחא לכו | פל 'ל [יתכאחוזְד סהיפ -- לכו * | ל וטבשמ רימעמ |רימעמ ** 5 | תכאפד ל
 | 1 ןהיפ | (םש) ינאפ ןימיכסמ | יח 'ל .(םש) ו ויה לארשי לכו .ן] ויהש ,%א ויה ןהיחא לכו ,?א ויה

 | ם ןיבישמ ןהו

 היה המ כ הארו אב יול ר"א םש בוט לכשבו ,'וכו םיאדודה רמאנ ךכל (לארשיל הרות ץיברמ היהש רכששי
 ש ר פ מ ןולובזו הרותכ קפו ע רכששי "וכו לאר שי ב םילודג םיטבש ינש ודמע םהירי לעש 'וכו ןתרפרס
 םיהלא ןתנ האל רמאתו ג"המבו .'וכו לארשיב הבר הרותהו רכששי לש ויפ ךות ל ןתונו אבו םימיב
 םלועה היהו רמאש ימ ינפ םיאדוד לש ןתורסוס תייה תיפי המ הארו אוב יול 'ר 'מא ירכש

 ןלובז טבשו רכששי טבש ןה ולאו לארשיב ןימייוסמ םילודג םיטבש ינש ודמע וללה םיאדודה רכ
 (םימיב  ק"יכבו םיב ם"יכב םשו) םימב שרפמו אצוי ןלובו הרותב קסועו בש

 קחעוה םשו .יוכו לארשיב תבר הרות ךכ ךותמו רכשש יי לש וי פ ךותב ןתונו אבו איטמקרפב קפועו
 רמאש ימ ינפל םיאדודה ןיביבח םה המכ הארו אב רמא ןדוי 'ר יול 'רו ןדוי 'ר] ר"שהשב רמאמה ןונגסכ תצק
 לש וטבשו רכששי לש וטבש םה ולאו םימיוסמ םילודג םיטבש ינש ודמע וללה םיאדודה רכשבש םלועה היה
 ;[ח*י קוספל] ךומסב ףילידכ 'וכו ןולובזו הרותב קסוע רבששי שרדהו ,[ברעב הדשה ןמ בקעי אביו 'נש ןולובז
 ןתונו אבו איטמקרפב קסועו בושיימ שרפמ ןולובז היהש ידי לע םש ר"יוב םג אתיא םירפסה ראש 'יגכו
 יעישת 1 :הרות לש חיר חיר ונתנ םיאדודה םעטו ,'וכו ולמעב רכש ול ןתונ רכששי לש וי פ ךותל
 ןב בקעיל וינפלש קופפל רמאמה אבוה ט"קלבו ,הדוהיל ךלמל ינש בירקהו םתודלות רדסכ .םיטבשל
 בותכד םיאישנב ךלמל ינש בירקה אוהו םינבל יעישת אוהש האל ןמ בקעיל היה ישימח שרפמו ישי מח
 םשו ,'ד סרק 'ע ךורעב םג האבוה וז 'יגו ,ל"יכב ה"כ  .ןיסליקל 4  :םש בוט לכשב ה"כו וכו ינשה םויב
 ינבמו ןוטרק 'עבו ,ןיטריקל א"ס ןירוביעל א " ד ןיסליקל א"ס ןיסריקל רמא אמוחנת 'ר םיתעל והמ קתעוה
 ישה ךורע לעב ריעה םשו) 'וכו סוריק י"לב תע 'יפו ןיסריקל א"ס ןיטריקל רמוא אמוחנת 'ר 'וכו רכששי
 ןוכנ אללו סרק 'ע ךירעמב םג .ייעו ע"פד לכב אתיא ןיסליקל א"ס וז 'יגו :ןיסליק 'יגה דוע סרק 'עב אבוהש

 ףוליחב (1ןיסריק איה ןיסליק תלמו ,(ל*יכב ונינפל ומכ ןירוביעל א * ד 'יגהו ,סרק 'עב ןיסליקל א"ס טיט
 רכששי ינבמו שרוד ת"רו [א"למ ר"ב 'יפב ה"כו שופח ןושל 'יפ בותכ 'ב א"יכ ןוילגבו] .ד"מלו שייר
 שוהיפו ;ותעב רבדו רבד לכ םינמזה ךרוצ יפכ לארשי השעי המ ץעילו תעדל הניב יעדוי םיתעל הניב יעדוי
 םוגרתב 'יעו םינש רבעל ןירוביעל םיתעל רחא שרדו ,םתמכח הרות יבור רמוא אמוחנת 'ר י"הד ?קליה ייגב רז
 -ירצוק (רב) ןב יסוי 'ר אוה ןירוביעל שרדה לעב י"הד 'קליבו יתנייצש י"כבו 'יסופדבש 'יגה יפלו םש יזהד
 קיתעה םשו ,בוט לכשב ןכו ,ןירסיקל שרדה טימשה ןאכ טוקליבו ,196 רצ ליעל 'יעו (ןירסוק ,ייצק ,ירצק)
 םהיחא לכו דימעמ רכששי היה תוארדהנס ישאר םהיחא םהיפ לע םהיחא לכו םיתאמ "וכו ארובעל םיתעל והמ
 וחבש לודג המכ הארו אוב ירכש םיהלא ןתנ א"ד 476 'ומע ג"המבו ,יניפמ השמל הכלה ןבישמ אוהו 'וכו ןיטיכסמ
 םיתעל והמ 'וכו הרוח ןב היהש ינפמ המ ינפמ "וכו ךלמל ינש בירקמ אוהו םיטבשלש יעישת אלהו רכששילש
 םהיחא לכו איצומ רכששילש וטבש היהש תוירדהנפ ישאר םיתאמ וליא םיתאמ םהישאר ןי רוביעל יסוי 'ר 'מא
 רדסנ רמאמה לכו ,יניסמ השמל הכלהכ הכלה ןהל בישמ אוהו 'וכו ןימיכסמ ויה םהיחא לכש דמ למ םהיפ לע
 ינבמו איה הדה דימעמ רכששי  היהש תוירדהנס ישאר םיתאמ וליא דבוע סמל יהיו ם"צפ ו"יכב םג
 םהישאר םירוביעְל מא יירצק רב יסוי יִר ןיסריקל ימא אמוחנת 'ר םיתעל ' אוהמ םיתעל הניב יעדי רכששי
 ,'וכו יגסמ השמל הכלהכ הכלה םהל בישומ אוהו םהיפ לע הכלה ןימיכסמ :ויהש 'וגו לכו םיתאמ
 ייסופדה תחסונבו א"י ייס יחיו אמוחנתב ע"יעו ש"ייעו עטוקמ רטאמה ב"י 'יס ח"צפ ןמקל םיסופדה תחסונבו
 רומחהש םשכ םרג רומח (השדח הטישה תחסונב) ל"יכב ז"צפ ןמקלו ,(ב"פפ) ג"פפ ב"גאבו 'י ייס ט"צפ ןטקל
 הניב יעדוי רכששי ינבמו ינש הכלהב לארשי תא ןירבוש רכששי לש וטבש ךכ םרגה תאו םצעה תא רבוש
 '1 רבדמב) םתאמ חק שרדב רמאמה אבוה םש אתקיספבו ;תוירדנפ םיתאמ דיטעמ וטבש היהש 'וגו םיתיעל
 הצק רבו יסוי 'ר "וכו רכששי ינבמו ד"הה רכששי לש וטבש הצעה תא םהל ןתנ ימו רבדה היה סתאמ ('ה
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 33 חי ל בע השרפ אציו

 ליכאמו היטמקרפב קסעתמ היהש ןולוכזמ ,רכששיל ןינמ הזה חבשה לכו ,יניסמ השמל הכלהכ םהל
 ךיבל השמ אבשכו ,(גי טמ תישארב) ןוכשי םימי ףוחל ןולובז ד'הה הרות ןב היהש רכששי תא
 (חי גל םירבד) ךילהאב רכששיו ךתאצב ןלובז חמש רנששי תכרכל ןולוכז תכרב םידקה לארשי תא
 :ןולובז ילהאב רכששי 'א שיו ךילהאב רכששיש הממ

 לכו ;ף חבשה הז לכו | תכנאוזך הכלהכ הכלה ,יח הכלה ;פ [הכלהכ | 1א םהילע ,1פ ןהל 1
 ןיינמ .?אד ול (?א ויה) היה ןינמ . היה ןינמ ,ו ול ןינמ ,ןֶז ינמ | (םש) ו רכששי לש וויחו .פגא וויח

 /תאד ןולובז לשמ .פ ןולבזמ .1 ןלובזמ .וכ [ןולובזמ | ו יל רכששיל | פ 'ל .ףכנ'א ול ('א ויה) היה
 (ִכַגְו איטמגרפב) איטמקרפב ,5ו אייד .ם איטמקרפב | גחפ קוסע :יתכאוד קפוע | ַחְו ןלובז .לשמ
 קסוע [הרות ןב | ונ אוהש | 1אַח רכששיל | אחפ יל תאל | כ ליכאמ היהו | (םש) יתכנאחוְד ולש

 ןוכשי .1 ןכשי [ןוכשי | ן ףחל | (א 'ל רכששי --- ןולובז) 5 ןולכז .גחְוָז ןלובז | ןְך ייתכד ונייה | [ך הרותב

 | (םש) יתגחופזְך םיטבשה ,וכ [לארשי | 5 'ל תא 8 | פז וגו ,(םש)ו םרג רומח רכששי ךכ ליבשבו

 | ןולבז .ן חמש איה הדה . .ןלובז ,(םש) ו חמש ד"הה . .ןולובז ,[ף חמש ינש . .ןולובז חמש -- ןולובז *
 / 1ֶַ חמש רמא ןלובזלו ([ץ 'יתכד ונייה) יהדה רכששי תכרבל ןלובז ;יִפ חמש ד"הה רכששיל (י ןולובז)

 יתכאד ןולוכז :פ ןולבז .ן וגז .גחז [ןלוגז | ל יל .2 חמש רמא ןולובזלו רכשי . .ןולובז רכשי . . ןולובז
 ן'ל ,יכפ!ְך ךלהאב (2 רכשיו) רפששיו ,[ןְד" ךילהואב רכששיו ,(םש) נא [ךילהאב רכששיו
 ןז - ךתאצב ןלובז חמש אלא ןכ (ן ארקית) ארוק יהת לא .7 ₪ ךתאצב ןולובז חמש .יכנאפ [הממ 4

 נינאפ [ךילהאב | נא רכששיבש ,ו רכש שיש ,פ דמע רנששיש ,5 רכשוו | (ת יל ךילהאב -- הממ)

 1 'ל .ך םירמוא שיו ,כ יירמוא שיו ,?יתלאופ ימוא שיו ,1א א"יו [א שיו | 5 ךלהאב :וד ךלהואב

 דמוע רכששי ןולובז | :3וְז ןלובז | ךד רכש שי ,ם רכששי היהש ,] רכששיו ,5 רכשי ,ואְוְז [רכששו
 כ ןלובז ילהאב

 ישאר םיתאמ ולא םיתאמ םהישאר ןיפרי קל רמא אמוחנת 'ר" םירוביעל רמא (הרצק רב ל'צש יגו)
 ןייצ ךורעה לעבו) םהיפ לע הכלה ןימיכסמ ויהש דמ למ םהיפ לע םהיחא לכו רכששי דימעהש תוירדהנס
 רמוא אמוחנת 'ר םיתעל והמ ןאכ ונונגפכ רמאמה איבהו 'וכו ר"בבו השמ תולכ םויב יהיו אקספב ןיטרק עב
 ילומרכ י"כב םשו ,(םינוש תומוקמב םרוקמ ןייצש ףאו דחא םוקמב םנונגסכ םירמאמה קיתעהל וכרדכ 'וכו
 ויהש רמא אמוחנת 'ר לארשי .השעי המ םישדח עובקלו םינש רבעל םיעדוי ויהש םיתעל הניב יעדוי  'יגה
 והמ יהו םתאמ חקו .אתקיספמ עבונש םש ר"שהשב רמאמה י"פע ל"צ וז 'יגו ,םיפרקה תא תופרל םיערוי
 םותעל המ: 'וכו רכששי ינבמו רמאנש רכששי טבש חבשמ בותכהש אוה 'וכו םירבדה ויה םתאמ םתאמ חק
 תואפרל םיעדוי .ויהש לארשי השעי המ תעדל ןירוביעל רמא יי רפ קר ב יסוי יר ןי פר יי ק ל רמא אמוחנת 'ר
 דימעמ רכששי לש וט בש היהש תוארדהנפ ישאר םיתאמ ולא םיתאמ םהישאר (ו"דב ה"כ) םהוקה תא
 רתסא שרדמבו ,יניסמ השמל הכלהכ םהיפ לע הכלהה ןימיכסמ ויה םהיחא .לכש דמלמ םהיפ לע םהיחא לכו
 ! ַק ד"הה רכששי לש וטבש הז ןומיס 'ר רמא ויה ימ "וגו םיתעה יעדוי םימכחל ךלמה רמאיו ו"דו ר"פדב םש
 ויהש לארשי השעי המ תעדל ןירוביעל רמא אתרצק רב יסוי 'רו ,ןיפריק ל רמא אמוחנת 'ר 'וכו רכששי ינבמו
 תוארדהנס ישאר םיתאמ ולא םיתאמ םהישאר הכמ תמחמ הלועה הפילק שוריפ סוריקה תא תואפרל ןיעדוי
 תשמל הכלהכ ןתעד לע הכלה םימיכסמ ויה םלוכו 'וכו םהיחא לכו םידימעמ רכששי לש וטב ש היהש
 תואפרל 'יעדוי ויהש יוכו השעי המ תעדל שרדה השקו ,הרז הפסוה אוה 'וכו הלועה הפילק שוריפה) יניפמ
 דועו ,(ג"עצו (1י"למ סוריק שרפמ 99 דצ 'ג קלח חימב ף"זרהמו ,םש אתקיספב ב"שר תורעהב ייעו וכו
 לכמ רתוי הרותה תא ובהא םהש יפל הרותה םש לע בירקהו רכששי אושנ אב תחא ףסכ תרעק םש ר"מבב
 תעדל םירובעל רמוא יפוי 'ר ןי פר ק ל רמא אמוחנת 'ר םיתעל והמ 'וכו רכששי ינבמו רמאנש םיטבשה
 לכו דימעמ רכששו טבש היהש 'וכו םיתאמ ולא םיתאמ םהישאר םידעומ ושעי םוי הזיאב לארשי השעי המ
 דבוע סמל יהיו הרות לוע םילבופ ויהש לובסל ומכש טיו רמואו םהיפ לע הכלה םימיכסמ ויהש "וכו םהיחא
 ג"ל םישרדמה ולאבו ;,םהל התוא םיראבמ םהו רכששי טבשל התוא םילאוש ויה הכלהב העוט היהש ימ לכש
 :יגה פ"יכבו ,'וכ| םהל בישמ [רכששי טבש וא] תוירדהנס ישארמ רחא לכ ןאכ 'יגה םעטו ,םהל בישמ אוהו
 חבתשמ רכששי לש וטבשש דמלמ ךילהאב רכששיו ד"נש 'ופ הכרבה תאזו ירפסב ושרד רבכו .ןיבישמ ןהו
 'וכו בוט יכ החונמ אריו רמאנש וחבשמ ויבאש וניצמ ןכו םיתעל הניב יעדוי רכששי ינבמו רמאנש הרותב
 'וכו ירגא י"ו בהי האל תרמאו "וכו האל רמאתו םגרותמ 'א י"רתבו ,'א ה"כ אמוי 'ב "ק ןיבוריע  ע"ועו
 קוספה ףוסו וכו רכששיש הממ 4  :'וכו אתיירואב ןיקיסע ןוניאד לע בוט רגא אלבקל יונב ןידיתע .ןידכיהו
 ךתאצב ןלובז חמש הלעמל בסומ אלא ךילהאב רכששי חמש רמא רכששילו 'תכ וליאכ רכששי לע רמאנ וניא
 ,ת"פיב 'יע ךדי לע .םילהאב בשויו הרותב קפוע אוהש ךילהאב רכששיש המ תוכזב הממ הרוחפל ךתאצב חלצה
 אלו תחא הביתב רכששי ונינפלש תואחסונה יפל] ךילהאב ותכרבו ותוכז ןולובז ילהאב רכששי םירמוא שוו
 'יפלש הארנ םנמא ,םירמוא שיה "יפל ןושארה 'יפ ןיב קוליח הז שוריפ יפל ןיא ת"יכו 'יסופדה .יגכ רבש שי
 ךילהאב בשוי רכששי התאש הממ ךתאצב ןולובז חמש אוה ארקמה תגנוכו רכששי לע בסומ ךילהאב ןושארה
 ו"יכב 'יגה םעט ןכו ,[דמולו וילהאב בשוי רכששיש ינפמ חמשיש ןולובז לע בסומ ךילהאב םירמוא שיה יפלו

 ארוק יהת לא "ןגו ךתאצב ןלובז חמש איה הדה 'וכו םידקה טבשה תא ךרבל השמ אבשכו "וגו ףוחל

 'וכו חמש /תכד רכששיל ןלובז תכרב םידקה לא ר שי תא ךרבל השמ אבשכו רכששילש ותרות הדמע אל
 רכששיל הזה חבשה לכו בוט לכשבו .ןלובז ילהאב ותכרב המייקתנ רכששי ןירמוא שיו ךילהאב רכששוו
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 ןטז לכ וז הרשה ישיא ינלבזי םעפה בוט דבז יתא םיהלא ינדבז האל רמאתו (כ ,
 : תוריפ השוע איה הרדעמו הלבזמ תאש

 וז ירה רכז יתשא רלחש ןוצר יהי רמאו תרבועמ ותשא החיה ןנה 'וגו תב הדלי רחאו (אכ

 46/[תבשויה ףא יזפ רב הרוי 'ר רטא ,אחינתמ איה רנשמה לע תכשויב 'מא ייני 'ר יכד ,אוש תליפת

 םוכככ ,,'5 ד"י כ'פ םיכככ 'םוכי |  :כ'פ ע"פ קוככנ :ט'ככ 'כ סיעי' עוקל  ,סט סוקי 8  :ליק כ טוקל |
 : [ח*י ייפ סלטיו] ע*י "כ ספ כ"מ טוקנס |[ עו| 'פ "שם ל2'\ טוסנס ,'פ 'כ

 ינדבז . . רמאתו ,י ישיא . . םעפה 'בוט דבז םיהלא .. רמאחו .ל 'וגו בוט . . רמאתו [ישיא -- רמאחו * ]

 , .רמאתו ,] 'וגו םיהלא ..רמאתו ,?אָזְד ישיא .. םעפה ,'א ישיא . . םעפה האל רמאתו : ינלבוי םעפה יוגו

 | ך בוט ..ינדבז ,[ן ישיא ינילבוי םעפה בוט דבז יתוא . .ינדבז ,1 יתא ..רמאתו .5 בופ רכו יתוא

 :הקשמו הרדעמ | רתאד התאש .יכנחופ]ז [תאש 2 | ןז המ [ןמז | א הוה .ירתכחופד וזה .ג [וז

 | יתפד 'ל .?א המש . . ארקתו .כנ'אז] הניד המש תא ארקתו ,ן ['וגו | *א 'ל תב --- רחאו 8 | א הלבומו

 .תכופד החיה רציכ .א [התיה | י ןנינת ןמת .[ף אנינת ,ך יגינת .(הימרי) יכנאופ] ןגינת .ח (ןנת

 ןג | כ ךינפלמ =. [ןוצר | (ן 'ל אוש --- רמאו) | 1 התויהש 'טאש ירה .יזָ] התיהש ירה .] התייה דציכ
 /1 [ייני | י יל ;כחו תיגר [יכצד | 7 הלפת .יוכאחהפ תלפת .גן [תליפת 4 | י הז | א רכז

 .יורפאחופ [איה | ג תבשוימ | ו רמוא .*ך ורמא .(םש) י'רתנאד יימא .כחו ןירמא | ירתכאחופד יאני

 | יתכנאחפד וג .ו |רג | יתכנאחוזד הדוהי .ם אדוי | ת 'מאד .ןח ימאו | גן התינתמ | ) 'ל .ְד אדה
 | תד .תבשויה לע .*1'אז תבשויב .ן תבשוי .%אפ |תבשויה

 רמולכ רכש שי ומש אר קתו שרפמ םשו) 'וכו רכ ש שיל ליכאמו ולש איטמגרפב קסוע היהש ןולובזמ
 המ "וכו ותרותב רכששיו ותרוחסב ןוכשי םימי ףוחל ןלובז ז"צפ ןמקל ל*יכבו .(ק"ררב םג 'יעו "וכו רכש יל שי
 'יסופרה תחסונבו יחיו אמוחנהב ייעו 'וכו ונממ לודג רכששי אלהו רכששי ךכרחאו ןלובז ךריבש בקעי האר
 [גיע .השהפ ןמקל] י"כ ר"ב ייפב שרפמ ןכו ,נ*חעו יתמלשה ןכ | .'וכו ינלבזי םעפה 1 = :'ט 'יס ט"צפ ןמקל
 איה הלבזמ תאש ןמז לכ הדשה האל הרמא ישיא ינלבזי םעפה רמאתו "וכו רהתו םש ג"המבו ,שירר ינלבזי
 ןושל ינלבזי םעפה 149 דצ בופ לכשבו ,התבהאב ףיסומ הלעב םינב תפסומש ןמז לכ השאה ךכ תוריפ השוע
 האובתה אצתש ידכ התוא ןילבזמש הדש ןיעכ "וגו ינלבזי םעפה הדגא שרדמבו) 148 דצ ש"ייעו 'וכו לבז
 תוריפ השוע אוה ורדעמו ולבזמ התאש ןמז לכ הזה ןומניק המ 460 דצ ליעל ומכ 'וכו ןמז לכ ןושלהו [הפי
 וז ירה 'וכו רמאו תרבועמ ותשא התיה דציכ אוש תלפת וז ירה רבעשל קעוצה םש הנשמב | .ןנת 8 = :'וכו
 הנשמבו ,'וכו ותשא התיה ןמ ןינעה יפל ןאכ קתעוה ['בו 'א א"יכו] ל"יכב ונינפל 'יגה יפכו .אוש תלפת
 ,ןנינת ל"רו 'נינ ת ספדוה ו"דו ר"פדבו ,288 דצ א"ח ס"דו 288 רצ מ"הרב 'עו דציכ תלמ רסח ילככב
 ייני תיבד 'יגה 185 דצ ליעל = .ייני 'ר יבד 4 :181 דצ ליעל י"מב 'עו אנינת 'א אקארק 'רב שבתשנ רבכו
 :6 דצ ב"ח עיגאלאעכרא סיורקו 499 דצ םש םיירפ 'עו תדלויה לש אסכ .רבשמה | :םש י"מבו ג'חב 'עו
 ;הנשמה לע קלוחש עמשמ "וכו רבשמה לע תבשויה ףא רמאש- יזפ רב י"רו ,ןיתינתמ יריימ  .אתינתמ איה
 יניבו .וילע דוקנו יאני ר"א ןוביתיא 'יגה 'א א"יכבו] פ*בירל וא ייני 'ר יבדל יא 'וכו ןוביתא שרפתנ אלו
 הדגאל ונווכ םא ףאו .הבקנ תישענו היה רכז התיירב רקיעש שרדה רקיע רסח אישוקהבו ,[היל בותכ יטיש
 רכז הנידלש התיירב רקיע ינשמ יאמו ,רבשמה לע האל הבשיש םדוק תינתשנש שרפל רשפא אהד השק וז
 ימחר ינהמ אלו אוש תלפת 'וכו תרבועמ ותשא התיה אתיא םש תוכרב ילבכבו ,םולכ שדחמ וניאש "וכו היה
 המש תא ארקתו תב הדלי רחאו (ת"פיב איבמ ןכו א ב א 'ר 'יגה 840 דצ םש ס"דב 'עו) ףסוי בו  ביתמ
 בקעי ןמ תאצל ןידיתע םיטבש ב"י הרמאו המצעב ןיד הא ל הנדש רחאל בר רמא רחאהו יאמ הניר
 תבל הָכפהנ דימ תוחפשה תחאכ לחר יתוחא אהת אל רכז הז םא 'וכו תוחפשה ןמ העבראו ינממ ואצי השש
 הוה םוי םיעברא ךותב האלד השעמ אמיא תיעביאו םיסינ השעמ ןיריכזמ ןיא הניד המש תא ארקתו רמאנש
 ג"המב ה"כו) אבא 'ר רמ או תב הדלי רחאו ביתכהו םש ילבבה י"פע ןאכ היגהל רעיש כ"מבו .'וכו
 ת"פיבו. יוכו םנ ךרד םהמע הוהו "וכו ויה תואיבג תוהמאה אנינח ר"א ינשמו 'וכו התיירב רקיע (ס"דב 'עו
 'וכו המ דע עדוי ונתא ןיאו אצוריתו אתבוית ךה יל ושרפיש וזלה ץראבש הדגא ילעב לכ לע יתרזח בתכ
 ךודב םתוא סרסל םיכירצו םירמאמה ןאכ ופלחנש הארנ יתעדלו] רמאמה שוריפב וכיראהש ק"הזנבו ש"ייעו
 תשענ 'וכו התיירב רקיע (ל"א םוקמב ל"צכ) בר רמאו תב הרלי רחאו 'תכהו ןוביתא אוש תליפת "וכ ןנת הז
 ןתינתמב הנשנ רבשמה לע תבשויב אקוד ייני 'ר יבדל יכ ןוכנ לע הלוע לכה הזבו 'וכ 'מא ייני 'ר יבד הבקנ
 *וכו יאני 'ר יבד שרפמ ר"ב "יפבו ;[רבשמה לע האל לש התבישי םדוק הללפתה לחרו תלעומ הלפת ןיאש
 "'\כו ורמאו תוהמאה לכ וסנכתנ הכפהנ ןכל םרוקמ רמולכ .הבקנ התשענ 'וכו רחאו 'יתכהו יאני 'רל ןובתיא
 וללפתה םלכ ודליש רחאל רחאו ונייהו וז דקפתש ןוצר יהי .ורמאו ףסונ א"יכ ר"ב 'יפבו] לחר דוע  דקפת
 ורבוש דכה תא רציש רחאל הזה רצויה המ הזה רצויכה א"למ ש"יכ ר"ב 'יפבו [.'ב א"יכ ןוילגב ה"כו "ילע
 הוה ,רצוי המ [ת"יכו] םיסופדב שוריפה ףסונ ןכו) רבשמה לע וליפא םוקמה תא השוע ינא ףא רחא השועו
 התדל תעשבו האל יעמב רכז היה התדל תעש דע עמשמר תב הדלי רחאו ביתכהו יאני 'רל אישקו ('וכו
 חר לש התליפתמו התיה רכז התריצי תלחת רמולכ הניד לש התיירב רקיע [הבקנ תישענ] רבשמה לע ונייה
 תוללפתמ וליחתה םלוכ ודליש רחא ונייהו 'וכו םירכזב ונייד רבשמו הדיל םדוק הבקנ תישענ "וכו .הרמאש
 ןוביתא גלו 'וכו תבשויה ףא פ"ביר רמא ג*ל םשו .תוכרב 'שוריב םירמאמה ר"בב ונינפלש ןונגסבו .לחר לע
 םש לע ילצי ןכ םדוק אה [אתינתמ איה] רבשמה לע תבשויב רמא יאני תיבד םש 'יגהו .םהל רמא "וכו 'תכהו
 רחאמ היה רכז הניד לש הרוביע רקיע יאני תיבד םשב [יזפ ןב הדוהי] יבר רצויה דיב רמוחכ הנה
 תושענ לחר הללפתנש רחאמ הניד המש תא ארקתו תב הדלי רחאו איה הדה הבקנ תישענ לחר הללפתנש
 דוע הרמא התיה תונושארה תואיבנמ לחר ונימא יאני 'ר תיבד םשב יזפ ןב הדוהי ר"או הבקנ
 ינממ היהי רחא דוע אלא הרמא אל םירחא רחא ןב יל 'ה ףסוי ביתכד אוה אדה ינטמ היהי רחא
 ,ר"בב ונינפלש רמאמה י"פע 'לשוריב היגה השמ ינפבו .(הלעמל םש ובברתשנ יתפפוהש תוביתהו)
 ןכו ;םויוניש הזיאב ןכ 'יגה אצנגמ "ד  תוכרב 'שוריב םג  ןכא ,ף"זרהמ 'יפכו םינפה הארמב םג 'עו
 רב הדוי 'ר ףכו אתיגתמ אה "וכו תבשויב ןירמוא יאנו 'ר יבד 477 'ומע ג"חמב ימלשורימ קתעוה
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 רחאו 'תכהו ןוביתא ,(ו חי הימרי) 'וגו לכוא אל הזה רצויכה ד"הה תונתשהל אוה לוכי רבשמה לע

 ןב יל י"י ףפוי הרמאש לחר תליפתמו היה רכז הנירלש התיירב רקיע םהל רמא ,תב הדלי
 , תוהמיאה ןמ החיה לחרו ויה תואיבנ תוהמא יזפ ןב הנינח 'ר רמא ,הכקנ תשענ (דכ ל תישארב) רחא
 ,ינממ היהי יוולו דימעהל דיתע דחא דוע הרמא רחא ןב אלא רמאנ אל םירחא םינכ יל י"י ףפוי
 :וז דקפת םירכז ונייד ורמאו תוהמיא וסנכתנ הנינח 'ר רמא

 גע השרפ
 םילהת) ךתעושיב ינידקפ ךמע ןוצרב י"י ינירכז 'וגו לחר תא םיהלא רכזוו (בכ ל

 :'ונו לחר תא םיהלא רכזיו הנחו לחר הרש הדקפנ הנשה שארב רזעלא 'ר רמא (ד וק
 :'5 6" תנסס םלכ 7 :נ"י יס "5 סילסס יכיכע עוקני 6 || : [ כ יכ פניו 3"ע פעוסנת 'עו 765 75 ליע] 8

 לארשי (1 תיב תושעל) תיב םכל תושעל .(םש) ו תושעל [הוגו\ | תןד 'ל ,ן איה .יכנאחפ [אוה 1
 (!א הנה 'יתכו) הנה לארשי ..תושעל ,'ו רצויה דיב רמוחכ הנה לארשי תיב םכל תושעל ,ז 'וגו י"י םאנ
 םכל תושעל ."ןַפ לארשי . ..רצויה ..הנה (ם"] םכל תושעל) 'וגו ,א לארשי תיב ידיב םתא ןכ רצויה ..
 'יפא ןכ השוע ינא ףא רחא השועו ורבוש דכה תא רציש רחאל הזה רצוי המ לארשי תיב ..הנה לארשי תוב
 תן הובתוא .7ך היביתיא ,1ף ןוכתיא .?ךכא ןובותיא ,י] ןוביתה :נחפ [ןוביתא | ד רבשמה לע

 ח יקע | א ןוהלל | ?א 'ל ,(םש)ו?ך ביתכ אהו .ןפ 'תכ אהו ,וך'אחד ביתכהו כ ['תכהו
 | תכד 'ל :ירנאחופ :[הגיד לש | 1 היתירב ,ץ התויריב .(םש) 1ו'ךְל התירב [ילרתכאחופְד התיירב *

 הליפתמו .י"רתכאחפד לש (ם תלפתמו) התלפתמו | ן 'ל .ןפ תייה .ירהְד התיה .*ךכנא [היה

 | ן היגנח .כבאח אנינח | נד השענ ,1ך התשענ .(םש) י"ירתכאה]ז תישענ .יופ [תשענ 8 | ָן"ְנ לש

 | תפד 'ל .כנאחו [התיה | תן ןה [יה | י תוהמאה :3א]ך תוהמיא /תןכחפ [תוהמא | ]ן רב

 ,יח [רמאנ אל | א 'ל םירחא | [ רחא ןב יל .'א ןב יל4 | ןכ!אחפְ תוהמאה /?א] [תוהמיאה
 ,יזאחפ [דחא | 3 דועו | או ןב יל י"י ףסוי אלא | תכנאד ןאכ (תכנ 'תכ) ביתכ ןיא .ןפ ןכ רמוא ונוא

 ,י יאולהו ,א יאולו | יחְו דומעל | נ'א אוה .ית"אןפד דיתע אוה ;כ |דיתע | [ך רחא ןב .כנ"אְוְד רחא

 | חח ינממ .ןתן ינממ אצי ,1% ינממ אהיש ;ף היהי ינממ ,י ינממ יהי תיאפד יאולה .כנה] יוולה

 יתחפ תוהמאה לכ .ָןֶאְוְד תוהמיאה לכ | ן יזפ רב היננח .כנאפ יזפ ןב (כנִא אנינח) הנינח ,ץֶד אנינח 5

 ,ך לחה דוע .תןִד תאז דוע .כנחופ וז דוע ;א [וז | ן דוקפית ,5 דוקפת | %א ןייד | ף 'ל .כפ ורמא

 'תכ .ֶוְד ינרכז .נ [יניככז | תכנאחפד ל ון [הגו | תכאח רוכזו 6 || 1י*ך לחר תאז דוע
 ,%א ינדקפ) ינדקפו .ָך ךיתעושיב ינדקפ | תן ךימע | מכאחפ יגוכז ('א ד"הה ,5 'ותכ .מ?אח ביתכ)

 לחור :תףפ לחרו הרש | ן הנש | ן רזעל7 | ןפ "וגו .מתכנאח (ת .ךיתעושיב) ךתעושיב (ח ונדקופ

 | יל וגו | ך 'ל תא | מתאח  רוכויו | ף הנחו האלו | 218 הרשו

 ןב הדוהי 'ר רמא ימלשוריה י"פע ןאכ ל"צש 'רגו ,'וכו הרוביע רקיע יאני 'ר תיבד םשב יזפ
 רמא ונינפלש ייגה יפל ףאו) ךומסב רמאמה לעב אוהש פ"ב אנינח 'ר םע ףלחתנו 'וכו ויה תואיבנ תוהמא יזפ
 אבוה ןוכנ אללו ,45 דצ א"ח א"הגאב 'עו ,יזפ ןב ח"ר אוה 461 דצ ליעל ח"ר םגו 'וכו וסנכתנ הניגח 'ר
 ןב אנינהח ר"א קתעוה 148 דצ בופ לבשב םג ןכא (אמח רב ח"ר ירמאמ ךותב רמאמה הז 28 דךצ םש
 בר רמ או ינממ אהיש ןוצר יהי דימעהל דיתע אוה דח א ןב דוע הרמא התיה האיבנ ונמא לחר יזפ
 רמולכ תב הדלי רחאו רמאנ ךכל םש שרפמו "וכו ונייד ורמאו תוהמה אה לכ וסנכתנ יזפ ןב אנינח
 ןאכמ וכו רכז יתוחא לחר דלתש ידכ הבקנ ינטבב רבוע אהיש ןוצר יהי הרמאו הא ל הללפתנש רחאל
 התיה םא וניבר ונדמלי םש אמוחנתבו ,ףסויב הפלחתנש ושרד וניתובה תצקמ לבא ןימינבב הניד .הפלחתנש
 ה"ר "וכו רמאו תרבועמ ותשא התיה וניתובר ונש ךכ רכז יתשא דלתש ר"הי ללפתיש והמ תרבועמ ותשא
 דע וליפא אלא ןכ וניא אוש תלפת וז ירה 'וכו תרבועמ ותשא התיה וןנינשש פ"עא רמוא יסוי 'ר םשב
 ןכו "וכו םירכז תובקנה תא תושעל ה"בקה ינפל השק ןיאש יפל רכז דלתש ללפתי רבשמה לע בשתש העש
 רחא האלב אצומ התא ןכו 'וכו תושעל לכוא אל הזה רצויכה הימריל רמוא ה"בקה המ 'וכו הימרי י"ע שרופמ
 ךפהנו התלפת ה"בקה עמש דימ 'וכו ע"שבר הרמאו ה"בקה ינפל תמערתמ התיהו 'וכו םינב השש הדלוש
 האל הארק המלו רחאו אלא ןאכ ביתכ ןיא תרחאו 'וכו ארקתו תב דלי רחאו רמאנש הבקנל היעמבש רבָועה
 דימ הילע םחרמ ינא ףאו תינמחר תא ה"בקה הל רמא ה"בקה ינפל ןידב תקדצה האל הדמעש יפל הנוד
 המש תי תרקו תב תדילי ןידכ רתב ןמו 'א י"רתב םג הדגאהו ;םש ב"מ אמוחנתב 'עו ,לחר תא םיהלא רוכזיו
 אמכיה ןיטבש ןירת ןוקפי יתחא לחר ןמ םרב איטבש תוגלפ ינמ ןוהיד י"י םדק ןמ אוה ןיד תרמא םורא הניד
 ףסוי ביהי הוהו ןוהיעמב איירבוע ופלחתיאו האלד אתולצ יי םדק ןמ עימשו אתהמא ןמ אדח ןמ וקפנד
 ב עשוהי 'ר ימא הניד והמ 479 דצ גיהמב קתעוה רחא רוקממו .האלד אהעמב הנודו לחרד אהעמב
 םינב ונייד וחווצ לכה הניד אוהמ ירמא ןנברו הבקנ תישענו רכז תייהש ןידה תדימ הב השענש הימחג
 כ"שומכו] הניד םשה שרוד אוה 'וכו ונייד ורמאו תוהמיא וסנכתנ ח"ר רמאמב םגש רשפאו 'וכו תוחפשהו האל
 חניד המש הארק ןכ לע איה טפשמו ןיד תאזה הדליה הרמא ו"לפ א"רדפב אתיא דועו ,[ש"שרה 'יחבו ת"פיב
 עבראל אלא תוהמא ןירוק ןיא יכ אקוד ואל תוחפשה לע ח"ר רמאמב תוהמא םשהו] .ל"דרה רואיבב ש"ייעו
 ןיא החסונה א"פס תוחמש תכסמב םנמא ./ג 'יס ג"עפ ןמקל םג 'עו ;ת"פיב ריעהש ומכו ('ב ז"ט תוכרב)
 :[תוהמא עבראל אלא ונימ א תוהמאל אלו 'וכו וניבא תובאל ןירוק

 :א"עפ שיר ליעל י"מב 'עו ררס שאר ןאכ אוקמבו ,;ר"פדב ןמסנ ןכו א"עפ 'א א"יכב .גע השרפ
 [םש בותכה ךינפל תחת ל"צכ] ךמעל הצרתמו יוצמ התאש תעב [א"למ י"כ רך"ב 'ופב "ופ] .'וכו ינירכז 6
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 (גחצפש) וניהלא תעושי תא ץרא יספא לכ ואר לארשי תיבל ותנומאו ורפח רכז
 ,(םש םש) בקעיל תמא ןתת בקעי הז ותנומאו ,(כ 1 חכימ) םהובאל רסח םהובא הז ורסה רכו

 רוכב האל יגב 'תכ םלוכב ,לחר אל ונינא כקעילש ותיכ היה ימ ,הכס לארשי לארשי תיבל
 ההלב יננו ,(כ סש םש) רשאו רג האל תחפש הפלז ינכו ,(גכ הל תישארב) ןכואר בקעי
 ,(טי ומ פש) ןטיניבו ףסוי בקעי תשא לחר ינכ 'תכ לחרכו ,(חכ סש סש) ילתפנו ןד לחר תחפש
 :'עו לחר תא םיהלא רכזיו 'ונו ותנוטאו ורסח רכז א'ר

 תצע יל ברקת אלש (סשסש) יל ברקמ ,בקעי הז טי הנ םילחת) 'וגו ישפנ םולשב הד
 רמאד (סש ש) ידמע ויה םיברב יכ ,הנילטי אל הדלי אלש וזו הנילטי הדליש וז רמאי אלש עשרה

 : יי "פ לליו נ"מ לעופנס 'עו ,'כ '[ סכיפ יכיכמ 'קל* ,סש יכיכמ 'קל* ,'כסמ 'כ .סילסס 'קלי ,ל"ק יכ
 : [יכ ייק סט ני מוסנס 'עי] ם"כ סילקס םכדע ,ו"י "כ סט נימ סמוסנס ,ו"י "'ק ק"ג סילקס יכיכמ 'קלי ,ל"ק

 ל וניחלא . . וארו . . תיבל [[ךִד וניהלא -- תיבל * | א - 'יתכו ,(םילהת) מז - ביתכ [רכו 1
 (ןר רסחו) דפח 'נש [ן םהרבאל דסח * יו דסח [ודסה רכזל | "או וגו .םמיכג'אזןפ לארשי תיבל

 לארשי * 8 | ג -. 'תכר .מ(סש)יכאח":פד -. ינש .'י] |ןתת | ול 'ל .מ (םילהת)יתכנאה"פד סהרכאל
 ,תכנוד גקעי וניגא .יח [וגיבא גקעי | [ף ימו | נא אבס .ל הגפ ;מיתכתופְה אבס לארשי [הבס

 | יאחפ 'יתכ | חח ןלכב יכ .(םש) מי'א ןלכב .פ םלכב .תכ'א ןלוכב | 'אח יל אל | (םש) יאם בקעי
 | (םש) ו האל ינב הלא ,(םש) מ בקעי ..ינבו ,א בקעי ..ינב :8 ןבואר ..ינבו .יתכנחו [ןבואר -- ינב
 ינב הלא . הפלז ינבו ,] 'וגו תחפש ..ינבו ,י'1ְָה האל תחפש הפלז (י ינב) ינבו [רשאו -- ינבו 4
 ינבו .יָנְזְז לחר תחפש ההלב (י ינב) ינבו [ילתפנו -- ינכו | (םש) מא לחר תחפש ההלב ינבו ,(םש)ו הפלז
 ?תונ [:תכ 5 | (םש) םא האל תחפש הפלז ינבו ,(םש)י ההלב ינב הלא .[ ההלב ינבו ,% 'וגו ההלב
 /1 יוגו [ןמיניבו ףסוי | "'א%א ינבו יאנש בקעי תשא ,(םש) מ ינבו [ינב | ן בותכ ,(סש) מיכאהפךד 'יתכ
 [יוגו ותנומאו | א 'ל ודפח רכז | (םש) ולא 'ל .ך ךכל .ו ביתכ ךכל [א"ד 6 | (סש) מיתכגאחפד 'ל
 | ('א 'ל לחו -- רכזיו) י'א רוכזיו | (םש) יא 'ל .םפ 'וגו ,1 ותנומאו ,יתכַחַוְ לארשי תיבל ותנומאו
 לא יל ישפכ--הדפ7 | יכנאפ 'ל ,ןך המחר תא חתפיו םיהלא הילא עמשיו ,ך הילא עמשיו ,ן ['וגו
 ,ופנאו - ישפנ םולשב הדפ |הז | אפ 'ל .ןןִד ירמע ויה םיברב יכ יל ברקמ .מונ'א יל ברקמ .ן [יוגו

 ותוא לש .. .*ךתכאופד עשר לש ותצע | ן ול ברקית | א בורקמ | 5 - שפנ .[מ = 'וגו םולשב הד
 ,'ףא [אל | ןהו | מירכנאופד ומע הנלפי .[ן הנלטי | י וגמיה הדליש 8 | מורנ עשר
 ,נֶל איד :ור ירמע ..יכ ['א רמאד --יכ* | ן ומיע הנלטי .מירתכנאפד ומע הנלפי | מי'רתכנופד לא

 | ן רמד .מתכ?אפד רמאד

 ה"רב שרופמ שררהו ,(החיתפה םויס הזו) 'וכו רכזיו רמאנש 'וכו הדקפנ ה"רב רזעלא ר"א .הנשה שארב והזו
 ר"א ןלנמ 'וכו הדקפנ ה"רב םש ארימגד איגוסבו הנחו לחר הרש הדקפנ ה"רב םש אתיירבה ןושלו ,םש
 'ה הרכזיו הנחב ביתכו לחר תא םיהלא רוכזיו לחרב ביתכ הריכז הריכז איתא הריקפ הדיקפ איתא רז על א
 תריקפ הדיקפ (ד"כ ג"כ ארקיו) העורת ןורכז ןותבש ביתכד הנשה שארמ הריכז הריכז איתאו (ט"י 'א א"ש)
 ג"המב רחא רמאמו ,ס"דב 'עו ,הרש תא דקפ 'הו הרשב ייתכו (א"כ 'ב א"ש) הנח תא 'ה דקפ יכ הנחב ביתכ
 תב הדלי רחאו ןינעה ןמ הלעמל 'תכש הממ הנשה שארב לחר הדקפנש ןיינמ רזעלא 'ר 'מא 478  'ומע
 ,וניבא בקעי .הבס לארשי 8 :ע"צו תוירבה לע ןידב בשוי ה"בקהש תמיא הנגיד אוהמ הניד המש תא ארקתו
 ג"כ ה"ל תישארב םיקוספה םלוכב איבמש השק  ונינפלש 'יגה יפל | וכו 'תכ םלוכב | :784 רצ ליעל עו
 תשרפב אוה ןמינבו ףסוי ב ק ע י ת ש א לחר ינב יפהו ,ןמינבו ףסוי .לחר ינב לחרב םג 'תכ םשו ,ה"כ ו"כ
 תר תחפש ההלב ינבו 'פל (ו"כ ה"ל) יוכו האל תחפש הפלז ינבו 'פה םידקמש השק םגו ,(ט"י ו"מ) תרחא
 !קליב הרשי ייגו ,[ההלב ינב 'פל רחואמ הפלז ינבו יפה יריכמ 'קליו 'בו 'א א"יכב םגמא] .(ה"כ ה"ל) .'וכו
 לחרבו (ה"כ ו"מ) ההלב ינב הלא (ח"י ו"מ) הפלז ינב הלא (וזט ו"מ) האל ינב הלא ביתכ ןלכב םש םילהת
 ודסח רכז שרדה םש טימשהו ,ונינפל ומכ םיקופספה ואבוה 16 דצ בוט לכשב םג ןכא ,בקעי תשא לחר ינב ביתכ
 י"מב עו 890 רצ ליעל ומכ ל"יכב ןמיניבו תביתכו ,[ג"ל א"ל קוספל ן"במרב ע"עו] 'וכו ותנומאו 'וכו םהרבא הז
 .ג וגו לחר תא םיהלא רכזיו םייסמו לחר לע בותכה לכ ושרד רגופה רמאמב וכו ודסה רכז א"ד 6 :םש
 שארב 'וכו ץרא יספא לכ ואר קוספה ףוסו ,'וכו ודסח רכז 'יתכ ךכ ל ייגה ןאכ 'וקליבו ,םילהת 'קלוב יעו
 ודסח רכז ה"שז םש ב*מ אמוחנתב החיתפה ןושלו ,ןאכ שרדנ אל [ת"יכו] 'יסופדבו ל"יכב 'יגה יפל החיתפה
 השעש העושי התוא וניהלא תעושי תא ץרא יספא לכ וארו לחר לש הינב ינבמ אוהש עשוהיב רבדמ ותנומאו
 תא ןהיתש ונב רשא רמאנש לארשי תיבל לחר ונמא תריכז ודסח רכז א"ד םוד ןועבגב שמש רמאנש עשוהי
 ודסח רכז ה"שז קתעוה 479 'ומע ג"המבו ,םש יריכמ /קליב םג 'עו ,לחר תא םיהלא רוכזיו יוה לארשי תיב
 ליבשב אלא ןרחל בקעי ךלה אלש (8ל8 רצ ליעל 'עו) תיבה רקיע איה הרקע לחרו קחצי 'ר 'מא "וכו
 התיהש לחרל לארשי תיבל ימל ותנומאו ודסח רכז איה אדה ה"בקה הרכז רקיעה התיה איהו ליאוה לחר
 המח לגלג רימעמו הנממ דמוע אוהש ןונ ןב עשוהי .הז וניהלא תעושי תא ץרא יספא לכ וארו תיבה רקיע
 וזו ול חקי הנלטי הדליש וז רמאי אלש עשרה ושע לש ותצע ..עשרה תצע 7  :םלועה לכב דמוע אוהש
 יעל עצמיאב ומכ ד"ויב ל"יכב הנילטי תביתכו) אוה הנאשיו החלשיו הנלטי אל לחר הדלי אלש
 םגו 'וכו םשב ןדוי 'ר ידמע ויה םיברב יכ יתהגה א"יכו ט"יכ ר"ב 'ופב 'יגה י"פעו '(םש י"מב 'עו 180 דצ
 א"ד ג"יכו ל"וכב 'יגה אריהנ אלו .('וכו ןדוי 'ר רמואה םש םש טימשהו) ידמע ויה םיברב יכ 'יגה טוקליב
 איהו רמ אד רותפל שי ג"יכו ל"יכב א "ד תלמ] 'וכו ןדוי 'ר רמ א ד םירפסה ראשב <יגהו 'וכו ןדוי 'ר
 ןכלו י"ב לכב ר מ א ד  תלמ תמויוקמ ז*יפעו ,'בו 'א א"יכב אוהש ומכ ר"אד ל"צו הכומסה ש"יר ןמ פג

 'תכר התוכזב שבתשנ ל"יכבו ,[ר"ב ייפ תחסונל אלו 'א א"יכ תחסוגנל המאתהב םינפב תאז הלמ
 החפונה 'ב א"יכבו] ,נ"חעו יתהגהו םיהלא רכזיו יטוש ינוב ףסונ לחר תא ינפלו 'וכו התחא תוכזב לחר תא
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 תא] ,לחר תא םיהלא רכזיו 'תכד התוכזכ ,לחר הדקסנ תוליפת הכרהב ובייא 'ר םשב ןדוי 'ר
 : תוהמיאה תוכזב המחר תא חתפיו ,כקעי תוכזב םיהלא הילא עמשיו ,התוחא תוכזב [לחר

 תדימ םיכפוהש םיעשרל סהל יוא ינמחנ רב לאומש 'ר רמא [לחר תא םיהלא רכזיו]
 ךרא י"י (\ רל תומש) ןונחו םוחר לא י"י י"י םימחר תדימ י"י 'ינש םוקמ לכב  ,ןירה תרימל םימחר
 השע יכ י"י םחניו (הו תישארב) םדאה תער הבר יכ י"י אריו 'תכו (חי ירבימב) דסח ברו םיפא
 תרימל ןירה תרימ ןיכפוהש םיקידצה ירשאו ,(ז םש םש) וגו החמא י"י רמאיו ( םש םש) םדאה תא
 רבד אבי םיהלאה רע (זכ בכ תמש) ללקת אל םיהלא ןידה תדימ םיהלא ינש םוקמ לכב ,םימחר
 תישארב) חנ תא םיהלא רכזיו] (רכ ב םש) םתקאנ תא םיהלא עמשיו 'תכו (ח םש םש) םהינש
 ןינתונ ויהש העשב] התוחאל הקתשש הקיתש ,הל רכז הריכז המ .:לחר תא םיהלא רכזיו [(א ח

 ססליכמ ,ד"פ טדמבו ד'פ ('3 6סכסמ) סלט3 ספליכפ 'ע] 7: [ז"כ 'פ סיכנד יכזפ] 4 | :כ"םו 808 75 ליעל 3
 :סט עוקל" 9 108[:  דלו 61 75 19 75 י"'בטכד

 :פ [לחר -- התוכזב | מירתכאפד תולפת ,ן) [תוליפת | 5 'ל .מרתכא וביא .. [ובייא 'ר םשב 1
 תוכזב לחר ,22] התוכזב לחר ,[ןְ התוכזב לחר לחר תא ..רכזוו 'נש ,7א התוכזב םיהלא רוכזיו רמאנש
 ינש התוחא .ל התחא [מיתכנאוְד התוחא * | מ לש התוכוב 5 | פל "ל [מיתכנוְ לחר תא * | ו המצע
 לאו תוהמיא :מיתכנ'אפד תוהמאה | ך 'ל המחר תא ל | + יל םיהלא | מ 'ל הילא | ₪ לחר תא
 (כח םהש) ןהש .1א ןי- ,%א [םיכפוהש | ןמחנ | תכנאופדל יל ,זְד לחר . . רוכזוו .[לחר --- רכזיו * 8
 | תכאחפד תדמ .1] [הדימ | 7 ןוכפהמ םהש ,זְו םיכפהמ ןהש ;נפ ןיכפוה ןהש ]57,  םיכפוה

 !א ימאנש איה םומחר תכיאפד תדמ :נְו [תדימ | תכאחפד תדמל ,1ן [תדימל | ן ןימחר4

 ךרא ,ןְד רפח ברו םיפא ךרא ,ן 'וגו םיפא ךרא יוגו ,5'אְד [רפח -- י"י | (1א יל ןונחו -- י"י) 1ך יל "ו

 /םפ "וגו םדאה ..יכ , [םדאה -- יכ | פ "וגו ,תןכנ!אחך ץראב םדאה .] [םדאה פ | חפ 'ל ,ןן םיפג

 רשא םדאה תא ;] 'וגו םדאה תא ,[] םדאה תא [יוגו 6 | ףד יל .ן 'וגו השע יכ ;57%א ץראב םדאה ..יכ

 (ן ןהש) םהש ,ןפ ןיכפוה ןהש ,'א [ןיכפוהש | 1 ןהירשאו .תכ1אחופְד םהירשאו | ך 'ל /:תכ'או יתארב

 כ כיאחפ | תכ ן = ,םו תדמ ,ן [תדימ | !א לכ כ'אחפ תדמל | תכי תדמ םיכפהמ ןהש ;5זְדְוְד םיכפוה
 פ 'ל םהינש --דע | ] "וגו ללקת | א יאנש איה :כנפ 'נש ₪ [ןידה | .[ףְֶד תדמיאוה ,1 תדימ וז
 םיהלא רוכזיו םתקאנ . . עמשיו נו [םתקאנ -- עמשיו | [ך םיהלא ןועישרי רשא = [םהינש 8 | ןךנ אובו
 ..רוכזיו [תנָוְד חנ --רכתו * | פ 'ל :תד םתקאנ . .עמשי האל לא םיהלא עמשיו .[ך ותירב תא

 תא םיהלא רכזיו א"ד [המ | אח םיהלא הילא עמשוו ₪ [לחו | כא רוכזו 9 | ל 'ל :כ'אחפ חנ
 הקיתש | "5 'ל הל | ינְחְנִפ רכז .'א הרכז |  פ יל ההיכז | [ ₪ "יקלא רוכזיו  ?ם ₪ לחה
 גא התוחאב | יז הקתשש ,ךְד התקיתש , הקתשש הקיתש התא ,ןך הקתשש הקיתשה :כנאו [הקתשש
 ..העשב ,5 לחר . .רוכזיו תקתושו ..האל ול . .העשב .] לחר .. תקתשו .. העשב [יִִנְד לחר -- העשב *
 / ₪ םיהלא רכזיו תקתושו . . האל ול ןינתונש העשב ,"%א'א לחר . .רוכזיו הקתשו . .התיה בקעיל האל ןינתונ
 |ל לח תקתושו .. האל תא ..ויהש העשב

 הנלטי לא הדלי אלש לחר וזו שרפמ רהא ןושלמ י"כ ר"ב 'יפבו רוכזיו ןוילגב הגוהו דוקפיו 'אנש התוכזב
 החיתפבו [בקעיל תח או ושעל תא םיאנתה ויה ךכ יכ הנממ םינב ול ןיאו ליאוה הנלפא ינא אלא ומיע
 אלש יל ברקמ והמ רמאנ לחר לע הז קוספ א"ד אתיא םש םילהת שרדמבו ,'וכו רכזיו ןוכנה םויסה רפח וז
 815 רצ ליעל 'עו) לחר ושעו האל לטונ בקעיש םיאנתה ויה ךכש המל לחהב עשרה ושע- לש ותצע ברקת
 רבכו) ביעשת 'ר םילהת 'קליב קתעוה םשמו ,ידמע ויה םיברב יכ ונממ לצנהל בקעיל םרג ימו (821  דצו
 רמאנ לחר לע ישפנ םולשב הדפ א"ד (ד"ע השרפ ר"ב א"דפפ 'דבו ,הבר תישארב ר"פה טוקליב שובושב ןמסנ
 לצנהל לח ל םרג ימ 'וכו םיאנתה ויה ךכש ידי א רב בקעי 'ר רמ'א לחרב 'וכו ברקת אלש "וכו
 לחה תא םיהלא רוכזיו ד"הה הלפת הילע ןירדוס ויה האלו בקעי ףאש םייסמו ידמע ויה םיברב יכ ונממ
 רבדמ ישפנ םולשב הדפ א"ד םש ב"מ אמוחנתב רחא ןונגסבו ,תוהמאהו תובאה תוכזב לחר תא התוכזב לחר
 בקעי היהש ידי לע ידמע ויה םיברב יכ םינב ה"בקה יל ןתנ המ תוכזב ישפנ םולשב הדפ- לחר הרמא לחרב
 ג"המב אמוחנתמ הז רמאמ קתעוה יוניש תצקבו ;לחר תא םיהלא רכזיו רמאנ ךכל ילע םיללפתמ האלו
 האל תוכזב תא לחר תוכזב לחר תא םיהלא רכזו אחא 'ר םש ב אנוה 'ר םש דועו ,480 "ומע
 י"פעו ,ידמע ויה םיברב יכ איה אדה תוחפ ש ה תוכזב המחר תא חתפיו בקעי תוכזב םיהלא הילא עמשיו
 הבצ (הרבעתנ אלש ושע טיבהכ 'יפ) הלח אלש טבכ ןומדאה ה"רד 'א - תבורקב .טייפה .דסיי תודגאה ולא
 רימהל רבע תוחרא רשוי הל רכז הללוח אלו דזמ התודפ הלחותה דעב םיבר הללפו הלהבתנו ול התחקל
 ןאכ רמואש המו] ,ת*הע י"שריפב 'עו 'וכו ריבעה רצוי ילככ עבט תוחנהל ףסוהיב הניד ףוליס 'וכו תוחא ןטבב
 תישארב) ארקמ ןושלכו תוחפש ל ןאכ הנוכה ילואו ,םש יתוריעהש המבו ב"עפ ףוס ליעל 'ע תוהמיאה תוכזב
 ,תוהמאה ללכב כ"ג האל אלה יכ ,תוהמאה תוכזבו התוחא תוכזב ןאכ לופכ המל ז"יפל בשוימו ,(ג"ל א"ל
 רמאמה 8 :[(וכו ךכל תוהמ א תוהמיאה וארקש יפל םש ר"פדב 'יגהו) א"י י"סס ך"יפ ר"מבבו ת"פיב עו
 'כ .עטיקו ןידה תדמל דע קר קתעוה 'ב א"יכבו] ש"ייעו חג תא םיהלא רכזיו י'פל 908 דצ ליעל רבכ רדסנ
 רב לאומש ,ר"א שרפמו ףיסומו סרוג 150 דצ בוט לכשבו [לחה תא םיהלא רוכזו דע ב"ל תשרפב
 םוחר לא י"י רמאנש 'ןכו םוקמ לכב ןידה תדמל םימהחרה תדמ ןיכפהמ ש 'וכו םהל יוא ינמחבנ
 ץראה תא םיהלא אריו ביתכו "וגו החמא 'ה רמאיו 'וכו 'ה םחניו 'וכו הבר יכ 'ה האריו םיעשרב ביתכו ןונחו
 לכבש םימחרה תדמל 'ןכו ןיכפהמ ש םיקודצל ןהירשאו רשב לכ ץק חנל םיהלא רמאיו התחשנ הנהו
 םיקידצה השעמבו םיהלא ןללפו 'ןכו םיהלאה דע ללקת אל םיהלא רמאנש ןיד ןושל םיהלא רמאנש םוקמ
 יה ינא וילא רמאיו השמ לא םיהלא רבדיו ביתכו 'וכו םתקאנ תא םיהלא עמשיו חנ תא םיהלא רוכזיו ביתכ
 (הריכז) ןורכז המ םש ליעל םג הז ןונגסב .'וכו הריכז המ :'וכו םימחר תדמל ןידה תדממ יתקלתסנ רבכ
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 ,החתיבל התרצ הסינכהש ןתונ ןידהו [לחר תא םיהלא רכזיו .תקתושו תעדוי החיה האל תא יל
 דלוג ןד תוכזב ,לחר הרקסנ ןד תוכזב (ג ג א'חד) [םינבו ףסוי .ןד ןומיס 'ר שמ אחא 'ר אנוה "רי

 : ןמיניבו ףסוי
 םימשגו הרוכק חתפמ ה"כקה ריב תוחתפמ 'ג יביב 'ר 'שמ המחנמ 'ר המחר תא חתפיו

 ךל י"י תתפי םימשנ חתפמ ,(בי ול לאקוחי) סכיתרבק תא התופ יגא הגה הרוכק חחפמ| ,סחרו
 חתופ הסנגרפ התפמ ףא 'טוא שיו ,הטחר תא חתפיו םחר חתפמ ,(בי תכ סייבר) 'וגו ורצוא תא

 : [(וט המק םילחת) 'וגו ךדי תא

 :'0 'יכ ת"ע סיפקס םכדע ,""ט "כ סס כ'ע למוקנס ,('ו יכ ו"פ) 630 יכ כדס הנכ םיכנז ,5 'נ תינעס +

 | תנאוד םשב .כפ פושמ | כנא 'ל .תופד אחא 'רו .] [אחא 'ר | ן אנוח 2 | "א הקתשו התיבל 1

 | (פ יל ןד -- הדקפנ) תדקפנ [הדקפנ ** | יתאפד ןימינבו .כנ] [ןמינבו | "א ימא יסוי [ןומיס

 .פנאפ אטחנמ .ן |המחנמ 4 | יתאפְד ןימינבו .כ] ןמינבו 8 | רמע [דלונ | ("א"א ףסוימ [ףסוי -- תוכזב)

 | 5 לש ריב .נחופ לש וריב | נ שלש .תכחופד השלש .א ['ג | נח יול [יביב | סשב | ד אמוחנת
 ,כאחופ טחו חתפמו 5 | נפש סימשג לש .. .כאו םימשג חתפמו | תפד - לש .כגאחו [הרובק
 ךדי ..סחרה חתפמ ..םימשג חתפמ ..הרובק התפמ |['וגו ךרי -- חתפמ ] היח לש .. ,ןןְד סחר לש ..
 א יכנא הנה) ינא הנה (אח ינש . ינש ןיינמ) ינש ןינמ (1א 'ְך הרובק חתפמ) הרובק לש חתפמ .] יוגו

 ..חהופ .'אז] ימע סכיתוובק ..התופ) ימע םכיתורכקמ םכתא יתילעהו םכיתורבק ..חתופ (1'ך ינגה

 ..חתפיי (אח 'נש .ןך ינש ןיינמ .1 ינש ןינמ) ןינמ (אְזְ םימשג חתפמ) םימשג לש חתפמ ()'א םכיתורבק
 לש תתפט (תג'אח בוטה ורצוא ..חתפי .!א ותעב ךצרא רטמ) 'וגו רטמ תתל םימשה תא בוטה ורצוא

 ,1 'וא שיו) םירמוא שיו המחר ..חתפיו ()אח 'גנש  .ן ינש ןיינמ) 'גש ןיגמ (1אזְך םחר חתפמ) םחר

 עיבשמו ךידי) 'ונו ךירי תא ([ן חיתופ) חתופ 'נש (?ַאזְד הסנרפ חתפמ) הסנרפ לש חתפמ ףא (א אייו

 חתפמ םכיתורבק . .יכנא הנה ןיינמ הרובק חתפמ .תננאחד (תח ןוצר יח לכל עיבשמו ךידי .'א "וגו

 הסנרפלש חתפמ ףא 'ירמוא שיז .. חתפיו 'נש םחר חתתפמ םימשה תא בוטה ורצוא ..חתפי ןיינמ םימשג

 םימשה תא ..חתפו 'ינש םימשג לש םכיתורבק ..הנה 'כד הרובק .2 ןוצר יח לכל עיבשמו ךירי תא . .ינש

 | ל 'ל .ם עיבשמו ךידי תא ..'נש הסנרפ לש חתפמ ףא א"יו . . חתפיו 'כר םחר לשו "וגו

 םיהלא רכזיו 'וכו תחשב יהיו 587 דצ ליעלו 'וכו ןתונ ןידהו חג תא םיהלא רכזיו 'וכו סנריפש ול (רכז) רכזנ
 הקיתש הל רכז הריכז המ 'וכו רכזיו שרוד ןאכו .'וכו םהרבאל קתשש הקיתש ול (רכז) רכזנ הריכז המ "וכו
 הספת לחר 828 דצ ליעל ןכו (נ"חעו "וכו האל תא ול ןינתונ ויהש העשב יתמלשהו) התוחאל הקתשש
 יפל םיכסמ 'ולכ ןתונ [אוהו] ןידה תדמ אוהש 'וכו םי ה לא רכזיו שרורו .םש י"מב 'יעו 'וכו תונקתש ךלפ

 םיהלא "וכו הסינכהש ןתונ ןידהו שרפמ י"כ ר"ב 'יפבו ,881 דצ ליעל 'יעו התיבל ההלב התרצ ,הסינכה
 הקתשש תוכו הל רכז לחר תא םיהלא רוכזיו םש בוט לכשבו ,תדקפנ אהתש ןתונ ןידה תדמ רמולכ שרוד
 ,התיבל התרצ הסינכה ירהש התליפתל ה"בקה עמשיש ןתונ ןידהו 'וכו בקעיל האל תא הסינכהש העשב
 אתליכמב בורלו) םירחא תומוקמב וב ושמתשהש ךרדה לע ןתונ ןידה ינכותה רובדב ןאכ שרדמה שמתשה ושוריפלו]
 ןושלמ טזיכ ר"ב 'יפב שרפמ ןומיס 'ר 'שמ "וכו אנוה 'ר רמאמו [בייחמ טפשמה ןכו ושוריפו (רבדמבל ירפסו
 ס*רו .ןמינבו ףסוי הנממ ודמעו לחר הדקפנ תוכז ותואב ןד .הנממ דלונו התיבל התרצ הסינכהש ינפמ רחא
 ילתפנו ןד תוכזב ,ילתפנ ריכזה אלו ,םתודלות רדסכ ונמנ אלש "וכו ילתפנ ןמינבו ףסוי ןד בותכה םעט שרור
 לארשיב טבש הדימעהש רחאמ לחר הכזתש קיפסמ היה ילתפנ תא הדלי אל וליפאש רמול 'וכו לחר הדקפנ
 !יסופדה 'יג תשבושמו ,ג"חעו ויתמלשהו רמאמה שאר קר בותכ ל"יכב .'וכו תוחתפמ 'ג 4  :ת"פיב 'יע
 ו"פפ ןמקלו 593 דצ ליעל םג 'יע יביב 'ר םשב אמחנמ 'ר ירמאמו ,יביב 'ר םשב אמוחנ ת 'ר [ת"יכו]
 רמא אתיא םש תינעתבו ,(286 דצ בי"ח א"הגאב 'יעו אמוחנת 'ר כ"ג שבתשנ ב*לפ לאומש שרדמבו) 'ד יס
 היח לש חתפמו םימשג לש חתפמ ןה ולאו חילש דיב ורסמנ אלש ה"בקה לש ודיב תוחתפמ 'ג ןנ חוי 'ר
 רטמ תתל םימשה תא בוטה ורצוא תא "וכו חתפי ביתכד םימשג לש חתפמ םי תמ ה תייחת לש התפמו
 . תתפמ המחר תא חתפיו םיהלא הילא עמשיו לחר תא םיהלא רוכזיו ביתכד ןינמ היח לש חתפמ ותעב ךצרא
 ש חתפמ ףא ירמ>א אברעמ ב םכיתורבק תא יחתפב 'ה ינא יכ םתעדיו ביתכד ןינמ םיתמה תייחת לש

 ועו הסנרפ ונייה םימשג ךל רמא אהל בישחק אל אמעט יאמ ןנחוי יברו 'וגו ךדי תא חתופ ביתכד הסנר
 "לש ודיב תוחתפמ 'ג ןתנוי 'ר רמא חתפי והמ 'וכו ךל 'ה חתפי םש ר"בדבו ,'א ג"יק ןירדהנסו ס"דב
 לש חתפמו םיתמה תייחת לש חתפמ ןה ולאו ףוש אלו ךאלמ אל ןהילע תטלוש הירב ןיאו ה"בקה
 !מאנש תורקע לש חתפמ 'וכו םתעריו ינש ןיינמ םיתמה תייחח לש חתפמ םימשג לש התפמו תויקע
 :ימחנ 'ר םש ב"מ םילהת שרדמבו ,בוטה ורצוא תא ךל 'ה חתפי רמאנש םימשג לש חתפמו המחר תא חתפיו
 חתפמ חילש דיב ה"בקה ןרסמ אלש ןה תוחתפמ השלש רמא ןתנוי 'ר םשב אהא 'ו םתס הל רמא
 תייחת לש התפמ םהר לש התפמ ןה תוחתפמ שלש רבכמ ספדנש םילהת שרדמבו) רמאנש םחר לש
 לש חתפמ 'וכו חתפיו (רמאנש ןינמ םחר לש ודיל אלא הירבל ןטילשמ ןיאו םימשג לש חתפמ םיתמה
 רמאנש (םימשג לש) םימשג לש חתפמ !וכו יחתפב רמאנש (םיתמה תייחת לש) םיתמ ה תייח תב םירב ק
 אמוחנתבו יוכו היח תעכ רמאנש עשילאל רפמ הרקע לש םיקידצל םהל ןתנ ה"בקה הצרשכו "וכו ךל 'ה חתפי
 הירבל םתוא רסמ אלו ה"בקה דיב תוחתפמ העבר א ןנחוי 'ר רמא 'וכו לחר תא םיהלא רוכזיו םש בימ
 תורקע לש חתפמו תורבק לש התפמו הלכלכ לש חהתפמו םימשג לש התפמ ןה ולאו םלועב
 חתפמ ןתוא חתופ ומצעב אוה אלא הירבל ה"בקה ןרסמ אלש ל 'וכו םיקידצל ה"בקה ןרסמ וכרצוהשכלו
 ינא הנה רמאנש תורבק לש חתפמו ךדי תא חתופ רמאגש הלכלכ לש חתפמ ךל 'ה התפי רמאנש םימשג לש

 ,המתר תא חתפיו לחר תא םיהלא רכזיו ןינעב ביתכש הממ ןינמ תורקע לש חתפמו םכיתורבק תא התו
 ףרשל אלו ךאלמל אל ןוהתי רסמ אלו י"י אמלע לכ ןוביר דיב ןירוסמ ןיחתפמ העברא 'ב י"רתב הדגאה ן
 תוחתפמ המכו ן*יז תוא אביקע 'רד תויתואבו] 'וכו אתרקע חתפמ אירבק חתפמ הסנרפ חתפמ ארטמ התפ
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 ה אלש דע הירכז רב יול 'ר רמא יתפרח תא םיהלא ףסא רמאתו ןב דלתו רהתו (גכ
 ףסא :ךוב אתמקמ אדה רכת ןאמ ךרב אתמקמ ארה לכא ןמ ,הב הלתנ ןוחריסה השאה דלת
 םיהלא ףסא ,(חי אכ םיטפוש) ןמיניבל השא ןתונ רורא העבגב שגליפ ימיב יתפרח תא םיהלא
 ,(כ גי ביהד) תמיו י"י והפגיו היבא ימיב דוע םעברי חכ רצע אלו םעברי ימיב יתפרח תא
 רב אבא 'ר רמא] ,ףגנ המלו  ,היבא אלא ףננ אלו ףגנ םעבריש רוכס תא ןמחנ רב לאומש 'ר רמא
 יסא 'ר ,(ם ג היעשי) םב התנע םהיגפ תרכה 'תכד לארשי לש םהינפ תרכה ריבעהש ידי לע אנהכ
 ףוצרפ לע אלא ןידיעמ ןיא ןנינתו ןתרוצ הלקלקתנש דע םימי 'ג םירמוש םהילע דימעהש ידי לע רמא

 אוה םהילע ,םימי 'נ רחאל אלא ןידיעמ ןיאו ויליכבו ופוגב ןינמיס שיש יפלעפא םטוחה םע םינפ
 ינש ינולישה היחאל הזיבש לע רמא ןנחוי 'ר ,(חוט הימרי) םימי לוחמ ויתונמלא יל ומצע רמוא
 10 ןרסיחש לע רמא שיקל שיר  ,לעילב היחאל ארק ,( גי ביחד) לעילב ינב םיקר םישנא םכמְעו
 תאבש לע [ימא ןינבר (ח םש םש) םיהלאל םעברי םכל השע רשא בהז ילגע םכמעו ינש םיברב

 :כיםו 785 ד5 ליעל ,סט עוקלי 3  :ץ" ייפ סע נ"ע 6עוסנפ ,סט ץוקלי 1

 שו

 ,ילרתכאחפ ןוחרסה ל | א אדבז [הירכז | ן יריב | ן יוגו ,ם ףסא [יתפרח -- סא || ?א 'ל רמאתו --רהתו 1

 דלתש רחאל הב ;1 וזב ;ף] [הב | ך הלתינ [הלתנ ל | 1 ןוחרפה היה ,?ך היה ןוחרפה , הזה ןוחרפה
 ןאמ הב ,2אפ הנממ (א ןוחרפה ףסאנ) ףסאנ ןוחרפה (1א הדלישמ) הדליש ןויכ הב ,[ךִד הנבב יולת
 | ירתכאחפד ןאמ .עגו [ןמ | י הנבב הלתנ ןוחרפה דלתשמ לבא אתמקמ אדה רבת ןאמ אתמקמ אדה לכא
 | ת יל רגת | פ יל .ו ןמו ,2 ןמ [ןאמ | ך ךירב | 1 אתמק ןמ ,ן התמקמ | ער ןידה ,ןְו הדה | *ך לוכא
 ..רורא ינש ...שגליפ ימיב ..ףסא [ןמיניבל --ףפא | ך ₪ אלא [(רךָ] ךירב) ךרב ל | ן התמקמ | [ך] קדה

 ;יתא"וד ןימינבל . .ןתונ (א"] רורא ינש) רורא העבגב (א שגלפ וז ,"ן שגליפ) שגלפב יתפרח . .ףסא ,פ ןימינבל
 | תא אלו ינש 4 | ם ףפא א"ד 8 | ו יל ;ךכ ןמינבל . .רורא העבגב (*ך שגלפב) שגלפ יתפרח ..ףסא

 | ת"אד תומיו .כגיאפ [תמיו | תד והיבא .גאפ [היבא | ת ינפל [ימיב | תגאפד 'ל ,ל וגו [י דוע *
 ,פ5ְו ףגינש אוה םעברי ;תן ("ת ףוגינש) ףוגינ םעברי  ,ןפ ףגינ םעברי ,א [ףגנ םעבריש | ן ינמחנפ

 ,תכנ פגינ | ת והינא | תד הוגינ .כנפ ףגינ .יא [ףגנ | תיאפד אל .כנ [אלו | ך ףוגינש . .םעברי
 ביתכד ..ריבעהש לע ([ך אנהכ רב הבא ר"א) רמא אנהכ רב אבא 'ר ['מא ןינבר -- אבא 'ר רמא * | ך םףוגונ

 םירמוש) םירמוש םהילע (5] בישוהש לע) בישוהש רמא יול 'ר (1 התנע) םב התנע ..תרכה ([ןכ] יגש)

 ןיא ןנתד ןתרוצ ([ךִכ תינתשנש דע ,1 תנתשנש דע) הנתשנש םימי ('ְד 'ג) השלש (ןך םהילע ,1 םהילע
 (ןך ופוגבו וילכב) וילכבו ופוגב םינמיס שיש י"פעאו ..םינפ ([ך ףוצרפה) ףוצרפ לע ([ך אלא ןידיעמ) םידיעמ

 רחאל םהילע ןידיעמ ןיאו םתרוצ ,1 םימי השלש רחאל ןידיעמ ןיאו םתרוצ) םימי השלש ([ך ןיד) 'ידיעמ ןיאו
 םתא התעו רמאנש םיברב (5 ןדסתש  ,[ן םדסתש ,1 םדפיהש) םרסיש לע רמא ןנחוי 'ר (5 םימי השלש
 םעברי .. (תיְד בהז) בהזה ילגע םכמעו (1ך יתכלממ ,ןך י"י תכאלמ) 'וגו י"ו תכלממ ינפל קזחתהל םירמוא
 ןב ןועמש יר) שיקל שיר (1 םעברי ...בהזה . .םכמעו ינש ,5 םיהלאל . .בהזה ..םכמעו 'נש) םיהלאל
 (תכ םיקר) םיקיר םישנא םכמעו רמאנש (1 ינלישה) ינולישה היחאל (תףכ] הזיבש) הזבש לע רמא (1 שוקל
 | ל 5  .תכנד (ג ןירמ .תכ ירמא) ןירמא ןנבר לעילב (1 ינלישה) ינולשה היחאל ארק לעילב ינב
 | 5 התאבש 1

 ימ ןגרמ הלעב 'ןכו דלת אלש דע רמולכ .'וכו הב הלתנ 2 :[תוחתפמ הברה םש הנומו ה"בקהל -ול שו
 יולת דלתש רחאל 'יגה יפלו המית ןושלב םימעפה 'בב ךרבו ,ךנב רשפא 'וכו רבש ימ ךנב רשפא "וכו  לכא
 ימ ןגרמ לעבה םא רמאמה םעט "וכו לכא ןאמ הנממ ףסאנ ןוחרפה הדליש ןויכ 'יגהו "וכו לכא ןאמ הנבב
 "וכו רבת ןאמ 'יגה תשבושמו) רבש ךנב ךרב "וכו רבש ימ לכא ךנב ךרב אתוחינב הבישמ השאה "וכו לכא
 יופב שרפמ וא סרוג 'יסופדה ייגכו ,אתמקמ 'ע ל"תמעבו ךורעב 'יעו רקי רבד אתמקמ תארוהו ,(ךרב אלא
 ר"א קתעוה ט"קלבו ,'וכו ליכא ןאמ הנבב יולת ןוחרפה דלתש רחאל הב הלתנ 'וכו דלת אלש דע מ"וכ ר"ב
 ל"צו 'וכו ףסא רמאנ ךכל הנבב הלתנ ןורפחה דלתשמ הב הלתנ ןורסחה השאה דלת אלש דע 'ירכז רב יול
 הנבב הלתנ ןוחריסה דלתשמו הב הלתנ ןוחריפה השאה דלת אלש דע יול ר"א 156 דצ בוט לכשבו ,ןוחרפה
 הל ןיא ןב השאל ןיאש ןמז לכ שרפמ ת"הע י"שריפבו ,ךירב 'וכו רבת ןאמ .ךירב .אתמקמ אהה  ליכא ןאמ
 רחא ןונגסבו ,ךנב ולא םינאת לכא ימ ךנב הז ילכ רבש ימ וב הלות ןב הל שישמ הנוחרס תולתל ימב
 ךותב היוצמ הפרח תדלוי השאה ןיאש ןויכ אלא ףסא והמ יתפרח תא םיהלא ףסא רמאתו םש ב"מ אמוחנתב
 תא םיהלא ףסא הרמא ךכל הנבב הלות תדלויש ןויכ תולתל הל שי ימב התיב ךותב ילכ תרבוש דציכ .התיב
 השאה הדלי אלש דע ירמא ןנבר יתפרח תא םיהלא ףסא יאמ 'וכו ןב דלתו רהתו אבוה םש ג"המבו ,יתפרח
 הנבב ןוחרסה הלות איה הדליש ןויכו ואל םא איה תינרגרג םא ואל םא איה תינלבח םא הילע דמוע הלעב
 שגליפ ימיב 8 :יתפרח תא םיהלא ףסא יוה ךנב הז רככ לכא ימ ךנב הז ילכ רבוש ימ לכב ותוא תקשועו
 רורא 'נש העבגב שגליפב בקעי לוק לוקה שרדב 785 דצ ה"ספ ליעל רבכ הררסנ איגופה לכ .'וכו העבגב
 דע וכו אנהכ רב אבא 'ר רמא ןמ ל"יכב רסח ןאכו ,'וכו חכ רצע אלו םעברי ימיב בקעי לוק לוקה "וכו
 /שילש םהינפ תרכה ריבעהש 'מא אנהכ רב ןיבא 'ר סרופמ ןכש לכ אל רחא םירמאמה ףוסבו 'מא ןינבר
 פ"יכבו ,י"מבו נ"חב ש"ייעו םש ליעל התומילשב איהש ומכ איגוסה יתהגהו םב התנע 'םהינפ תרכה 'תכד
 ה*פפב 'יתכדכ 'וכו 'א א"יכב ןכ ,ה"פ 'שרפב 'כדכ עטיקו היבא אלא ףגינ אל דע קתעוה
 כ םייסמו ףגנ םעבריש דע קתעוה 'ב א"יכבו ו"כאע קידצ טוידה הנומ אוהש טוידה דע הפופל ךומפ
 רורא גש העבגב שגליפ רחא בתכב ןוילגב םלשוהו) יתפרח תא םיהלא ףסא קתעוה ו"יכגו [ה*ס תשרפב
 ןמחנ רב לאומש 'ר 'מא 'וגו םעברי חכ רצע אלו םעברי ימיב (יתפרח תא םיהלא ףסא ןימינבל השא ןתונ
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 דנ נכ ל גע חשרפ אציו 0

 תא סשיו 'תכו ,(טי םש סש) לאת'ב תא םירע וגממ דכליו ר'הה הרעב אלו ורי לע הרז הדובע
 טוירה ,ףנינ ךלטה תא הנוהש ךלט סא המו [רטוחו לק םירבד אלהו| ,(טכ בי איט) לאתיככ רחאה
 : ןכש לכ אל טוידה תא הנומ אוהש

 ירב הדוי 'ר רמא ,תולגל רחא רחא ןב יל י"י ףסי רמאל ףסוי ומש תא ארקתו (דכ
 רהנמ םינפל ולג םיטכשה תרשע ,ןטיגבו הדוהי טבש הלג םיטבשה תרשע ולגש סוקמל אל ןומיס |

 ןוטיס 'ר םשב סחניפ 'ר רמאר תקולחמל רחא ,תוצראה לככ םירזופמ ןמיגיכו הדוהי טכש  ,ןויטכס
 :םירחא השעמ רחא ,םיטבשה תרשע םע ןמיניבו הדוהי טכש קלח אל לחרלש התליפתמ

 ו (ינ וי'עק) ס''נפ יתנכ ספקיספ , ('ס 'נ) ביולכ י*י סיס 'פ יפנכ סכיל ,'נ פ'כ י"פ ןיכדקנפ 'שמי 'ע 5  :סט טוקל 4
 :ס"כ "ק "טס סככ כנדענ ,'| "כ ס'ט 'פל ספסוק נ"מ לטוסנס

 | ! יל תא | תד רוכליו .כנ [דכליו | תנ היעיג | כנד ודי ךותל :ת ודל | תכד ול 1
 לאתינב 2 | 5 גותכו .ך ביתנו .תונ ['תכו | ךִד היתונב תאו ([ך תיב) לא תיב ,23 היתונבו ₪ [לאתיב

 ,53 רמוחו ..ירהו [ןִד רמוחו -- אלתו * | ך יוגו לא תיכב ,[ןכב ןדב ןתנ דחאה תאו ([ן לא תיבב)
 | ל הנאמה :כ הנוהש !תנ'אוְד הנומ אוהש * 4 | ל פגוו [תכגד ףגינ * | ך ךלמה [ךלמ 5 | 2 המ | ל יל

 | 'א ו"כאע .תככנוך המכו המכ תחא לע [ןכש -- אל | [ך טוידחה .%א קירצ = [פוידה | כ'אָו 'ל תא
 רחא ..ףסוי [רחא רחא --ףסי | ?א 'ל ,י רמאל ..ארקיו :ם 'וגו ףסוי . . ארקתו [רמאל -- ארקתו 4
 ,ן יריב [ירב | הדוהי | א תקולחמל רחא תולגל | ן רחא .ם רחא ןב ,1 רחא ןב ..ףיסוי / תכגא רחא

 | ם 'ל טנש | .תכאחו ילג | 'אל םיטבש [תכנ'אופד םיטנשה * | ת יל ןוטס 5 | ת יל .פ רב
 םינפל | ייאחל םיטבש [תכנ'אופד םיטבשה * | ג ןמיניבו .תןאד ןימינב ,ל יינבו [כחופ ןמינבו *

 | נן ןויטבמפ ,ך ןויטבנס .3ו ןיוטבס .תכאחפ [ןויטבפ 6 | 1 רהנל .2וְד רהנ ןמ םינפל .יתאחפ [רהנמ
 | 1 תוצא | כ ולג .א ןירזופמו ולג .ןפ ןירופמ | ייתאפד ןימינגו :כנחו ןמינכו | אפ טבשו

 ,'ףכו [סחניפ | תפד רמא .ן רמד :רךכנאח [רמאד | 3ו תקולתמ | תד = ןג .יכנאחופ [וחא
 החלפתמ ..ן] [לש התליפתמ 7 | תןד 'ל .פ אמח 'ר םשב ;ךךכנא| [ןומיפ 'ר םשב | ?רתונאפ סחנ
 ,רנ [רחא | יתאד ןימינגו .רכנחפ ןמינגו | תיל טנש | ך ולג [קלה | *ך תלפתמ .ירתכאחְד לש
 ןב] םעברי ןוגכ םירחא ,?ך רחא .ירכנא]פ [םירחא | ן םישעמ | יו השוע .א השע .תףכפְד השעש ₪

 | תד וירינחו [ת טכנ

 טוידה בקעי לוק לוקה (804 רצ ליעל י"מב 'יעו דרגה לע בותכ ןכ) שר ג 'ו כ ףגינש אוה םעברי רובס תא
 ;רוע, םעברי .חכ רצע אלו רע 'וכו םיהלא ףסא קר קתעוה טוקליבו ,המכו המכ תחא לע טוידה הנומ אוהש

 כ ר"ב :'יפבו ףסא םרחה ול וריתהש ןמינבל השא ןתונ רורא העבגב שגלפ יתפרח תא םיהלא ףסא שרפמ י"
 המ שרוקה חורב הרבד יתפרח תא םיהלא ףסא םש בוט לכשבו ,היבא ףגינש םעברי ימיב יתפרח תא םיהלא
 בותכד םתפרח הפסאנו ןימינבל השא ןתונ רורא רומאל ומירחהש העבגב שגלפ ימיב הינבל תויהל דיתעש

 חכ רצע אלו ביתכד םעברי ימיב דועו (ב"כ א"כ םיטפוש) המחלמב והשא שיא ונחקל אל יכ
 איגוסהל ןווכ ילואו ,תוכיראב ארמגב 'ישרדדכ ףגינ היבא אלא ףגינ םעברי אל ינמחנ

 ןמ אלו) הנא לעפ ןמ אוה הנאמה ל"יכ תחסונו] ה"ספ ליעל י"מב יתאבתש ז"טפ תומבי 'שורי ארמג
 הארו ,רגה תא הנאמה 'ב ט*נ מזב ילכב אתיירבב םג אצמנו האנוא םשה ןמ הארנכ רזגנו (ארקמ ןושלכ הני
 וא ינש ןב רמול ול היהש .קיידמ רחא תלמ| .תולגל רחא 4 :[םש ם"דבו ינתינוא 'ד ד"פ מ"ב הנשמ םג

 ו

 הנשמ
 רחא שרפמו ,'וכ רחא יאמ 'וכ ךבדה רחא 'א כ"ק ןירדהנסו םש י"מבו 845 דצ ליעל 'עו ,דוע
 רושא ךלמ הלגהש םיטבשה תרשע ולגש םוקמל אל ס"בירא ליזאו שרפמדכ ףסוי םע ןימינב הלג אְלש [תול

 ,רצאנדכובג הלגהש ןומינבו הדוהי טבש הלג ידמ ירעו ןזוג רהנ רובחו חלחב םתוא בשויו הרושא לארשי תא
 :טבש (א"כ ב*ל םירבד ת"הע ן"במרב 'עו) ןזוג רהנ ל"זח תעדל אוהש ןויטבס רהנמ םינפל ולג םיטבשה תרשע
 ןמחנ רב לאומש יר םשב ובלח 'רו היכרב 'ר אתיא םש ןירדהנס 'שוריבו ,תוצראה לכב םירזופמ ןימינבו הדוהי
 הפיכו ןנעה םהילע רריש 'חאו איכוטנא לש ינפדל 'חאו ןויטבנס רהנמ םינפל תחא לארשי ולג תוילג שלשל

 א"ח א"הגאב ע"יעו ,[יכוטנא 'ע ש"העבו] םש ר"יספבו ר"מבבו ב"מ אמוחנתבו ב"מ ר"כיאב 'עו ,'וכו ם
 הדלא לש תוכלהה לע רעגניססעלש 'חה לש ורפסבו םש י"מבו 98 דצ ליעל 'ע ןויטבס רהנ לעו ,1

 הדוהי םע אלא ףסוי םע- וקלח ןימינב לטנ אלש םיטבשל ץראה תא וקלחשכ .תקולחמל 6 :119 דצ ינדה
 ַחְ"י עשוהי) הדוהיו ףסוי ןיב היה ,ןימינב לובג] .'וכו קלח אל לחַר לש התליפתמ ןומיס ' ;"ר רמאד

 םע ןמינבו הדוהי טבש קלח אל ןושלה םגו ,הדוהי םע אלו ףסוי םע אל וקלח ןימינב חקל אלו (א"י
 תוכלמ לע קלח אל הדוהי טבש ומכ ןימינב טבשש כ"מב ייפכ ןוכנהו = ,הז 'יפכ עמשמ ןיא םיטבשה תר ש ע
 םעברי םע ןימינב ףתתשה אל ןכו (ב"י 'א א"י ב"הבדו ,ג"כ א"כ ב"ו א"מ 'ע) םיטבשה תרשע ראשכ דוד תיב

 השעמ רחא 7 :[הקולחט תעשב ףסוימ רחא היה ןכ לעו ,הדוהימ םעבחר םע ותו
 ןושלה השקו ,רחא לאל דבעש םעברי הז םירחא השעמ רחא שרפמו ,א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ג"יכב ה"כו .'וכו
 םג םנמא ,ו"זרהמ השקהש ומכו] ןימינבמ אלו ףסוימ םעברי ירהש 'וכו םעברי הז שורופהו ,'וכו השעמ רחא
 ןאכמ םלוע לש ונורחא ןב רחא .ןב ;ףסוי לע רחא שרדנ 'כ 'ר ונדמלימ ןורחא סירדנוקב ר"פד טוקליב
 אוהש םשכ (ו 'יס ה"עפ ןמקלו 1 תוא 891 רצ ךומסבו 'א ב"נ הכופ 'ע) ףסוימ דומעל דיתע המחלמ חושמש
 תלטומ הזה ונדמליה לש ותויתימאש דחכא אלו) ונממ דומעל דיתע חישמש רחא ערז םיהלא יל תש יכ רמוא
 ןב אוה חישמש העודיה הטישהל המורש םלוע לש ונורחא ןב ןושלה ,תישאר ,אוה יקומנו ,קפסב ילצא
 תשמ היארה תינשו ,וירחא אבי חישמה יכ ,םלוע לש ונורחא אוה המחלמ חושמש שרפל א"או ,םיהלא
 שגלפב ןימינב לע הנוכה ילואו דוע בתכ ו"זרהמו (ןאכל ונינע ןיאש ל96 ךצ ליעל שרדהל הזב זמרש
 לע הללפתה לחרש רשפא ךיא הומת םנמא ,בלה לע לבקתמ הז שוהיפ ונונפלש תואחסונה יפלו ,העבגב
 "צש הארנ ןכל ,קוחד ושוריפו ק"הזנב םג "עו ,וניצמ אל הזכ רז שרדו ,רחא ותארקו ואפח הריכזהו רחא ןב
 .: דחא ןב לע אקוד הללפתה אל לחרש שוריפ דוע רחא לע תושרדל ףיסומ שרדמה לעבו ,םירחאו רהא
 תא קר הריכוהו םירחא םינב לע הללפתה אלא ,849 דצ ליעל וזפ ןב ח"ר תעדכו ,התיה האיבנש ינפמ רתוי
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 1 ל חכ זכ הכ ל גע השרפ אציו

 ז לא בקעי רמאיו ושעלש ונטס דלונש ןויכ 'וגו ףסוי תא לחר הדלי רשאכ יהיו (הכ
 איה תרוסמ ןמחנ רב לאומש 'ר םשב סחניפ 'ר רמאד יצראלו ימוקמ לא הכלאו ינחלש ןבל
 ,(כ טמ הימרי) ןאצה יריעצ םובחסי אל םא ד"הה לחרלש הינב ינב ריב אלא לפונ ושע ןיאש
 :םיטבשלש םיריעצ ןהש ,ןאצה יריעצ םארוק המלו

 ח5:ךללגב י"י ינכרביו תיקדנו יתיסנ יתשחנ ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא ןבל רמאוו (זכ
 :שרפ עטק םוכפ ךרכש הבקנ רמאיו (חכ
 טעמ היקזח םשב ןומיס 'רב הדוי יר ברל ץרפיו ינפל ךל היה רשא טעמ יכ (ל

 סתקיפפ] ('5 םי'כ) כוכז 'פ 5חקיספ , יכ גייכק לכתב סנכ ,(פי5פ) זיפפ 'ס "יס ד"פפ 'ס ייפ סייעפ ןעקל ,סט עוקלי 1
 דיי יק ימיה שעוסנפ וייט ייפ לס [גיי ייפ יסיו] 'ס ייפ סלטיו דייכ גיכ ו"ע 'יכ  סלו 3"מ סעוסכפ ,[('פ 'כ) 3"יפ יסבכ
 :סע עוקל 7  :סש עוקל 6  :סע עוקיי 5 :'י "כ 5פ

 חו [ונטפ | תףד דלונ ףסוי =, [דלונש | ן יוגו ;:יתכנאחפד ףסוי תא לחר ['וגו -- לחר | א יל יהיו 1
 ..ינחלש [יצראלו -- ינתלש 2 | 17 'ל ןבל לא | ד ₪ רמאנש :פנ1אחופ [רמאיו | יתכנאפד ונטש
 | תנאפ סחנפ | א ר"א ,ן 'ר רמד |  נפ 'וגו ."אחְו 'וגו ינחלש ,5 הכלאו ינחלש ,1א ימוקמ

 | 5 יל | .ית ונידיב איה .'אחל אוה [כנ?אוד איה * | יו הדגא תרופמ ;5 תרפמ | י'א ינמחנ
 לש הינב דיב ,יתלאְד לחר ..הינב דיב ..ןיאש ,1א לחר ..ושע לש וערז ןיאש ,לנחפ [לחר -- ןיאש 8
 ארוק .יִתַוְד ןתוא ..אוה ,כגְ םתוא ארוק אוה | ךפ המל 4 | 1 יוגו [ןאצה יריעצ | ן לפונ ושע לחר

 (%%א םיריעצ) יריעצ ;יח ןריעצ ,] ןיריעצ | א םהש ינפמ ,?אְד םהש ,יתכנופ ןהש | אפ (א םתוא) ןתוא
 | א ןבל ול5 | ₪ םיטבש ראשמ ;ןִד םיטבשבש ,יכנאחְו [םיטבש לש | "| םהינטק ,ן םינטק ,?א ןאצה

 ,י תיקדבו, יתיסינ | תל יל ,'א ךללגב יו ינכרביו יתשחינ ,4 יתשחנ 'וגו ;ך יוגו [יכלאופ יתשחנ *

 ,יכו [ךללגב | א יל י"י ינכרביו | 1 יתיפינ ,כא יתיסנ ,פ יתיסנו תיקדב ,] תיקדבו תריפנ ,[ןְֶד יתקדבו יתיסנ

 ,1ונְוַפ [שרפ--פוכפ | [ך הנתאו ילע .כפְד ילע .] יוגו ₪ :ינא [ךרכש | *א יל רמאיו 6 | א 'ל :תנְד ךיללגב
 המ ([ך שורפו) שרפו בוצק םוכסה ([ך רומאו שירפ) יומא שרפ ..םוכפ ,א שירפ ...םוכס ;5 שריפ ..םוכס

 [ג ברל--ךל * | תכפ ₪ (ת עדוי) תעדי . .רמאיו /3ןְד ₪. 'וגו תעדי התא וילא רמאיו ;יח [יכ 7 | יד ךרכש
 ,ופ יוגו .ינאח ינפל ךל ,ך בורל ץורפיו וגו ךל ,תןכ בורל ץורפו ..ךל ,ל "וגו ברל 'פוו 'פל ךל
 ;כחו [היקזח | תד 'ר םפשב :פ רב .] יריב ,כנא [ירב |  ם אדוהי /תכנאְד הדוהי ,ן [הדוי |[ 5% יל

 . | ח טעמ יכ | תנאפד היקזח 'ר

 םיקיתעמהש ינפטו ,(רחא רחא 'ב ד"כ ןיכרע םג 'ענ) ורלונ רבכש םירחא רמולכ םירחא רחא ל"'צש רשפאו ,ןושארה
 ןוגכ ופיסוה [ת"כו] םיסופדבו [םירחא השעמ ןהש ונינפלש תואחסונ ודילוהו םנוערכ ןפיסוה שרדמה תנוכ וניבה אל
 (רחא השעמ השעש והיגה אנלווו 'רבו 'וכו םעברי הז רח א השעמ רחא ייגה ר'פדב ר''ב 'יפבו) ויריבחו םעברי
 'עו "וכו ןטסה ארבנ 197 דצ לועל .ומכ ךץמסב ונטס תביתכו) ושע לש ונטש אוהש ףסוי | .'נכו ונטס 1 :ע"צו
 ןויכ ייגה 151 דצ בוט לכשב סגו ,ד'פפ ןמקל 'עו (יוכנ ןטס אבו 615 דצו 'וכו גרטקמ ןטסה 896 דצו ,םש י"מב
 ושע ינב ןואש וגני דיב תרוסמ אי מ ח 'ר םשב סחנפ ר"א םשו ,'וכו בקעו רמאינ ושע לש גנט ש דלונש
 ושע לש ונטש דלונ ףסוי דלונש ןויכ שרפמו סרוג ט"קלבו 'ןכו לחר לש הינב ינב ריב אלא םילפונ
 דיב אלא לפוג ושע ןיאש איה תרוסמ ןמ ח נ רישב סחנפ ר"אד תאצל ובלב ןתנו ידש ימחרב חטב דימ עשרה
 ובלח 'ר הינומ אעב םש ב''כבו ,(ןמחנ רב לאומש יר םשב בוט לכשו טייקלב לי'צו) .נ"חעו 'וכו לחר לש הינ ב
 בקעי האר היל רמא ףסוי דיליתא יכ אנש יאמ 'וגו ףסוי תא לחר תרלי רשאכ יהיו ביתכ ינמחנ רב לאומש 'רט
 ושע תיבו הבהל ףסוי תיבו שא בקעי תיב היהו רמאנש ףסוי לש וערז דיב אלא רסמנ ושע לש וערז ןיאש וניבא
 תיבד אשדוק חורב בקעי רמאו ףסוי תי לחר תרילי: דכ הוהו 'א י'רתב םגרותמ וז הדגא י"פעו] סירב 'עו 'וכו שקל
 ןטחנ רב לאומש 'ר רמא ו'ט ייפ אציו ב"'מ אמוחנתבו ,['וכו ושע תיבד תי ארמגל אתיבוהלשכ יוהמל ןידיתע ףסוי
 איה הדג א תרופמ י'כ ינשב םשו) ןילפונ ןיאש ושע לש םינב דיב איה תרוסמ (נ"בשר סשב םחניפ 'ר םש גילו)
 לחר לש היגב ריב אלא (לפונ ושע ןיאש ונידי ב אי ה הדגא תרוסמ א'נ 'ר םיטפושי 'קליבו ,לפונ ושע ןיאש
 לש הינב דיב אלא לפונ ושע ןיאש איה הדגא תרוסמו 'ה 'יס חלשינ םשו ,'ןכו ןאצה יריעצ םובחסי אל םא 'נש
 'ר וכו עגיו ףיע התאו םש רוכז 'פ אתקיספבו :לחר לש הינב ולא ןאצה יריעצ םובחסי אל םא רמאנש המל לחה -

 מכו אל םא 'גש לפונ ושע לחר לש הינב דיבש איה הד ג א תרופמ רמא ןמחנ רב לאומש 'ר םשב םחנפ
 התואב 'עו 'וכו ןטק ביתכ הזבו רענ ביתכ הזבש םיטבש לש םהי נ טק םהש יפל ןאצה ירועצ םתוא ארוק המלנ
 (ו"יכבו ריפדב הי'כ) םו ד א תוכלמ ימ ריב 'יסופדה תחסונב טי'צפ ןמקלו ,םש אצת אמוחנתבו ב'מ אמוחנתב אקספ
 הינב דיב אלא לפונ ושע ןיאש איה תרופ מ נ"בשר םשב פ"ר ףסוי לש ונב אוהש המחלמ חושמ דיב תלפונ
 (ןהינטק ו'יכב) ןהיריעצ ןהש ןאצה יריעצ ןתוא ארוק אוה המלו יוכו אל םא ה"ה לחר לש (הינב ינ ב דיב ן/יכב)
 ר"א םש יחיו אמוחנתבו במ אמוחנתב הדגאה וזבו ,[היה םיטבש ןטק ףסוי 'ד 'יס ח'עפ ןמקל 'עו] .םיטבש לש
 ןמקל .ליייכבו ,'וכו לחר לש (הינב ינב דיב) הינב דיב אלא לפונ ושע ןיאש איה ה ד ג א תרופמ ןמחנ רב לאומש
 אלא לפונ ושע ןיאש איה ת רוס מו העשרה תוכלמ דגנכ וגווזמ ףסויל (בקעי תכרבל השדח הטיש תחסונב) 'ז"צפ
 .ןבל רמאיו 5 :תרופמ 'ע 115 רצ ב"חו 107 דצ א/ח עיגאלאנימרעט רעכאב יעו  ,יוכו לחה לש הינב ינב דוב
 יוגה הנוכנו] יתקדבו יתיסנ 'וכו יתיסנ = :[ןבל ול רמאוו ייגה יבו 'א אייכבו] ןבל וי ל א .רמאיו בותכ ארקמב
 סעטמו ,ימרא ןושל י'פע תיקרבו ירבע ןושל קודקד י'פע אוה יתיסנ יכ  ,תיקדבו אלב ביייבו .ג"'וכו 'בו 'א א"יכב
 א"תב םגרותמ ןכו ,הקידב ןבומב יתיסנ תלמ שרפל ןוילג אוה תיקדבו תלמו ,יתקדבו ת"יכו םיסופדב והיגה הז
 םגרותמ א"תב םגו ,ןויסיג שחנ לכו יתיסנ יתשחנ ןושלו ןייבמרב 'עו [קדבמ אקדב שחני שחנ ויטו 'ה ד"מ ןמקל
 היה שחנ 'וכנ יתשחנ םש בוט לכשבו ,ינוצרב יתיסנ שרפמ ט"קלבו ,ןימסוק תירוישא 'א י'רתבו ,יתיסנ יתשחנ
 םגו ,והשרפו םוכסה בוצק | .'וכו םוכס 6 :ע"'בארבו ת"הע י?שריפב םג 'עו ךליבשב 'ה ינכרבש יתנחבו יתיסנ יַדיב
 שרפמ רחא ןושלמ י"'כ ר''ב 'ופבו ,שרפ עובק םוכס והיגה ו"'ד טוקליבו  ,נ'חעו שרפ עטק םוכס ןכ 'יגה ר"פד טוקליב
 שוריפו ,ךרגיא עטק 'א י"רתבו ךרגא שירפ םגרותמ א'תבו ,ךרכשל שרפו בוצק רבדו םוכס השע שרפ עטק םוכס

 הדוהי 'ר שבתשנ [ת"יכו] םיסופדב . .ןומיס 'רב י"ר 7 :ךרכש המ שרפו בוצק םוכסה רומא [ת"יכו] םיסופדב ףסו



 יה ו וייזל י יס ה חי ד ו ריח קרה שי דשייייילהו וורוש" וו יי"

 גלל ל נע השרפ אציו 7

 :םיעבש ןאכ ףא םיעבש ןלהל המ | (ה וכ םירג) טעמ יתטב ןלהל רמאנו טעמ ןאכ רמאנ םיענש
 ררגל קחצי ררי ,סהמע תכלוה הכרב סיכלוה םיקידצהש םוקמ לכ ילגרל ךתוא יי ךרביו

 תאכו ערפיטוס לצא ףסוי דרי |(בי וכ תישאוב) 'ונו איהה ץראב קחצי  ערזיו 'נש] ולגרל הכרב תאכו
 תאנו ןבל לצא בקעי דרי ,(ה טל טש) ףפוי ללנב ירצמה תיב תא י"י ךרביו 'נש ולגרל הכרב

 :ילגרל ךחוא י"ג-ךרביו 'נש ולגרל הכרב =
 :ייב יעב ןועמשו יינ יעב ןנואו יתיבל יכנא םג השעא יתמ התעו
 תאו ( וכ ילשמ) רחמ םויב ללהתת לא 'תכ ןומיס 'רב הדוהי 'ר רמא יתקדצ יב התנעו (גל

 : [(196) דייכפ ל"פס] '5 עיכ סלינמ ,'כ עפ ןיכדסנס ,'5 נ"ע םוכרנ ,ו"פפ ןווקל ['עו] ,ח"ל 'יפ נקע יכפס 2
 :'ד "קס ס"פ ןטקל ,ס"קקפס יכ ילפמ עוקלי ,סט עוקני 1 : סש עוקל 6

 .רגיו [ותמג | יתד טעמ ₪ .כנ'אחופ [ןלהל | ו ןכ | תד שפנ ₪ .*א 'ע .כנ'אחופ [םיעבש 1
 /5 'ע .!יכנאחו'ד [םיעבש | 1ְך = םש רגיו 'יתכו ךיתובא ודרי שפנ 'עב .יכאחופ -. םש ('' רוגיו)

 םיקירצהש | חן לכל .כנאפ לכב | ל ךלגול [ילגרל ** 2 | ף שפנ םיעבשב .ם 'ע | תְד שפנ םיעבש
 | ד תחלתשמ , םהירחא תכלוה .פ ןהמע תכלוה .אזך| [םהמע תכלוה | א הכרבה | ₪ ןיכלוהש [םיכלוה
 !ראב קחצי . .ינש ."אפ 'וגו קחצי ירזיו ינש [] יוגו -- יגש* | ףִד תאב ,כ התאבו .ם האבו , )או [תאבו 8

 ץראב ..ינש .תןד (ןך איהה) "וגו הנשב אצמיו איהה . .'נש ,1א "וגו אצמיו איהה . . ערזיו 'מאנש ,ן איהז

 לצא . . דרי [ףסוי -- דרי * | ל יל ,5 י"י וחכרביו םירעש האמ אצמיו איהה ..'נש ,] י"י והכרביו איהה

 ולגרל . .התאב ערפיטופ לצא ףסוי דרי , 'מוגו י"י . . תאבו ערפיטופל פסוי דרי ,זָד ףסוי . . תאבו רפייטופ
 לצא ףסוי דרי , ףסוי ללגב .. ךרביו ינש .. תאב ערפיטופ לצא דרי ףסוי ,1 ףסוי ..תיב תא ..ךרביו
 = /ם 'וגו ירצמה תיב . . ךרביו ינש ..חאב רפיטופ לצא ףסוי דרי , 'וגו דיקפה זאמ יהיו ינש ... תאבו ערפיטופ
 :ךתוא י"י ךרביו ינש . . תאבו ןבל לצא בקעי דרי / ףסוי ללגב ..ךרביו 'גש .. תאבו םירצמל ףסוי דרי
 ילגרל . . תאבו ןבל לצא בקעי דרי .ל 'גרל ךתוא . .תאבו ןבלל בקעי דרי [ ילגול -- דיי * 4 | ףֶד ילגרל
 ..דרי ,ןד ילגרל ךתוא ךרביו .. הכרב תאב ןבל לצא . .דרי ,'2 ילגרל ..תאב הכרב ןבל לצא ..דרי .ן 'וגו
 (%א יתשהנ) יתשחינ 'מאנש . . תאבו (%א םראל) ןבלל בקעי דרי .פ 'ה ינכרביו 'גש . .הכרב האב ןבל לצא
 תא י"י ךרביו 'נש .. תאב רפיטופ לצא ([ְך ףסוי דרי) ררי ףסוי ,א ילגרל ךתוא י"י ךרביו ךללגב י"י ינכרביו
 ,ל'א 'וגו יתיבל . .התעו , יתבל ..התעו [1רתפְד יתיבל -- התעו * 6 | תד (תך ףסוי ללגב) ירצמה תיב
 :ירתג'אד יג :כופ [ייג | ג'אול יל .ו'א יתיבל יכנא פג .. ('ַא יתמו) יתמ ,9ַל יתיבל יכנא השעא . . התעו
 (1וִד םויכ) םויב ,פ 'וגו ₪ ,] [יתקדצ ד | 2 ייעב ,5%א יעאב | יאו ןועמש | (ךומסב ןכו) ?א1ְד תיב
 ,ן ןומיס יריב הדוי 'ר 'מא .ם ןומיפ רב . .ר"א :לג?א [ןומיס --רמא | ד וגו רחמ םויל .י'רתכנאְד רחמ
 .אל יכ .ן 'וגו ₪ [רחמ | ל םויל [םויב ** | ןח יל 'תכ | ןְד רמא ןומיס (ך יריב .'ָך 'רב) רב הדוהי 'ר
 התאו ,ן רמתו .ןָך רמוא התאו ,כ] רמא תאו .5א 'מא תאו .פ [תרמא תאו | ?אה םוי דלי המ עדת

 | (ילשמ) יתד תרמא התא ,1א תרמא

 הירב 184 רצ ליעל י"מבו 48 רצ א"ח א'הגאב 'עו. 'וכו רטא היקזח ביי ייפ הטמל ןכו היקזח םשב 'יגה הנוכנו

 :םויסל ידכ 'וכו ףסוי דרי ומידקה י"ב ראשבו ונונפלש 'יגהבו 'וכו רבדמב לארשי ויהש הנש םועברא לכש אצומ
 ררי ףסוי  ,'ובו בקעי דרי ייגה [ת"וכו] 'יפופרב קרו ילגרל ךתוא 'ה ךרביו 'נש 'וכו בקעי דרי ןאכ שרדנש קוספב
 םוקמ לכב ייחוי ןב ןועמש 'ר ינת "ובו ירצמה תיב תא י"י ךרביו 'פל ו'פפ ףוס ןמקלו 'ןכו [ףסוי דרי]
 רפוטופ לצא ףכוי דרי 'וכו ןבל לצא בקעי דרי 'וכו ררגל קחצי דרי ןהמע תכלוה (הכרב) הניכש םיכלוה םיקידצהש
 ּולגרל ךתוא 'ה ךרביו שרפמו פרוג 192 דצ בוט לכשבו ,(ייטבו ג''חב שיוועו עטוקמ רמאמה םש 'יסופדבו) 'וכו
 אצמיו ביתכו ררגל קחצי דרי םהט ע תב לוח הכרבה םיכלוה םיקידצהש םוקמ לכש ךהיבל וסנכנש ילגר ליבשב
 < טקלבו ,('וכו בקעי ררי םש טימשהו) ףסוי ללגב 'וכו ךרביו ביתכו םירצמל ףסוו דריו םירעש האמ איהה הנשב קחצי
 ,ב"יבו גיוכו ו"יכב סג אתיא ע רפי טו פ 'ינהו .םש תכלוה הכרב םוכלוה םיקידצהש ט"כ 'וכו ךרביו קר אבוה
 הכרב םימכח ידימלתל ףכח ['וכ ויבא רמא] .םש תוכרבבו | .'ג 'יס ו"פפ ןמקל שרדה יפל ערפיטופ אוה רפיטופו
 :םש הליגטו ןיררהנסב ע"עו ףסוו ללגב ירצמה תיב תא י"י ךרביו 'נש אכהמ אמיא תיעביא ךללגב י"י ינכרביו ינש
 יפ ריישהשבו 'ח 'יס ה"כפ ר"יוב תיב ןב ייברב ומכ תיב ייב תארוהו ,(!םימעפה 'כב דוקנ ל"יכב | .ייב יעב 6
 שרפמ ןכו ,[םש י"טבו י"ר תיבדו י"ר יבד ןיב תואחסונ יפוליח 844 דצ ליעל יעו] (ויט 'ה) שש ידומע ויקוש
 יתמ שרדב שרפל םעט ןיאנ ,תיב שקבמ ןועמש תיב שקבמ ןבואר םש בוט לכשבו ,תיב יב יעב א"יכ ר"ב 'יפב
 םעפב 'ב א"וכב ןכו] תי ב יעב םימעפה  'בב 'יגה ר"פדבו ,[ת'פיו] כי'מעו יב ץפח יב יעב יתיבל 'וכו השעא
 (יעב) יעאב :ןבואר ייגה 486 'וטע ג"המבו ,[ךיב .הארנכ בותכ יטיש ינובו  ,ןוילגה לע הנושארה םעפבו ,הינשה
 פל ם"'בור תחיתפב קוכפה הז ןכ שרדנ פ"פ ןטקל .'ןכו ללהתת לא 'תכ 7 :ויהב (יעב) יעאב ןועמש ייהב
 ליוכב ומקלו ,נ'חעו יוכו אצתו 'כ ש רמאמה םויסב םג יתהגהו רחמ םוי ל ןאכ שבהשנ לייכבו ,'וכו הניד אצתו

 0 יי.
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 : (א רל תושארב) 'וגו הניד אצתו 'נש הנעתמו תאצוי ךתב רחמ ,רחמי םויב יתקרצ יב התנעו תרמא
 היה בעי םע הנתמ ןבל היהש רבדו רכד לכ הבר הייח 'ר רמא 'וגו ול ןה ןבל רמאיו (דל

 יתרכשמ תא ףלחהו יב לתה ןכיבאו םימעפ האמ 'מא ןינבר ,אל ןה ערפמל םימעפ הרשע וב רזוח
 : הרשעמ תוחפ ןיינמ ןיא (ג אל םש) 'וגו םינמ תרשע

 רמא שיקל שיר [תורתונה ןבל ןאצ תא הער בקעיו] 'וגו םימי תשלש ךרד םשיו (ול
 : ןירסווק ןוהנמ ןרקע ןוהנמ ןישיב ןוהנמ 'תכ תרתונ

 :בולדדו זולדו ביטר רווח רטוח ןומרעו זולו חל הנבל לקמ בקעי ול חקיו (חל זל
 :דיכ "כ ליו 3" לעוסנס ,סע עוקלי 5 | :ל"' "כ פיו 6עוסכפ ,6י* ייקו יג ייפ ד"עפ ןמקל ,לייק יכ עוקלי ל

 : סט עוקלי 7

 (] ךתיב) ךתב | 5 רחמו ,יִתְד רחמל ,(םש) י?רנאחַו [רחמ | 5 יל רחמ | 5 'ל ,ָך םויכ [םויב 1

 ,ן וגו | ּוִכַנְו 'ל .(םש) ו ד"הה כ יתכ [תאחפד ינש * | (םש)י ךתב האצוי .1י*רתףכאחופְד האצוי
 ןב םכש התוא אריו 'יתכו האל תב ,2 בקעיל הדלי רשא האל תב ,] 'וגו האל תב /י*אזהפְד האל תב
 | תכגאו ךירבדכ יהי .יִפְד ךרבדכ (י אהי) יהי ['וגו | א 'ל ,1א ןבל ול רמאיו [ןבל רמאיו 5 | 3 רומח

 ןבל הנתמ ,ינֶאְו וניבא בקעי םע (א ןבל הנתמ) הנתמ ןבל | י יל רבדו | 1 לכל | 4 הבור | תכאופ אייח
 | ויא יל ערפמל | אפ רשע | 1 רזוחו השוע [רזוח8 | ם ןבל םע הנתמ בקעי וניבא .:2 בקעי וניבא םע

 :לףתכנוד ןנבו ,רפ [ןינבר | 3יפ יל א אל ןה ול ןה ינש .תןד ול ןה ינש .,ן אל ןיה ,כ] [אל ןה
 | 5 רזוח היה םעפ האמ ןינומ תרשע [םימעפ האמ | 1ך ןירמ .?ךת?אד ירד /כנ1אפ ןירמא | יא ןנברו

 ינש) ףילחהו ;ן יב לתה ןכיבאו .211א םינומ . .יתרוכשמ תא ףילחהו .. ('א ןכיבא) ןכיבאו ['וגו --- ןכיבאו
 ( יתרכשמ) יתרוכשמ . .ףילחהו .. ןכיבאו רמאנש | יא (' ןינומ) םינומ תרשע יתרוכשמ תא (1 ףלחתו

 ,ירתכא ןיאו  .לילרנף [ןיא 4 | פ 'ל /תד (תך הרשע הרשע םימעפ רשע) 'י םימעפ 'י םינומ תרשע

 ףילחהו 'כו הרשעמ ,!א יימ [הרשעמ | ?ךכ ןא םינומ ."] םינמ ,1ךתפד ןינמ .ו [ןיינמ | ך ןיאד .ם ןיאש

 ,ך תורתונה .. העור בקעיו ... םשיו [!ך תורתונה -- הער בקעוו -- םשיו * 5 | ₪ םינומ תרשע יתרכשמ תא

 /1א תורתונה . . העור בקעיו בקעי ןיבו וניב םימי ..םשיו ,ןְך תורתונה ..העור בקעיו םימי ..םשוו
 ,יחח תורתונה . . העור בקעיו | ,ָך) תורתונה .. הער בקעיו 1 "וגו םימי . .םישיו :ןפל יוגו םימי . .םשיו
 ,גְן שיקל ןב ןועמש יר | 5 בקעי ןיבו ונוב םימי .. םשיו  ,ץ] תורתונה ןבל ןאצ ,5א תורתונה . העור
 תרתנ ,ן בתכ תרתינה ,1ף בותכ תרתונ ,י"ְךַעְחְח 'יתכ תרתונ ['תכ תרתונ 6 | 1א 'מוא | א ל"בשר

 ,"אָד תויתונ ,פ 'תכ תורתונ תורתונ ,1א 'יתכ תרתונ תורתונ .51 (1 ביתכ) 'תכ תורתונ ,*ףע ביתכ

 ,עח ןירקע | %א ןוהנמו .] ןהנימ ,ןך ןוהנימ | כפ ןרקע ,ן ןשייב | ?ך ןוהנמה .ן ןהנמ ;3 ןוהנימ | ך יל

 ,1א ןרצוק ,ך ןרצווק ,י"רְנאְו ןרפוק .עח [ןירסווק | ן ןהנמו ,פ ןהנמ :ח ןוהנימ | .כפ ןרסווק

 ..חקיו [יתכגחוד ןומרעו -- חקיו * 7 | ךְד רפיקד הינישו היככ רותנו א"דמכ 'יתכ תרתנ ןירסווק ,כפ ןשיב

 יל ,"ָל ארטוח [רטוח ** | ך ןומרעו .. לקמ ,ל 'וגו הנבל לקמ ול חקיו ,א הנבל ..חקיו .פ זולו
 :ופ [וולד | תד יל :כאחל גופי [ירגופ ביטי * | 2 יל ;רג!אח רוויח .ת"ופד רויח .2'א [רווח
 ,?ף בולדירו .1ך  בולרדו .א בלדו .?אל בולדו [יחְופ בולדדו * | ך בולד :א וולו .1 זילד :יתכחד וולד
 | כ .גולרדו /[ךד .ףולדדו

 'פל ד"עפ ןמקל םג רדסנ הז רמאמ | .יוכו הייח 'ר רמא ל = :'וכו ךתב האצוי רחמ 'וכו רתמ םוי ב ללהתת לא
 יפמ כג םימעפ הרשע ףוליו אל ןה היב ירק ול ן ה שרוד ה"רו  .'וכו הנש םירשע יל הז 'פלו 'וכו יב לתה ןכיבאו
 ןאכ קר 'יגה ייסופדבו ,הרשעמ תוחפ ןינמ ןיא ןינמ ןושל םינמ ישרד ,ןינברו ,םינמ תרשע יתרכשמ תא ףילחהו
 רבדו רבד לכ אייה ר"א ןה ןבל רמאיו שרפמו סרוג 156 רצ בוט לכשבו ,יוכו ןיאד 'ו םיטעפ יי םינומ תרשע
 םינומ תרשע 'וכו ףילחהו רמאנש םימעפ האמ ירמא ןנבר וא ל ל ןה מ ערפמל םימעפ רש ע וב רזוח היה וכ
 /תועורגו תורסח ויהש 'ו רסח .'תכ תרתונ 6 :יג ייס ד"עפ ןמקל י"מב ע"עו ,'וכו ןינמ ןיאו םינוינמ הרשע רמולכ
 שרפמו סרוג א"וכו ט"יכ ר"ב 'יפבו .תולוח ןהמ תורקע ןהמ תוער ןהמ ,(!ןירסווק ןוהנמ ןרקע ןוהנמ ןישיב ןוהנמ
 (ומכ) ןרצונכ תולוח ן רצו ו ק ןוהנמ תורקע (ןרקע) ןירקע ןוהנמ תונקז ןישיב (ןוהנמד) ןוהנמ ('יתכ) בותכ תר תרונ
 בקעיו קתעוה 487 יומע ג"הטבו ,(יב ט"מ םירדנ) יעורמו יריצק ומכו [ש"ע 'א גיינק בייב] היסרעב ימרו ריצקדכ
 יוגה הרשיו ,(?ןירסייק ןוהנמ (?ןרקע ןוהנמ ןישיב ןוהגימ 'תכ תרתונה ירמא ןנ ברה תורתונה ןבל ןאצ תא האור
 אתיא 'ז דל הימריבו ןאכ רפמנש ומכ ןיינת '\ רפח רמולכ 'תכ תר תו הנוכנה 'יגהו ,ןרפווק 'יגהו ןשי ב
 'וכו ןישיב ןוהנמ ביתכ תרתונ תורתונה ןבל ןאצ קתעוה םשו ,רפווק 'ע ךורעו טוקליבו ['א .אייכו] ח"וכב רוע
 ןישיב ןוהנמ ביתכ תר ת ג תורתונה ןבל ןאצ תא הער בקעיו תורתונ 'עב 'יגה תקייודמ הניאו ,ןירסווק יוכו ןירקע
 רחא 'יתכ תרתגנ בברתשנ [תי'יכו] ייסופדבו ,יש תחנמב .'עו ,ספרנה ר''ב 'יפב שבחשנ ןכו ,'נכו ןרקע .ןוהנמ
 לירש שרדה סעט ןיאו ,(יב שיינ ןילוח 'עו) רפיקד היגישו היככ רותגו א"דמכ םש הרז הפסיהו ,ןירסווק .תלמ
 דצ בוט לכשבו ,876 רצ א'ח א'הגאב 'עו בתכ תרתינה ו"יכב 'יגה כ"ג תשבושמו ,רתנ ןושלמ תרתונה שרוד
 בקעיו קוספה עטיקש 'רנו) תולוח ןהמו תורקע ןהמ תוער ןהמ ביתכ 'ו רפח ןבל ןאצ תא הער בקעיו אבוה 8

 תולוחה ןהבש תועוערה תרתונה שרפמו ביתכה ריכזה אל ת"הע י"שריפבו ,(ביתכ 'ו רפח ה ע ר-ןווכ אלו 'וכו הע
 םש 'וגהו ,ביתכה שרדנ אל םש ב"'מ אמוחנתב םגו ,ת"פיבו ם'ארב 'עו ול רפמ ןתוא םיריש אלא ןניאש תורקעהו
 ןאערמו ןאבס ןבלד אנע תי יער בקעיו םגרותמ 'א י"רתבו ,תולוחה תורקעה תונקזה שיקל שיר רמא תורתונה והמ
 סעטו ,ביפר רווח רמוח ,חל ומכ ראות אלא ןליא םש הנב ל ןיא שרדה יפל  .'וכו רווח רטוח 7  :וראתשאד
 אבצו שדקו ('ז ו'ע םילהת) סופו בכרו ארקמב תואמגודו [הריתי ו"יוו] ,ןומרע לשו זול לש ןומרעו זולו

 ) 0000/0106, 1118191101. 5) ןרקע- 9) ןירסייק
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 תולקמה תא האורו תותשל האכ-אטהכה התיהו םימלש תוכירבה ךותב תולקמה תא ןחונ כקעי וניכא היה ךכ
 סהיעט ךותב ערז םימ ושענ איעשוה 'ר רטא ,וכ אצויכ תדלוי התיהו העבור רכזהו הירוחאל תעתרנו
 ןיאכו ןכל ןאצ ךותט םינעוט ויה תרש יכאלמ אינוח 'ר רמא ,רבלב רלוה תרוצ אלא תורסח ויה אלו
 47/ןאצה לע םילוע ,(בי אל תישארכ) םידותעה לכ הארו ךיניע אנ אש ד'הה בקעילש ונאצ ךותב ןיגתונו

 !רונכ יננע 'מא ןינכר ,םיטשנלש ףטש רמא אמוחנת 'ר ,םילוע ויה סהיליאמ םילועה אלא 'תכ ןיא +
 :סט נ'ע סעוסנפ ['עו 'נ "פ] ד"עפ ןמקל 3 :  סט נ"מ סעוסנפ 2

 השוע ,(קחמנו) ן ןתונ היה [ןתונ | אפ בקעי .ל ונינא .כ'אח] וניכא כקעי [יתנִך גקעי וניבא * 1

 תוכירבה ךותחל ;גח תוכירב ךותב .] תויכובה ךותב ,[ [תוכירבה ךותב | א 'ל תא | [ם ןחונ היח

 יא [המהנה | תד םימה .יכנאחופ [םימ לש | [ןךְד תותקשב ,י תורובה ךותב .[ (?א תוכרבה)

 | 1 תעתרנ איהו 2 | א 'ל תא | ינ1אקְ] האור ('1 התייהו) התיהו | אפ הצור [האב | תתגחופְך המהב

 | כא תרלויו , ] תדלוי התיה איהו ,יִוָפ תדלוי איהו | פ רקדזמ ,י חעבורו ,1 העבר | ו רכזה אבו ,?%א רכזו

 ךוחנ :א ןהיעמ ךותב | יתאופד פימה .כנחפ (פימ | א ןישענ .ם השענ | 'אפ היעשוא .[ףחו היעשוה
 | גיאחו דלווה | תכג'אוד תוריסח :י*אחפ [תורסח | א 'ל ,י היה [ויה 8 | ם'ןחיעמב ,ג ןהיעימ

 -אבו (ך ןבה תא) ןבל ךלמה ספת ןבל ןב הגממ רילוהו תחא תישוכל אשנש דחא ישוכב השעמ 2 [דבלב
 ול רמא ןיה ול 'מא ךתיב ךוחב תוארמ ךל היה ול רמא ינב וניא ([ך הז אמש) אמש ול רמא יבר לצא ול
 אנוח :.%אח [איגוח | תןד ןבל ןב ךל (ך היה ןאכמ) היהש ןכימ ול רמא הנבל ול רמא הנבל וא הרוחש
 תיבד הנינח ."לא!א ןרוח יבד איגוח .1 ןרוח תיבד אינוח .ית (י ןירוח) ןורוח תיבד אנוה ,'ך ןורוח תיבד

 | ירתכאפד תושה .גח] [תיש | ך ןרוח יבד (?ך אנומ) אינוחנ ,] ןרבח תרבד איינוח ,[₪ ןרוח

 /ןד ןינתונו םיאבו ,%א ןינתונו 'יאבו .רתככנ'א |ןינתונו ןיאבו | לש ןנאצ | ם ןתוא ןינעופ .ירתכאגו ןינעוט

 םילועה . .לכ [יגהו םידותעה לכ * | ל יל |אנ ** | רגחפ ךותל 4 | 5 ןתוא ןינתוגו ,ץְד םינתונו ,י 'ינתונו
 ייתכ ןיא5 | יכגאופ 'ל ןאצה לע | רת"'א'א םילוע אד .ג ןילע | פל "וגו :רתכאְ ןאצה לע

 /תכגו [םהיליאט | זך ןאצה לע םילועה ,ג ןילועה | ן ןכ 'תכ ןיא .ירתכגאחפד ןאכ (ר גותכ .תכנפ 'תכ)
 /1א 'מוחנת | י 'ל .*רנאח ןילוע ויה [םילוע ויה | ד ןהילאמ ,ו?ך1א םהילאמ ,1ך*אפ ןהיליאמ

 ,רנא [ןינבר | *ך ₪ לש םידורב ,"%א'א - םידורבו [ףטש | [ך רמוא | 1ף םוחנת ,5 המוחנת '

 ח דובכה | 1 ןירמ | *י ןנגרו .תכחופד ןנבר

 ו'וכו זו ל דו ונינפלש 'יגה םנ ןומרעו זנ לו .כ"הלכו ,[ד"כ ו"ל ןמקל ן"במרו י'שרבו] ת"יפיב 'עו (ג"י 'ח לאינד)
 יישריפבו ,'וכו םינומרעו זול ןליא לש (תוחל ל"'צו) םוחל תונבל תולקמ הנבל לקמ בקעי ול חקיו ט"קלב שרפמ ןכו
 (ג"" 'ד עשוה) הנבלו ןולא תחת אמיתד אמכ הנבל ומשו אוה ץע הנבל לקמ ארקמ לש וטושפכ שרפמ .ת"הע
 ןבלד ןירטוח םגרותמ (רענילרעב א''ר 'צוה) א'תב [ןכו] ,יוכו זול לקמ חקל דועו זולו  בוטר אוהשכ ח ל 'וכו
 היגהל 'ר 'ו ףסונ יטיש יניבו רגוח םש שבתשנ דועו] יטיש יניב אר טו ח בותכ לייכבו ,'וכו בולרדו זולדו ןיביטר
 ףעל 'עו ,רקש לקט איי 'א הימריבו ,ןאכ קר ארקמב אצמנ רקש אוהש זול ןליאה םשו ,186 דצ ליעל 'עו [רווח
 תולקמה תא גציו לע בסומ שרדה .'וכו היה ךכ 1 261:  דצ ליעל י"מבו זול 'ע ל"תמעו ט"יש 'יס ןעמאננעצנאלפ
 הירוחאל תעתרנ איחו תולקמה תא האור המהבה הנמ חיו תי'הע י"שריפב שרפמ ןכו , תותשל ןאבב הנטחיו 'וכו
 ;'וגו הנמחיו והזו רכזל תוכירצ ןיה אלו ןהיעמב ערז םישענ םימה רמוא איעשוה 'ר וכ אצווכ תדלויו העבור רכזהו
 לקטה ינפל העבור רכזהו הירחאל תעתרנו תולקמה התארו תותש ל ןאבב הנמחהיו 154 דצ בוט לכשבו
 תא ןתונ היה ט"קלבו ,'וכו ערז םימה השענ (115 דצ ליעל י"מב 'עו) עשוהי ר"א 156 דצ םשו ,וב אצויכ תדלויו
 רכזהו הירוחאל תעתרנו כו האור התיהו 'וכו האב המ הב ה התיהו םימ לש תוכי ר בה ךו תב תולקטה
 ןיה אלו רחא ןושלמ טיייכ ר"ב 'יפ שרפס איעשוה 'ר רמאמו .תולקמה לא ןאצה ומחיו 'אנש תדלויו העבור
 לע היבקה םיכסיש אלא תושעל הב ןיאו היעמ ךותב ערזכ היעמ ךותב םימה רמולכ רבלב דלו תרוצ אלא תורסח
 רצ היה איעשוה 'ר רמא הנבל לקמ בקעי ול חקיו ביתכ המ אתיא םש במ אמוחנתבו ,'וכו תורוצ תושעל ערזה
 השעמ הפסוהה ןאכ [הייכו] 'יסופדבו ,המשנ סהל ןתיל אלא רסח היה אלו תודילומ ויה ךכ רצ היהש םשכו הרוצ
 לאש (ךיל יס ט"פ ר"מבבו יז 'יפ םש אמוחנתבו) גיי ייס אשנ ב"מ אמוחנתב רופיסה התמגודו 'וכו דחא ישוכב
 תורוצ ךל שי ל"א יתחת התניזש הגרוה ינא ןבל ןב יל הדליו תישוכ יתשאו ישוכ ינא אביקע 'ר תא םייברעה ךלמ
 תורוצב היניע הנתנ המע קוסע תייהשכ ל"א תונבל ל"א תורוחש וא תונבל ךתיב תורוצ ל"א ןה ל"א ךתיב ךותב
 לא ןאצה ומחיו 'נש .תומחייתמ ויה תולקמה ןמ בקעי לש ונאצמ דומל רבדה לע התא הימת םאו םהב אצויכ הדליו
 רצ 'ג ארודהמ ןנאמלליד ,45 רצ ןעללעצסימ סעלרעפ ע"'עו ,56 רצ ה"ח אתקיתע אתפסותב 'עו 'וכו תולקמה
 תרבד) ('ןרוה תיבד (אנוה אגוח) אינוח 'ר אוה .אינוח 'ר 8 :454 דצ ןיצידעמ עשידוטלת-שילביב םיירפ ,8
 יוכו 'תכ ןיא ןאצה לע םילוע שרדה השקו .566 דצ גיחה א"הגאבו ג"חעו (427 רצ א"ה רעריש 'ע ,ןרכה
 םילוע םהב בותכש םיכאלמה ןאצה לע םילועה רחא ןושלמ ט"יכ ר"ב 'ופב שוריפה קחודו ,םילוע ויה םהוליאמ
 םהילאמ) םילוע ויה ןהיליאמ עמשמ םילועה אלא כ"כא םילוע א "ד שרפמו סרוג א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,םידרויו
 ןאצה והלי אלש שרוד ח''רש 'רגו . ,שיייועו 'ןכו 'תכ ןיא םילוע ןמ קר ח"ר רמאמ רדסנ רד'עפ ןסקלו ,(ןולוע ויה
 םידורכו םירוקנ םירותע ןינעוט ויה תרש יכאלמ אלא בקעי גיצהש תולקמה י"ע וממחתנש יפל 'וכו םידוקנ םידוקע
 ינכו םידוהעה לכ 'וכו םולחב םיהלאה ךאלמ ילֶא רמאיו ד"הה בקעי לש ונאצ ךותב ןינתוגו ןיאבו ןבל ןאצ ךותמ
 םהיליאמ כ"ג ישרד ןינברו ת"רו ,ייחבב 'עו ,םילוע ויה םהיליאמ םי לו ע ה ןה םידותעה ןתואו םואיבה םיכאלסהו

 4 ] ו | נעה תולעהבו 'יתכנ םילועה 'יתכד בקעי לש ונאצ ךוחל ןינתונו ןבל לש ונאצמ ןילטונ ויה דובכ יננע 'מא ןינבר

 ּועמ ךותב ערז ושעג םימהש איעשוה 'רכ רבוס ה"רו ,ד"*עפ ןמקלמ אצוי ש ומכו "וכו אש ד"הה ח תלר
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 8 גמ במ ל גע השרפ אציו

 שיר ,ןבלד הייריכב רמא ןנחוי 'ר ןבלל םיפוטעה ויהו םישי אל .ןאצה ףיטעהבו (במ
 :ןבלד היישיקל רמא שיקל

 ,אבה םלוע ןיעמ הצרפ ול הצרפנ רמא אבא רב ןועמש 'ר 'וגו דאמ דאמ שיאה ץרפוו (נמ
 רמא יול 'ר  ,בקעי ןנובאל הוה ןינע ןתאמו ןיפלא העבשו ןבבר ןיתרתו האמ רמא אנהכ רב אבא יר

 סללו יפנט 'פ םלסק םכדע ,סע עוקלי 8 :  'ג ייק ל"'פ סבכ סכקיו ,(יכ פ"ק) סכל ספסקלו 'פ לסקיקפ ,סע וקלי 1
 : סע בפ לעוסנת ,(128 75 לעוז עכדע) סס צ"'ע םלסק םכדמ ,(0" 'ט)

 שירו ןנחוי 'ר ;יִפ |ןנחוי יר | אול יוגו :יכפ םישי אל .1ָ םיפוטעה היהו ..אל [תך ןבלל --אל *1

 נאו ₪ (א ליבשרו) שוקל ןב ןועמש "רו ןנתוי 'ר  /רתכד ₪ שוקל
 ,ן שיקל ןב ןועמש ירו ,פ ל"רו ,ו שוקל שירו ,1 שיקל ןב ןועמש יר | כא ןבלל | *ךתכנאןפד איריכב
 ץרפוו .['וגו -- ץרפיו 8 | פ יל :כא ןבלל | ?רכנאופְד אישיקל ',1ךר אוישיקל ,י [היישיקל 2 | א ל"בשרו
 | תִָד שיאה ץורפיו ,ן 'וגו שיאה ץרפיו ,| דאמ שיאה ץרפיו ;ירכאפ דאמ דאמ שיאה (י"ך*א ץורפיו)

 יו" נא (א ל"ברשב שוקל ןב ןועמש 'ר םשב ןומיפ 'ר = ,ןפ אבא רב ןועמש 'ר םשב ןומיס 'ר [אבא ---'ר

 ,ן הצירפ | כ3ַאו יל ול | ךִד הצרפנש דמלמ ,1 הצרפינ .ירכא]פ [הצרפנ | 1ךכ שיקל שיר םשב ןומיס

 | י*ףכפ םלועה | 5 ימגוד ןיעמ .רתכגאופד לש (ן תמגד) אמגוד ןיעמ ,*ְך [ןיעמ | 1 הצריפה
 םתה 'יתכו שיאה ץורפיו אכה 'יתכ ,[ןְד םהינפל ץרופה הלע ([ך א"דמכ) א"דמ ךיה ₪ :יכנ"א]פ [אבה

 [גופ ןבבר * | 1ףפ"ל ןירשעו /3] ןתרתו | יכי ןתאמ [האמ | "] רזבק ₪, [רמא 4 | 1א יצורפת לאמשו ןימי יב

 ;ן העבישו .כנאפ [העבשו | י ןייבר /ת ןווגר :ך ןובר ;כ1א יבבר ,'ך ןבביר ,ל7 ובבר ,%א ןיבבר

 ,ן םיתאמו | .פ ןינע ןיפלא ,ןד םיפלא ,1ו1א ייפלא :תכנלא [ןיפלא | ךד העבש ,1ְד 'ז ,ו תעבשו

 ,תד היל ווה .א ויה .יכפ ווה .] היה .ן [הוה | פ יל .תֶד ןירדע .'א ןינאע .יוכנ'או [ןינע | ם האמו
 | 3י יל .%א וביא [יול | א בקעיל | א יל ,כ ןכיבאל ,5 ןוכובאד .תניא] וגיבאל ,פ אנובאל | %א ול ויה

 ןאצה ןמ םמצעמ םורלונו םיאבו םילוע רמולכ ,םי לוע ויה םהי לי אמ ונויהו רכזל תוכירצ ויה אלו המהכה
 שרפל ואב ןינברו אמוחנת 'רו ,ןאצה ןמ ורלונו ולע אלא העיברל ןאצה לע ולע םידותעהש אלו רכז שימשת ילב
 ורמא ןנברו ייפ ת"פיבו [ןאכ ח/ר רמאמ בגא ואבוהו ,א"יכב אוהש וטכו ,ביי י א"ל ןמקל ,םי דו רבו תבית קר
 ('א 'ב) א"פ יתבר אתקיספב 'עו] םוקמל םוקממ רבדמב לארשי תא תואשונ ויהש ומכ ןאצה ןיאיבמ ויה דובכ יננעד
 אלש ושארל חיכומ ןינעה ףוסו 158 רצ בוט לכשבו ,['וכו םילשוריל םתוא ןואיבמו םתוא םינעוטו םיאב םיבעה
 םש במ אטוחנתב רחא רמאמו ,שייייעו וכו ךאלמ יפ לע אלא דקע לא ןאצה ינפ ןתגו תולקמה תא בקעי לצופ המרמב
 ןיפיתכ תרשה יכאלמ ושענש אי ע שו ה יר רמא בקעי חקל והמ 'וכו בקעי חקל רמאל ןבל ינב ירבד תא עמשיו
 אבוה אלו ;תוליפאה 'ולכ היישיקל ל"ר) תוריכבה 'ולכ הייריכב םיפו ט ע ה סגרת י"ר  .יוכו ןנחוי 'ר 1 :בקעיל
 םיפוטעה 'גרתו ,הייריכב ל"רו .היישיקל םירושקה םגרת י'רש רבתפמו ,בקעיל 'םי רוש ק הו ומגרת ךוא ןאב
 יישריפבו ,'וכו ןבלל איישיקל ןווהו 'א י"רתב ןכו ,בקעול אירוכבו ןבלל אישיקל ןוהו א/תב םגרותמש ומכ הוושיקל
 ןושל ףוטעיו 'וכנ (ז"'ט זי'נ היעשי) ףוטעי ינפלמ 'ו ףג 'ע ךורעב ןכו 'נכו ומוגרתכ רוחיא ןושל ףי ט ע ה בר ת"הע
 םיפוטעה והמ םש אתקיספב םג רוחיא ןושל ףטעו ,תואיל ןושל א"פ דוע ףטע 'עבו ,ןאצה ףיטעהבו .ומכ רוחיא
 רב וא הרוקח רב י"ר ארומאהש 588 דצ ליעל י"מב ש"מ ךקתל ךירצו) אישיקל רמא אלוקה רב קחצי 'ר
 אישיקל רטא היקלח 'רב קחצי 'ר םיפוטעה והמ םש ר"יוב אקספה התואבו ,(םש ר"בב קר שרדמב רכזנ הלוקח
 לפונ ןושל אוה היישי קלו שיק ל שיר ןאכו] ש"ייעו 'א 'יס ב"ק םילהת שרדמב תרחא 'יגו (ו'דו ר"פדב .ה"'כ)
 שרפמ ט"יכ ריב 'יפבו  .ןנחוי 'ר רמאמב הייריכב םיפוטעה 'גרת שרפל השקו ,[776 דצ ליעל כישמ 'עו ,ןושל לע
 ולא רדסכ ['א 'ח הי'ר יענ ,ד'' ה"פ םילהת] רב ופטעי םיקמעו ומכ םיפוטעה שרוד ןנחוי יר "וכו שיקל שירו י"ר
 היל יהלשמ- שרפמו ףוטעי ינפלמ חור יכ ומכו .['ח 'ב הנוי] ישפנ ילע ףטעתהב ומכ שרוד שיקל שיר תורכובמה
 היה אלו ןיפייעו ןיעיגי ןהש ןתוא רמולכ (יהלשמ ןניטגרתמו אתיא םפדנה רי'ב ייפבו ,282 דצ לועל יע)
 םלוע ןיעמ 8  :ע"בארבו ט"קלבו 159 רצ בוט לכשב :ע'עו  ,הנה תוליפא יכ תואירבה ומכ ןוירה לבקל םהב חכ
 ןומיס 'ר קתעוה ט"קלבו ,588 רצ לועל 'עו ,אמ גו ד  ןי ע מ אחסונה איה אנשילד ארותיו ,לייבב ה"כ  .אבה
 ןועמש 'ר םשב ןומיפ 'ר םש בוט לכשבו ,אבה םלועה ןי עמ הצרפ ול הצרפש רמא אבא רב ןועמש ר" שב
 וייצפ ו'יכב םג רדסנ רמאמה לכו ,נ'העו אבה םלויע ןי ע מ הצריפ ול הצ רפב רמא (אבא רב ל"צו) אנהכ רב
 דצו 717 דצ ליעל י"מבו 16% דצ ןנאמטטוג י"ר ברה דובכל לבויה רפסב ירמאטב 'עו) 'וכו הארו יתבש החיתפב
 אבה םלועלש המגוד ןיעמ הצריפ ול הצרפנ אבא רב ןועמש (יר םש ב ל"צו) 'ריב ןומי ₪ 'ר .'ינה םשו (1
 קר אתיא םש תלהק שרדמבו ,[ת'יכו] .ייסופדה 'יגב ןאכ קוספה הז אבוה ןכו ,'כו ץרופה הלע א"דכה
 םלוע לש המגוד ןיעמ המגוד ול היהש דמלמ ןועמש 'ר םשב ןומיס 'ר םש 'יגהו רמאמה שאר
 א?ךכ אבה םלוע לש אמגוד ןיעמ הצרפ ול וצריפש דטלמ םש ב"מ תלהק 'מבו ,סהינפל ץרופה הלע א"דמה אבה
 ז"ט בב אתיירבבו ,'ג ד'נ היעשיב יוכו לאמשו ןימי יכ קוספה אבוה 'א א"וכבו ,גיי יב הכיט] 'וכו ץרופה הלע
 לכ היב בותכד בקעי 'וכ בקעיו קחצי םהרבא ןהו אבה םלועה ןיעמ ז"הועב היבקה .ןמיעטהש השלש ןנמנ ב
 ןכו .גייכו וי'יכו פ'יכב םג 'וגהש ומכ ן ב ב ר יתהגהו ובבר בותכ ל"יכב | .'וכו ןיתרתו האמ 4 :[(א"י ג"ל .ןמקל)
 הזיא אצמנ ןינע ץובקהו ,198 רצ ןאמלאד 'יעו ןובר ודו ר"פדב ןכו ,ןובר םש ביתכהו ,י* 'ז לאינרב ירקה
 בוט לכשבו ,ןיאיגס ןאע 'א י"רתבו ןיאיגס ןע .תובר ןאצ א'תב םגרוהמ ןאכו ,אנע יע רתמעב .יעו י"רתב םימעפ
 488 'ומע ג"המבו ,םיתאמו םיפלא תעבשו אוביר םינשו האמ רמא אנהכ רב אבא 'ר תובר ןאצ ול יהיו קתעוה םש
 ול ויה םיבלכ אובר םישש 'מוא יול 'ר (בקעי וניבאל) וניבא בקעיל היל ,הוה (1ןינע ימא אנהכ רב אבא יר עטוק
 אובר םירשעו האמ רמאד ןאמו דחא בלכ רדע לכל 'וכו רמאד ןאמ ןיגילפ אלנו אובר םירשעו האמ ירמא ןנברו
 ןמקל ו"יכב ןכו (דרגה לע הבותכ רזכק תלמו). יוכו האמ רז ב ק 'מא כ"באר ייגה ו"יכבו ,ןיבלכ ןירת רדע לכל
 יול יר בקעי וניבאל הול הווה ןינע ןייתאמו ןיפלא העבשו ןוובר ןיתרתו האמ 'ריזיב'ק מא אנהכ רב אבא 'ר םש
 לכל 'וכו רמד ןמו בלכ רדע לכ יוכו רמד ןמ ןיגילפ אלו אוביר םירשעו האמ 'מא ןינבר םיבלכ אובר םישש 'מא
 ןמיסו ,ןתאמ 'ר ןיפלא העבש 'ז (ןבבר ןיתרתו האמ) ןיתרת 'ב האמ 'ק רי'זבק ןמוסה ןורתפו ,ןיבלכ ןירת רדע

 3 ןינא.
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 ןאטל ,בלכ ררע לכל אוכיר סישש רמאד ןאמ ינילפ אלו ,אוכיר כ"ק 'טא ןינכר ,סיבלכ אוביר םישש
 :םיכלכ 'ב רדע לכל כ"ק רמאר

 אל םשל כקעי ונינא ררי אלש דע רמא היקזח 'ונו ןבל ינב ירבד תא עמשיו (א אל
 :'טו ןבל ינכ ירבד תא עמשיו ר'הה םירכזב דקפנ םשל דריש ןויכ ,םירכזב ודקפנ

 וזוב ינש בהזו ףסכ אלא דוככ ןיא יול 'ר סשב ןיגכיסד עשוהי 'ר הזה רובכה לכ תא
 :( ב סחנ) הדמח ילכ לכמ דובכ הנוכתל הצק ןיאו בהז וזוב ףסכ

 נ"ע לעוסנס ,סש עוקלי 5  :ע'י "ק כ'פ קנכ לנדעב ,ניי'יכ סס סעוסנס ,ן"" "ק קלנ נ"ע 6עוסנס ,סט עוקלי 0
 :ר"'כ "כ סלי

 | כא ןנברו .'א ןינגיו .תנוד ןנבר .יפ [ןינבר | ם בקעיל ול ויה ₪ [סיבלכ | תכאפ אובר | י'א 1
 :תכאפד אובי [יגְו אוביר * | ל ב"ק :תוג ןירסעו .. ,א םירשעו .. .1פ7ָד ןירשעו האמ [כ-ק * | ג ןירמ

 | 'א יל .תכוד אוגי .ו'א [אוביר | י'א יס | ן רטד ןמ | (נפ 'ל כ-ק - אלו) ן ןיגילפ אלו | ל יל
 | ן ומדל | כא ןאמו .ן ןמו .יתד.ןאמ | יתא אבלכ רח .כ"ןך בלכ דח | יתכד רדעו ₪ או [רדע
 (ת ןירסעו .1ְך 'ירשעו) םירשעו האמ ,ן אביר ןירשעו האמ ,!א אוביר כ"ק ,?א םיושעו האמ [כ"ק *

 יבלכ יות .תןכנוד ןיבלכ ןירת | כ רדעו ₪ [רדע | ל ב"ק ,2 אובו האמ םיושע ,[ןך אובו

 ,"זן רמאל ןבל ינב .ם [יוגו --ינב | ך 'ל [ירבד 58 | ף םיבלכ ןיתלת ,'+ ייבלכ ןיתות ;א (%א איבלכ)
 בקעי .ג"אפ [בקעי וניכא | ה אב [דרי | 1 היקזח 'ר | ן יוגו .תנאד ןבל ינב ,כ בקעי חקל רמאל ..ינ

 רריש ןויכו , א דרישמו ,[ופ דריש ןויכו .כ [דריש ןויכ | [ף דקפנ 4 | א בקעי ,כ וניבא .יִתִחוְד וגיבא

 ,ן [וג | כאחופד ודקפנ .ןן [דקפנ | (וָנ 'ל םירכזב -- ןויכ) זך בקעי דריש ןויכו  ,ןְֶד וניבא בקעי

 דובכה ..תא השע ונינאל רשאמו .!א דובכה ..תא [ך הזה--תא*5 | תנאחפד 'ל .וכ ומאל
 [!יכנ!א"ןפ הדמח -- בהז וזוב* | %א ףסכה 6 | ִד א"דמ ךיה | ןינכסד | [ך עושוהי | כנ'אופל 'ל ,יזְ] הזה

 ,ל הדמח . .דובכ הנובתל . .ןיאו ףסכ וזוב ,[ך הדמח . . לכמ הנוכתל . .וזוב ,?אָד הדמח . .הנובתל . .וזוב
 | ן יוגו ,1ך בהז וזוב ,[ְ] 'וגו בהז וזוב

 ינש היה אובר כ"ק אבא רב אמוחנת 'ר רמא ול ויה ןאצ המכו םש בימ אמוחנתב רטאמהב םג אצמנ רפסמה
 רמאנ ןאכו אובר 'ס םהו ('כ 'א תומש) דאמ ומצעיו םעה בריו ראמ םירצמב רמאגו דאמ דאמ שיאה ץורפיו
 אמוחנת 'ר רמא העשתו תואמ שלש אנהכ רב אבא 'ר רמא ול ויה ןאצ לש םיבלכ המכו אובר ך"ק ירה ראמ דאמ
 שיאה ץורפיו ןובשחה ירה (סיתאמ: יר העבש 'ז [םינש 'ב] האמ 'ק רז בק ןינמ םש יטור י"כבו) יר 'ז 'ב 'ק ןינמ
 סהינפל ץרופה הלע ינש אבה םלועל ךינב ינבל ץרופ ינא ךכ ול רמאו םלוע לש ורדג ה"בקה ול ץרפש ץורפיו והמ
 רחש ול ןיא םש כ"באר רמאמש וותורעהב בישר ריעה רבכו (שייויעו א"נקת 'ר הכימ 'קליב קתעוה רמאמה הזו)
 ,ריזזבק ןמיסה ןתנ ת"רו 'וכו ןיתרתו האמ ןאכ ר"בב ונינפלש רמאמה י"פע םש ל"צש ותעדו ט"ש םוכסה אוה חמו
 'זו אובר ב"ק םוכסה אוה המו ,רחש ןיא אמוחנתב ורמאמלו רחש ןאכ רבב כ"באר רטאמל שי עודמ עדא אל]
 ג"רת ויהש סולגד לש ןינממ לפכ אוהו דואמ דואמ שרוד כ"בארש השמ ידי 'יפס םש איבמ ב"שרו ,םיתאמו ףלא
 ןיפלא העבשו ןכבר ןי ר ש עו האמ ןאכ סורגל םיכירצ ז"יפלש שיגרה אלו ,ךומסב אכומש ר"ב 'יפכו ,נ"קתו ףלא
 אטוחנתה תחסונ יפל םלואו ,ק"זכק תויהל יואר היה יכ רובב ר"זכק ןמיסה לפונ כ'או ר"ב 'יפב אוהש ומכו האמ
 השרפה עצמאב ,םימעפ יתש רמאמה שרפמ א"וכו ט"יכ ר"ב 'יפבו  .[ט"ש אירטמגב ר'זכק יכ הפי הלוע ןמיסה
 (ורדג) וידג ה"בקה ול (ץרפש שרפמ) ץרפש רמלמ שרפמ אמוחנת 'ר דאמ ךאמ שיאה (ץרפיו) ץורפיו םש בברתש
 םירשעו האמ רמא אמוחנת 'ר םהינפל ץוופה הלע ביתכד אבה םלועְל וינבל תושעל ריתעש אמגוד הזה םלוע לש
 תואמ ששכ התוכוס סססערמ לארשי ינב וטסיו ביתכד םירצמ יאצויכ םילפכ כקעיל ול (ויה ןאצ אובר כ"ק) היה אובר
 יכו 'ק) היה ןינע ה א מ ו ןיפלא העבשו ןבביר ןי רש עו האמ רמא אנהכ רב אבא 'ר (ז"ל ביי תומש) 'וכו ףלא
 תואמ שש לארשי ינב" (לכ ביתכד) .לכ ויהיו והב ביתכד םילגדכ םילפכ בקעיל ול (ויה ןינע האמו 'יפלא 'זו אובר
 ישרד דאמ דא מ והיוורהו (ןאכ ל"צו ,ב"ל 'ב ו"'מ 'א רבדמב 'עו) םישמחו תואמ שמחו םיפלא תשלשו ףלא
 ;ןירש עו יטוש ינוב הגוה ל"יכב םגו ,ה א מו ןינע ןיפלא העבשו ןבבר ןי רש עו האמ כ"ג 'יגה פ"יכבו) םילפכ
 'פל השרפה ףוסבו ,(רגוחמה השוריפ יפל תירקעה 'יגה איהש ירנש ר"ב 'יפב 'יגה וז דגנ אוה ר'זבק ןמיסה ןכא
 אתילו ,ט"יכב היכ) שיקל שיר םשב ןומיס 'ר דאמ דאמ .שיאה ץורפיו םירמואה תומש ףוליחב שרפס 'וכו ץורפיו
 לאמשו ןימי יכ םתה ביתכו 'וכו ץורפינ אכה ביתכ אבה (םלוע) םלועה לש אמגוד ןיעמ הצרפ ול הצרפנ (א"יכב
 וניבא בקעיל ול (היה) ויה ןאצ (אובר כ'ק) אוביר םירשעו האמ רמא אנהכ רב אבא 'ר יצורפה
 .אמ דאמ ןאכ ביתכו (אובר םישש סהו) אוביר םישש ויהו דאמ ומצעיו םעה בריו םירצמב רמאנ אמוחנתב שרפמו
 ןירשעו האמ אמוחנ ת 'ר םירצס יאצויכ םילפכ (אובר כ"ק) אוביר םירשעו האמ ויהש רמול םימעפ (יתש) ינש
 ויהיו והב ביתכד םילגדכ םילפכ דאס דאמ שרוד וניבא בקעיל היה ןינע |האמו] ןיפלא העבשו ןבביר
 כ"באר 'ןכו ץורפיו אכה ביתכ טימשהו עטיק ספדנה ר"ב 'יפבו ,יוכו אמוחנת יר ןמ רסח א"יכב) 'וגו לארשי ינב לכ
 'ר רמאמ ליעל ריב 'יפ לעב ביכרהש ירנו ,('ינאע ה א םו םש ןוכנלו ,ןי תר תו האמ אמוחנת 'ר שבישו ,רמא
 ;אמוחנתבו ר"בב וינפל תורחא תואחסונ ויהש עמשמ ןאכו ,ר"בב כ"באר רמאמ םע םש ב"מ אמוחנתב אמוחנת
 וגילפ אל הטישה וז יפלו ,בקעיל היה ןאצ ירדע אוביר 'ס תרחא הטיש ןאכ הרסחש 'רנ 'וכו רמא יול 'ר ינפלו
 תא ןידמוא ויה םנמזבש 'רנו] ןאצה ויה םירדע אובר 'ס והיורתלד ת"פיב 'יפ ןכו ,'וכו רמאד ןאמ ןינברו יול 'ר
 יאישנ לש םרשע תא חרזמה תוצראב םידמוא םויה רועש ומכ ,ויבלכו ןנאצ רפסמו ךיע יפל םדא לש ורשע
 ןבל האר אלש 'וכו ינחני םרא ןמ שרדב םש ב"מ אמוחנהב .'וכו דרי אלש דע 8  :[םהילמג רפסט יפל םיטבשה
 בקעו ךלהש ןויכ העור ותב ךאיה םינב ול היה וליאו ןאצה סע האב לחרו ביתכ הלחתבש בקעי תוכזב אלא םינב
 ,םש ר"מבבו אמוחנתב 'ועו 'ןכו ךללגב 'ה ינכרביו יתשחנ 'וגו ןבל ינב ירבד תא עמשיו רמאנש םינב ול ונתנ םשל
 תיה םא ןאצה םע האב ותב לחר הנהו 'נש םירכזב ודקפנ אל "וכו בקעי אב אלש דע ןאכ ח"יכב ףסונ שוריפ ןכו
 ןבל ינב ירבד תא :עמשיו קתעוה ט"קלבו ,(841 דצ ליעל י"מב יעו) 'וכו רריש ןויכו ותב חלוש היה אל סירכז ול
 תא עמשיו 155 רצ בוט לכשבו ,'וכו ד ק פג דריש ןויכו םירכזב ד ק 5 אל וניבא בקעי דרו אלש דע היקזח רמא
 זועו וכו איה הער יכ ביתכד רכז ןבב ןבל דקפנ אל םשל בקעי דרי אלש דע היקזח רמאד ונייה ןבל ינב ירבד
 ,156 רצ בופ לכשב שבתשנ ןכו ,יתהנהו הגוב ת בותכ ל"יכב .'וכו הצק ןיאו 6 = :ז"כ יל ת"הע י"שריפב םג
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 רמא :ער ןיב בוט ןיב וינפ הנשו םדא בל רמא אריס רב 'וגו ןבל ינפ תא בקעי ארויו (ב

 ךחרלומלו ךיתובא ץרא לא בוש ןאכ בשוי תאו םינפ ךל ריבסמ וניא ךימח ךייח בקעיל ה"'בקה
 :ךמע היהאו

 רע השרפ
 יתקעצ ךמע היהאו ךתדלומלו ךיתובא ץרא לא בוש בקעי לא י"י רמאוו (נ אל

 רוצ אלא םייחה ץרא ןיא אלהו (ו במק םילהת) םייחה ץראב יקלח יסחמ התא יתרמא י"י ךילא
 תומיל הליחת ןייח היתימש ץרא אלא םייחה ץראב יקלח 'מא תאו הלוז ןמת העבוש ןמת ,היתורבחו

 : גייכ יי ליו 3'פ עוסנפ ,ר ייפ 3"עק סילקס יכיכע 'קני ,'ס 3") סיעשי יכיכע 'קלי ,סט עוקל 4 || :סש עוקלי 1
 ,ף ייק יסיו נ''ע לעומנמ ,'5 יי 3"לפ סבכ תופס ,'ס "כ ויפפ ןמקמ ,'3 ס"ל כ"יפ תונופכ ,'ג ב'י5 ע"פ סיסלכ י'טוכי 5
 : ('ב '3) ס"פ יפנכ לפקיקפ ,'ג ייפ סט סעוסנפ

 /ן ערל בוט ןיב .] ער ןיגו ..ןיב ,יח [ער --ןיב | א אמיפ | כהפ ןב | יתכגאחד *ל .ופ [וגו 1
 ,1יזאפ [בקעיל -- רמא | [ך ערל םאו בוטל םא ;1א ערל (1א ןיב) ןיבו בוטל ןיב ,כ"אפ ער ןיבל בוט ןיב
 | 1 אל ,י ןיא | יל ךייחל | ד ה"בקה ול רמא , וניבא בקעיל ..רמא .נלא] בקעי וניבאל .. רמא
 היהאו ;1 ךמע . .. ךיתדלומלו .כ'א [ךמע -- ךתדלומלו | וח ולצא .] ןכ | ףאח התאו | ] ךריבסמ
 /%א "וגו ךיתובא ..לא ;ָד ךתדלומלו ..לא [ךמע -- לא | יא םיהלא 4 || פ יל .?אחו יוגו .יתְד ךמע
 (תפ 'תכ) ביתכ ;%א יתקעז ;כנ1א1ְד יתקעצ (כ] 'תכ) 'יתכ ,1ין [יתקעצ | 1 וגו ;יתאפ ךיתובא ..לא

 וגו ,ד םייחה ץראב יסחמ ..יתרמא [םייחה -- ייתרמא | ול 5 [מתכנאופד י"י *5 | מתפד יתקעז

 /ן [הלוז | א ןמתו | ך עגוש :מי"רתאפ אעבוש 6 | תא םייח | (םילהת) מ 'וגו .] םייחה ..יקלח
 יקלח | ן רמתו ,(םילהת) מ'אפ תרמא תאו ,(היעשי) מכָניְד רמא תאו | ך לוז .מי"רתכאפְ אלוז
 /גְו הליחת | םייח | מ תנתונש ל התימש ,יתכנא היתמש [ןפְד היתימש* | א יל ץרא | מיכנאם יל

 | מיתכאפד הלחת

 םהינשו (רפח 'ב דבכה רסמנ ןכו ,םש םוחנו ןאכ ל"ר) ארקמב םוינש ד ב כ 'וכו דובכ ןיא שרדה םעט שרפמ םשו
 בהזו ףסכ ןוגכ אלא 'וכו הלהתו חבש ןוגכ דובכ ראשכ םניא יכ עידוהל ידכ 'ו רסח םהינשו רשוע ןושל ושרדנ
 רפח ובתכנ ךכיפל 'ובו דובכ תגובתל הצק ןיאו בהז וזב ףסכ וזב ינש דבל בהזו ףסכ אלא רובכ ןוא יול ר"או דבל
 ה"כ ג": ירבעה ס"ב רפסב .רמא אריס רב 1- :'וכו דובכ ןיא ןו מי ס 'ר רמא 'יגה םש ב/מ אמוחנתבו ,'ו
 שונא בל 'יגה (715 דצו 78 רצ 58 דצ ליעל י"מב 'יעו 98 דצ ב"ח יוועל 'צוהו 8 דצ רוליאטו רעטכעש 'צוה)
 אריפ ךב רמא שרפמו סרוג םש בוט לכשבו ,('ינויה םוגרתב םגרוחמ ןכו ער ל םאו בוטל םא ויפ אנשי
 םדא בלש אבוה ט'קלבו 'וכו םיפעוזו םיער ,ויהו ןבל ינפב בקעי טיבה ךכ ער ל בוט ןי ב וינפ הנשו םדא בל
 ייגה ט'קלבו ,ךי יח ג'ל םירפפה ראשבו ל"יכב ה"כ | .:וכו ךימח ךייח 2 :נ'חעו ער ל בו ט ןי ב וינפ הנשמ
 489 יומע ג"המבו 'וכו ךימח ירה בקעי .ל"א םש בוט לכשבו  .'וכו בוש םינפ ךרי בס מ וניא ךימח ול" רמא
 ,שייועו 'וכו ולצא בשוי יוכו ךימח בקעיל היבקה ול ימא שי קל ןב ןועמש 'ר םשב אנוה 'ר 'מא
 :ז"ספ ףוס ליעל י"מב 'יעו הירחאלש השרפל השרפה הכמסנ 'וכו בוש רמאמה םויסבו

 :ג'עפ שיר ליעל י"מב 'יעו רדס שאר ןאכ ארקמבו ,ר"פדב ןמסנ ןכו ביעפ 'א א"יכב דע השרפ
 ןמת אעבוש ןמת שרפמ רחא ןושלמ ט"יכ ר"ב 'יפבו ,758 רצ ליעלו ג"'חעו יתקעז בותכ ארקמב | .'וכו יתקעצ 4
 אמוי 'עו] םייחל וכילומ לוזב הלודג האצוה אצומ םדאשכו לוזבו לודג עבושב הלודג האצוה םשל ןיאיצומש אלוז
 שיקל ןב ןועמ ש 'ר 'יגה םשו ביייפ תובוהכו ט"פ םיאלכ 'שוריב םג אתיא החיתפה שארבש שרדהו ,['א א"ע
 "!תורבחו רוצ אלא םייחה תוצרא ןיא אלהו ('ט ז"טק םילהת) םייחה ץראב 'ה ינפל ךלהתא רמא
 ץרא ארפק רב םשב שיקל ןב ןועמש 'ר (עבש) אעבוש ןמת אלוז ןמת (היתורבחו ןירסיקו רוצ) היתורבחו ןירפיקו
 םש ר"יספבו ,הילע םעל המשנ ןתונ (המעט המ) םעט המו חישמה תומיל הליחת (םייח היתמש) ןייח היתימש
 רמא דודש ומכ 'וכו (663 דצו 578 רצ 855 דצ ליעל י"מב 'יעו) רפקה רז עי לא 'ר םשב שיקל שור רמא
 ץראל הצוח אלהו הכותב םיתמ םדא ינב אלהו איה םייחה ץרא לארשי ץרא יכו םייחה תוציאב 'ה ינפל ךלהתא
 םשב םירבד ינש וניתובר ורמא סש יחיו ב"מ אמוחנתבו ,חישמה תומיל םייח היתמש 'וכו אלא םייחה ץרא איה
 תונש ןילכואו חישמה תומיל הלהת םייח לארשי ץרא יתמש הרובקל לארשי ץרא ןיבבחמ תובאה המל ובלח 'ר
 ןתונ רמאנש המשנ םהב ןתונ ה'בקה לארשי ץראל ןיעיגמש ןויכ אוה אלמ ארקמ שיקל שיר רמא ,יוכו חישמה
 166 דצ ןנאמטטוג י"ר ברה דובכל לבויה רפסב ירמאמבו ו"צפ ןמקלו םש יחיו אמוחנתב ייעו 'וכו הילע םעל המשנ
 יוכו הדמח ץרא ךַל ןתאו םש ריומשבו (אכה ןמ הל ותי ימ ארפק רב םשב שיקל ןב ןועמש 'ר 'יגה םג ו/יכבו)
 ,חישמה תומיל הלחת םייח סהש ינפמ ל"בשר רמא הל םידמחתמ םה המלו 'וכו םלועה תובא הל ודמחתנש
 ץראב יקלח ורמא דוד הזה קוספה רסא ימ 'וכו ךילא יתקעז ה/שז םש אציו במ אמוחנתב רחא ןונגסב החיתפהו
 לארשי ץרא יתמש ינפמ רפ ק ה רז ע לא 'ר םשב שיקל שיר רמא המל םייחה ץרא לארשי ץרא ארוק אוה םיוחה
 ינחינמ לואש ןיאו הכותב בשיל ינא הואתמ דוד רמא םייחה ץרא התוא ארוק אוה ךכיפל חישמה .תומיל הליחת םייח
 הי'בקהל ויניע ,הלת 'וגו ידמע םיהלא היהי סא רמוא והמ ויבא תיבמ אצישכ בקעיב רבדמ 'ה ךילא יתקעז א"ד וכו
 םג 'עו] 'וכו לארשי ץראל  רוזחל הוקמ בקעי היהש םויחה ץראב יקלח 'וגו ךמע יכנא הנה ל"א יסחמ התא רמא
 םלוע ל הלחת םייח היתימש ץרא םייחה ץרא אתיא 'ט תוא אביקע 'רד תויתואבו ,ו'ג רומזמ ףוס םילהח שרדמב
 ןושלמ עמשנ אל ,חושמ ה תומיל ןייחש ורמא םש ריומשבו אציו ב'מ אמוחנתבו ימלשוריבו ןאכו ,'וכו אב ה
 (תוריפח חישמה תומיל תולמה 489 'ומע ג"'המבו) םיתמה תייחת היהת םפוסב וא חישמה תומי תלחתב םא הז
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 ול רמא ,(ח גט היעשי) הילע םעל המשנ ןתונ אכה ןמ ארפק רב םשב רמא שיקל שיר ,חישמה
 ךינא ךמע היהאו ךתרלוטלו ךיתונא ץרא לא בוש ,םייחה ץראב יקלח תרמא התא ה"בקה
 ץראל ץוח יטכנ שיקל ןכ ןועטש 'ר םשב ימא 'ר  ,ךל הפצמ ימצע ינא ,ךל הפצמ ךמא ,ךל הפצמ
 ןלהלו -,ךטיע היהאו 'מא תא אכה ,ךמע היהא ךיתוכנא ץיא לא כושתשמ אלא הכרב ללכב ןניא
 ול רמוא אוה לארשי תא סנרפמש ירי לע רוד אלא ,(ט ז בש) תכלה רשא לכב ךמיע היהאו
 ץרא לא כוש רמוא אוה ותיב תא סנופמש ירי לע כקעי ,התכלה רשא לכב ךטיע היהאו
 :ךטמע היהאו ןתרלומלו ךיתונא

 םירכד 'גב לאילטנ ןב ןועמש ןכר רמא 'וגו\ הדשה האללו לחרל ארקיו בקעי חלשיו (ד
 (עותנס ,('צ נ"ל) סכפ 'פ 5סקיקפ ,'נ 'ס םוככנ ,סש עוקלי ₪ - :ו'כפ ללועט םכומ 4 סט סילקת יכיכע קלי |

 : (ניכ 'ז) יתיסנ הז לכ 'פ ם)קק םכדע ,'ג "כ ט"יפ סככ כנדענ ,' "כ קמ סעוקנס ,ס"י יכ םקס דייכ ייפ ניו כי

 ןב ןועמש ירו .א ל"בשר ,(םילחת) מנ] שיקל ןב ןועמש 'ר ,ן שיקל שירו | ][ְן ונחישמ 1
 יתיימ ארפק רב ('ו םשמ ,] םושמ) םשב ,1אפ הל יתיימ ארפק .. 'מא [ארפק -- רמא | (היעשי) מ שיקל

 | "אא ייתכד אכהמ :.מיתפְד אכהמ ,ן הכה ןמ .21 [אכה ןמ | (םילהת) מיתכנ'אוד (*א והל) הל
 | ן ךיחבא | מ 'ל יקלח | ן התרמא | 'א דודל ה"כקה ל | מיתכנאפְד הב םיכלוהל חורו ₪ .] [הילע
 [ךל -- רמא 5 | מתנאפד 'ל .ָן ךיתובא ץרא לא בוש ,ו ךמע היהאו ,) ךתדלוטלו [ךמע -- ךתדלומלו
 | ן ימיא | א 'ל .פ ידונכב :מיתנחד ימצעב .כְו [ימצע | תן ינא ףא .[ך ינאו | [] הפצמ ךמאו

 ,;נופ [ץוח | !א ייסכנ | 1א יול ןב שיר ,1ך ליר .תפד שיקל שיר .*א ל"בשו ,מגחו [שיקל -- 'ר
 ןיא .תד ןהב ןיא .ך ללכב םניא .ורכנופ [ללכב ןניא 4 | 'א הצוח לש . ץוח לש :.מירתכ?אְד הצוח
 היהאו (! תרמא ,[ך רמוא .[ך*ְך 'מא) רמא ([ך התא) תא אכה [ךמיע -- אכה | רכג]פ היהאו | מא םהב

 | טנא 'ל .פ ךמע היהאו ךיתובא ץירא לא בוש ( רמא תא) רמתא אכה ,ן ךמיע רמתא הכה .יתוחְד ךמע

 ] *ףכ רמוא אוה .[ך רמוא התא ,] רמתא .י'א תרמא תא ;מרנפך רמא תא :ןןיא!ְד 'מא תא -, [ןלהל

 | "ן דיוד | (ןוילגב תצק םלשוהו ,1א 'ל התכלה -- אלא) *ך ךלת ,ו"ךחְו תכלהתה | ךמע | 1א היהא 5
 לכל | [] סנופ היהש .[) סנופש ,"'א סנרפמו ןז היהש ,י*אפ םגרפמ היהש ,םָנ"ְְד סנרפמ אוהש
 | מ יל .ילאח רמוא אוה .תדד ול ..היה .כנ"ןפ [ול --אוה | מ ןלוכ לארשי תא ,יכנ1אזף"] לארשי

 | יחלו תכלהתה .מתכנ?אפד תכלה | ייפ 'ל .כנ ךמע היהא .מת"אח"וד ךמע היהאו [ךמיע היהאו 6
 היהש ;תכנאחוְך פנרפמ ,אוהש | ?א 'ל ידי | ן בוקעי לבא .מתכנאחפ כגקעי לבא ,* [בקעי

 ..אוה .יכניאחד ול רמוא אוה ,תן [רמוא אוה | ₪ דבלב ותיב ,2 ותיב ישנאל [ותיב תא | יַפ סנרפמ

 /מית'א ךמע היהאו .כ"א ךתדלומלו . ןח [ךמע -- ךתדלומלו 7 | ך יל ץרא | ם 'ל ,1א ה*בקה ל"א ,ן ךל
 ,ך "וגו האללו לחרל .יִתָנא ונאצ לא הדשה .. לחרל ['וגו -- לחרל *8 | 5 ץראל ץוחב אלו .ןְֶד 'וגו
 ,ך לאילמג ..'ר ,ֶחָו [לאילמג -- ןבר | ן 'ל :פל וגו לחרל :2*א האללו לחרל .ןָח הרשה האללו לחרל
 | ת השולשב .כנ'אחופ השלשב | יתכאפ גיבשר

 תומו תלחתב םתעדלש ראובמ חישמ ה תוגש ןילכואו םש יחיו אמוחנתבו ו'צפ ןמקל הפסוההמ םנמ
 יתמו 'וכו חישמה תומי םה המכו ('ב 'ד) 'םפה ףוסב םש יתבר אתקיספב אוה ןכו ,םיתמה תייחת היהת חישמה
 תומיל תוציקהו ד"לפ ןנהתאו ירפס םג הארו ,'וו םתוא םילכואו םהב םייח לארשי ינב לארשי ץרא
 םרוק אוה םיתמה תייחתש אצני 'א ח'ק ןירדהנס אתיירבו הנשממ םלוא ,ו"כ איי רבדמב 'א י"רתבו 'וכו חישמה
 בורק) לומגה רעשב ן"במרה כ"כו ;אב ה םלוע ארקנה אוהו ,םלועה שדחתי וירחאלו אבל דיתעלש ןידה םוי

 םירבד ייחכב םג 'עו ,'וכו םיתמה תייחתו ןידה אהי ןפוסבו הזה םלועה ללכמ אוהו חישמה ימי ואובי כ"חאו (ופוס
 רפסמ אבומש המו 148 דצ ו'ח (קענוללעיל) שרדמה תיבבו ב"ל--יל קוספ 'ז 'פאק 'ד ארז> רפסבו ויט יל
 הדלגנ המואה תלבקב וז הריתסמש הארנו. .608 דצ 'ד ארודהמ ב"ח רערישל םימיה ירבד רפסב הגימופוסוליפ
 ררסב שרופמכו אבה םלועל .תחאו הישמה תומי תלחתב תחא שי םיתמה תויחת יתשש תרחואמה הדגאב הפקשהה
 ",אבה םלועל ןיב הישמה תומיל ןיב ה"בקהל םיתמה תייחת (14 רצ) ג'פ אבר והילא
 םש בקעו ןיעב וטניפ י?רל םינוע רואמבו י"שריפבו 'וכו ןתויחהל ה'בקה דיתעש םיקידצ 'א ב"צ ןירדהנס םג יעו
 ומיב היהת םיתמה תייחתש תורמואה תודגאה םגש רשפאו .(האלהו טיג רצ ,מ"דפפ) םינקז םעטב יאה בר 'ושתב
 הנוש ארה היחתל ונוכ ('ז 'ג במ םילהת שרדמ סג 'עו) 26 דצ ר"אסל ואוכמב ש"אמר םפסאש ומכו והילא תאיב
 וז הינש האיב יכ ,ריתעלש ןידה םוי םדוק והילא לש הינש האיבל ונוכש םש שאמר תעדכ אלדו) חישמה תומיב
 תאצוה 'ע ,איה הנוכנ םא אוה לודג קפסש ז"יפ אבר םלוע רדסב ונינפלש החסונב הדוסי (25 רצ ש"ע) ול רייצש
 רמוא אוה ןכלו םיתמה תייחת ןמזב תודגאב שיש הריתסב הארנכ שיגרה ם"במרהו | .(ג** הרעה וייל יומע רענטאר
 הידעס ירל תועדו תונומא םג 'עו ,וחומ ירחא וא וינפל וא חישמה ימיב םא היהת הוחתהש םיתמה תייחת רמאמב
 הפצמ ךמא ךיתובא ץרא לא בוש ונייה ךל הפצמ ךיבא שרפמ רשוי ירמאב .'וכו ךיבא 2 = : [יעובש רמאמ
 ךמא ךל הפצמ ךיבאש ךיתובא ץרא לא בוש 157 דצ בוט לכשבו ,ךמע היהאו ונייהו ךל הפצמ ינא ךתרלוסלו ונייה
 ושע ךוקיזו אלש ךל תעויסמ יתנוכש היהתו ךמע היהאו ךל םיפצמ ךתנוכש תיב לכ ייפאש ךתרלמלו ךל הפצמ
 בושתשמ אלא הכרב ללכב ןגיא ץראל הצוח יסכנ ט"יכ ריב 'יפב שרפמ ל"בשר םשב ימא 'ר רמאטו ,ןענכ ינבו
 הצוחב וליפא תכלהתה רשא לכב ךמע היהאו רמא תא ןלהלו הל הצוח אלו ץראב ךמע קיהאו ךיתובא ץרא לֶא
 עטשמו ,ך ל ת רשא לכב שבתשנ אייכ רב 'יפבו ,תכ לה תה רשא לכב שבתשנ טוקליבו ו"יכב םגו ,ץראל
 לאומש שרדמבו  ,יוכו ןלהלו 'וכו 'מא תא -אכה ע"פב רובד אוהש 'רנו ,נ"חעו 'וכו 'מא תא אכה גייל ר"ב ייפבש
 כ'חאו ךתרלומלו ךיתובא ץרא לא בוש רמוא אוה ןלהל 'וגו תכלה רשא לכב ךמע היהאו ,םש ןינעה יפל .סרוסמ
 םנרפמ היה ש בקעי לבא 'וכו לארשי לכ םגרפמ היה ש דוד 'יגה 167 דצ בוט לכשבו ,'וכו ךמע .היהאנ
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 ןיאו ,דיב אלא הפב ןיקשונ ןיאו  ,ןילכואו םיכתוה אלא ןילכואו ןיכשומ ןיאש ידמ ינב .בהוא ינא
 :'וגו בקעי חלשיו ד"הה הדשב אלא םיצעייתמ

 :יכמס ידמע ידמע היה יבא יהלאו 'וגו יכנא האר ןהל רמאיו (ה
 'ר רמא םינמ תרשע יתרכשמ תא ףילחהו יב לתה ןכיבאו 'וגו ןתעדי הנתאו (ז ו

 ,אל ןה ערפמל םימעפ הרשע] וב רזוח היה בקעי וניבא םע הנתמ היהש רבדו רבד לכ הבר הייח

 . : [868 75 ליענ] סיי ייק ליו סעוסנפ 4

 ..תא .ףןנח]ְד חרזומה ינב תא יל אחנידמ ינב ,י ידמ ינב תא | ] חבשמ ינא ,ןפ ינא בהוא 1

 ית םינשונ :כגאחד ןיכשונ .ןפ [ןיכשומ |  גוד ןניאש ;ח םניאש :יתכאפ [ןיאש | .כאפ חרזמ
 רשב ןיכתוח ןיאו ןילכואו ,ל םילכואו :כגנאח"ןפ [ןילכואו | ך םיכתחמ :יכנאחופד ןיכתוח | 1י םילכואו

 | [ת ןחלשה ג"ע אלא רשב ןיכתוח ןיאו חוור םוקמב אלא הצע םילטונ ןיאו םילכואו ,ך ןחלושה יבג לע אלא
 (י םילפונ) ןילפונ 5 | חו ןניאו .ת ןיא | יתד 'ל :רכנאחופ [הפב | י םיקשונ | ] םניאו ;ךַחְו ןניאו
 ,ן איה אדה ;יא [ד"הה | ןְד חוור םוקמב .?כנאחופ [הדשב | חו הציע ןילטונ .יתכאפד הצע

 ..חלשיו ,ץְד 'וגו ארקיו בקעי חלשיו ,ן בוקעי חלשיו ['וגו -- חלשיו | ד יאנש ןינעכ , 'יתכד ,כנפ ינש
 ,ם ונאצ לא הדשה ,י ונאצ לא הדשה ..חלשיו ,א הדשה האללו :.חלשיו ,1 האללו לחרל ארקיו
 ןירגזיא היב תיאד לקחב ([ך ןירמא) רמוא אלתמ חוור םוקמב ([ך ונאצ לא הדשה האללו) האללו . .חלשיו
 .ל יכנא ..םהל רמאיו [ָנֶד יכנא -- רמאיו * 9 | ד ןיריטסמד (ך אלמ אמית אל ןידגזא) הלימ רמית אל

 ןכיבא . . תא .3 וגו ןכיבא .. תא ,ן םכיבא ינפ תא [יוגו | אפ 'ל .ןכ] יכנא האור (תן ןהל) םהל רמאיו
 ידומע [יכמפ ידמע | תכנודל 'ל [ראפ'ל ירמע -- יהלאו * | .תאפ 'ל .2 םשלש למתכ ילא ונניא יכ
 ;ן ןתעדי הנתאו ['וגו --הנתאו + | ףכד יל .1א יכמס ידומע היה ,*ףפ יכמוס ידומע נאו יכמס

 [?ל םינמ -- ןכיבאו * | (אפ 'ל הרשעמ --הנתאו) ד 'ל .כ יחכ לכב יכ ןתעדי הנתאו .1 'וגו םתעדי הנתאו
 | רתכנד אייח .ןיד [הייח 9 | ל יל / תוד יב . .ןכיבאו ,ך 'וגו יב . .ןכיבאו ,5 םינומ . .יתרוכשמ . . ןכיבאו

 | 5 ןבל הנתמ ;1ךכנ] הנתמ ןבל [הנתמ | ל 'ל [רתכנוְך רבדו * | ?ך אבור 1 הבור .'ך אבר
 (ת הרשע) יי .ן אל ןיה עירפמל . .הרשע [שכ אל -- הרשע * | 1ך בקעי ,ן וניבא בוקעי ,2ךיכ וניבא בקעו

 תרשע ול ןה רמאנש ערפמל ..הרשע ,?ך םינומ תרשע יאנש ערפמל ..האמ .[ןדך ול ןה 'נש ערפמל ..
 | ל יל -1ך הרשעמ תוחפ םינומ ןיא םינומ

 ןיכשומ 'יגהו ,א חני דמ בותכ לייכ ןוילגבו ,ידמ ינב תא טוקליב ה"כו .ידמ ינב 1 = :'וכו דבל ותיב תא
 שיר ךמא קתעוה טקלבו ,םילועמה י'כ השלש ולאב ןיכשונ ןמ ןכ שבתשנש רעשל השקו ,ו'וכו פייכב םג אתוא
 אלא ןילכואו ןיכשונ ןניא ח רז מ ינב תא בהוא ינא םירבד השלשב (ןועמש 'ר רמא ץינעראלפ י"כבו) שיק ל
 ונאצ לא הדשה 157 דצ בוט לכשב ןכו ,הדשב אלא םיצעוי ןיאו דיב אלא הפ ב םיקשונ ןיאו ןילכואו ןיכתוח
 ןיאו 'יסופדב ףסונש המ אתיל בוט לכשו ט"קלב םגו) 'וכו ינ א ב הו א םירבד השלשב שי קל שי ר רמאש הז
 ינב תא חב שמ ינא םירבד השלשב ג'בשרא 'יגה םש הרפ 'פ אתקיפפבו ,('וכו רמוא אלתמ 'וכו רשב ןיכתוח
 ןואו ן י כ ס ב ןוכתוח אלא (א"יכב םש ןוכנל ה"כ) הפ ב ןיכשונ ןואו דיב אלא הפב םיקשונ םניא חרזמ
 תקח ב"מ אמוחנתב אקספה התואבו ,הדשה האללו לחרל ארקיו בקעי חלשוו ינש קוחר םוק מב אלא םיצעוי
 ןיכתוח שכו ריב אלא הפב ןיקשונ ןיאש םייסרפה תא ינא בהוא 'וכו לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא םש
 אמוחנתבו 'וכו הדשב אלא ןילטונ אל הצע ןילטונשכו הפב אלו ןיכפב אלא ןינתוח ןיא רשב
 ןיכתוח ןיא רשב ןיכתוחשכו 'וכו הפ ב ןיקשונ ןיא ןיקשוששכ חר זמ ה ינ ב תא בהוא ינא "וכו גיבשרא םש תקח
 ,'וכו םירבד השלשב גיבשר רמא עטיק םש ר"מבבו ,'וכו הצ ע ןיל טונ שכו ריב אלו ןיכסב אלא דיה בג לע
 חרזמה ינב תא חב שמ ינא 'וכו לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא 'וכו יתיסנ הז לכ 'פ ו"דו ריפדב תלהק שרדמבו
 ןיצעוי ןיאו חוו רמ םו ק מ ב אלא הצע ןילטונ ןיאו ןיכסב םיכתוח אלא הפב ןיכשונ ןיאו ,'וכו הפ ב ןיקשונ ןיאש
 חרזמה ינב תא ינא בהוא 'וכו לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא םש אציו ב"מ אמוחנתב תצק רחא ןונגפבו ,הדשב אלא
 ופב וקשנ וכא וריבח תא קשונ אוהשכו ןיכתוה ןיככב אלא םהינישב רשב ןיכשונ ןיאש
 הדשה יוכו ארקיו בקעי חלשיו רמאנ ךכל הדשב אלא תיבב, לטונ ויא הצע לוטיל שקבמ שכו ודיב אלא
 ןיכתוחשכ םיידמה תא ינא בהוא םירבד השלשב ע"ר רמא אינח אתיא םש תוכרבבו ,חוורמ םוקמל
 הדשב אלא ןיצעוי ןיא ןיצעוישכו דיה בג לע אלא ןיקשונ ןיא ןיקשונשכ ןחלושה יבג לע אלא ןיכתוח ןיא רשבה תא
 הפסוהו ,ןחלושה יבג לע אלא רשב ןיכתוח ןיאו [ת"יכו] 'יסופדב ףסונ םשמ) 'וכו ארקיו בקעי חלשיו ארק יאמ "וכו
 לשמה םעטו ,[ןידגזא וא ןידגזא ת"יכבו] ןירגזיא הרז הלמל רשפ אוצמל ואלג רבד אללו 'וכו רמוא אלתמ םג הרז
 ךעדמב םג 'פ תלהק שרדטבו ,לתוכל םינזאו ךרדל םינזא רמא יול 'ר רבד דיגו םיפנכ לעבו 'ב ייפ ביילפ ר"יוב מכ
 הדשב אלא םש תוכרב י"שריפבו ,לתוכל םינזא םושמ רבד דיגי םיפנכ לעבו 'א 'יס 'ז םילהת שרדמבו ('כ "י) 'וכו
 עגערטייב עייג \ ,םיובנירג 'ע ,םיברעהו םייפ רפה לצא םג תמאב אצמנ הז לשמו] לתוכל םינזא ישניא ירמאד
 ירמע שרדבו ,יל ןעשמ יכמס 'ולכ ידומע היה ידמע .היה שרוח א יכמס ידמע 3 :  [48 דצ עדנוקנעגאז 'טימעז רוצ
 א'תב ךמס ומכו רבד םש יכמס םג ילואו ,י דו מ ע 'יגה יתניוצש י"'כבו ,דיי ד"ו רבדמב 'יעו י ד מ ע ל"וכב בותכ
 טייב רב 'יפבו ,יכמס ידומע ידמע והמ ידמע היה יבא יהלאו שרפמו סרוג י"כ ר"ב 'יפבו ,'כ ח"ו 'ב תישארב
 טקלב אבוה אלו [תי'יכו] כיכבו 'יסופדב אתיל שרדהו ,ינכמסל דומע ומכ אוהש םוקמה יכמס ידומע רחא ןושלמ
 דע 'וכו םימעפ הרשע ןמ ןאכ טימשה לייכבו ,858 דצ ליעל רבכ רדסנ רמאמה .'וכו הייח 'ר רמא 4  :בוט לכשו
 ותומילשב רמאמה ןכו ,םש ליעל אוהש ומכ רמאמה יתמלשהו ,'לוכ [בוחכ תורושה ןיבו] 'מעפ האמ עטיקו ,'מא ןינבר
 םינומ ןיא שרפמ ת?הע י"שריפבו ,רמאמה לכ טמשוה ['בו 'א א"יכו] פ"יכבו ,[ת"יכו] כ"וכו גי'יכו ו"וכבו .יסופדב
 ןבל היהש רבדו רבד לכ אייח ר"א קתעוה טיקלבו ,'וכו תוירישע ןהו ןובשחה ללכ םוכפ ןושל םיגמ הרשעמ תוחפ
 אבא רב אייח ר"א 167 רצ בוט לכשבו ,ואל ןה ערפמל םימעפ הרשע וב רזוח היה וניבא בקעי םע הנתמ
 א'הגאבו 580 דצ ביח ת'יהגאב 'יעו ,ואלל ןה ערפמל םימעפ רשע וב רזוח היה בקעי םע הנתמ ןבל היהש רבד לכ
 ןירמ) םימעפ האמ ירמא ןינבר ט"יכו א"יב ריב 'יפב םש ליעל םג קתעוה רי'בב ונונפלש 'יגהכו ,190 רצ בח
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 ןיינט ןיא 'ות םינט תרשע יתוכשמ תא ףילחהו יב לתה ןכיבאו םיטעפ האמ [ימא ןינכר
 :הרשעמ תוחס

 הנינח ינרב אטח 'ר םשב יול 'רו היכרב 'ר 'וגו ךרכש היהי םידקנ רמאי הכ םא (ח
 אלא 'תכ ןיא רטא הכ םא ,הכ אצויכ הרוצ רצ היהו כקעי סע תושעל ריתע ןבל המ ה"כקה הסצ

 'תכ ןיא ךל השע ןכל רשא לכ תא יתיאר יכ ןגחוי 'ר 'שמ וכייא 'רו ןרוי 'ר ,רמאי הכ םא !
 :ךל השוע אלא

 רוד ןיא  ,תורורלו ול 'א רזעילא יר 'וגו בקעי םולחב םיהלאה ךאלמ ילא רמאיו (אי
 ;לאומשכו השמכו בקעיכו םהרכאכ וב ןיאש

 :נ'ת 602 75 ליעל ,סש עוקני 7 :סש עוקני 4

 [הרשעמ -- האמ * | ליל ,1 ירמא .. .תכחוד ירמא ןנבר .?ך ירמא .. ,!ך ןירמא ןינבר [ימא ןינבר " 1

 תוחפ (כ1 םינוט) םינמ ןיאו (1 םינומ תרשע 'נש ,2 יב לתה ןכיכאו 'גש) יב לתה ןכיבאו ..האמ

 ןיאו םינומ ([ך תרשע יתרכשמ) 'י יתרוכשמ תא ףילחהו יב לתה ןכיבאו ינש .. (ך הרשע) 'ק .22ן הרשעמ
 ,5ך ףלא ,1"ף| םינמ ףלא ,[] הרשעמ תוחפ םינומ ןיא יכ םימעפ האמ .[ןְד (!ך !ימ) הרשעמ תוחפ ןינמ
 ןאצה לכ ודליו ךרכש היהי ,] [יוגו -- היהי | יאחוד םידוקנ .תכגפ [םידקנ 8 | 7 [?2 ילוכ| ימעפ האמ

 ,1א לירשב .כ יול 'ר :ר'אופ [יול 'רו || פם יל .ן וגו :יכאח ךרכש היהי .תד (תך םידקנ ןאצה)
 ;"ךָנ אמח רב .פ הנינח רב ..'ר" .5ַאְו אנינח ('א רב) ירב אמח 'ר | רנ יל ,ן םושמ [םשב | תד יל

 טע | + ןבל תושעל ריתעש המ ,1א תושעל ןבל דיתע המ ,ם תושעל דיתע המ ןבל 4 | ןְד הנינח 'ר
 םא | ן וג | .5 גקעיל .ףאח וניבא בקעיל ,ו בקעי אנובא םע ,] בוקעי ..םע ,תןכנִך כקעי וניב

 | ן ןכ יתכ ןיא .ירתכנאחפד ןאכ (!ך גותכ .תכגפ 'תכ) ייתכ ןיא | תףד רמאי ₪ .ירכאחו [הכ
 ירו  [ובייא 'רו | .ן הדוי 'ר | ?א ךרכש היהי םידוקנ רמאי | תפד 'ל .ח הכ .ירכנאו [הכ םא 5

 | תד יל ,1ף אבא יר םשב ,א ןתנוי ר"שב ,]]פ ןנחוי . .םשב [ןנחוי 'ר 'שמ | ם יל .!רתכא וביא

 ןבל רשא לכ :תן"וד ןבל ךל השע רשא לכ .יִחו ךל השע ןבל רשא .2 ךל השוע ..לכ ,?או (ךל -- לכ
 השוע ןבל רשא לכ ,1ך .בקעיל ךל השוע ןבל רשא לכ ,!א השע ךל השוע ןבל רשא .ם ךל השע ךל השוע

 ,יאחפ [ךל השוע 6 | יירתנאח"ופד ןאכ ('ן 'ותכ .תגפ 'תכ) ייתכ ןיא | (כְו יל ךל --ןיא) 2 ןבל ךל
 [יוגו בקעי | ו יל םולחב | .יתכנאד וילא .ופ [ילא 7 | 'ר ךל .תנד ךל השוע ןבל רשא לכ תא
 ;,תכנאפד בקע ןב (ם א"ר :[תנ*א רזעילא יר) רזעלא 'ר | ן יל ,1 בקעו בקעי ,ך 'וגו .יתכנאפ בקעי
 וב ןיאש רוד (יכפ ןיאו) ןיא [בקעיכו 8 | ל ל [₪ל** | תכג!אפְד רמוא | ן בוקעי ןב רזעילא 'ר

 השמכו | א :בקעיכ וב ןיאש רוד  ןיאו קחציכ וב ןיאש רוד ןיאו ,ן בוקעיכ ..ןיאו ,יתכנפְד בקעיכ
 השמכ ..רוד ןיאו ,21] לאומשכ וב ןיאש רוד (1 ןיא) ןיאו השמכ וב ןיאש רוד (1 ןיא) ןיאו .פ [לאומשכו

 וב ןיאש רוד ([ך ןיא) ןיאו ,ו השמכ וב ןיאש רוד ןיאו /א (לא לאומשכו) לאומשו ןרהאכ וב ..ןיאו

 ' | תִד לאומשכ

 תוחפ (ןינמ ןיאו) םינוט ןיא םינומ תרשע  (יתרוכשמ) תרכשמ תא ףילחהו יב לתה (ןכיבאו) םכיבאו 'אנש (םיטעפ
 וב רזוח היה וגיבא בקעי סע ןבל הנתמ היהש רבדו רבד לכ אבור אויח רי'א אייכ ר"'ב 'יפב 'וגה ןאכו ,הרשע
 לכ אבר אויח יר רמא תצק בברועמ ט"יכבו ,ף ל א ירמא ןינבר םינומ תר ש ע 'אנש ערפמל םימעפ האמ
 ןיא םינומ תרש>ע ול ןה רמאנש ערפמל םימעפ הושע וב רזוח היה בקעי סע תנתמ ןבל היהש רבדו רבד
 רסח .ביתכ םינמ םינמ ף ל א ןירמא ןינבר םש שרפמו סרוגו ,(ספדנה ריב 'יפב '"יעו) הרשע מ תוחפ םיגומ
 אלא רמוא וניא םיטעפ הרשע םינומ תרשע והמ אתיא םש אמוחנתבו ,ףלא ןה םינמ הרשעו האממ תוחפ הגמ ןיאו
 ץעבו | .'ק 'ק ןמ םיטעפ 'ק רמא .אי יח יר רשע ,רשע ןמ םעפ םימעפ 'ק םינוט תרשע א ב א ר"א םינוט תרשע
 םינומ תרשע אבא 'ר ירבדב שרפל רשפא היהו םימעפ ףלא ונייהו 'ק 'ק ןמ םימעפ הרשע רמא ח"ר היגה ףכוי
 אבא 'ר 'מא םינומ תרשע אוהמ יב לתה ןכיבאו קתעוה 489 'ומע גי'הסב םג ןכא ,רשע רשע ןמ םינומ םימעפ 'ק
 םונומ תרשע ד"מל שרדה םעט שרפל השכו ,האמ האמלשמ םומעפ האמ 'מוא אויח 'ר רשע רשעלשמ םימעפ האמ
 טמשנ 'וכו ןדוי 'ר רמאמבו 'וכו הפצ הניגח 'ר םשב היכרב 'ר שבתשנ [ת"וכו] 'יסופדב .'וכו יול 'רו 8 :םיפלא תרשע
 רצ ליעל י"מב "ועו 'וכו ובויא יר ןדוי 'ר ךומסב ל"צ ןכו 'וכו יול יר היכרב 'ר 'יגה אפידעתו ,ןנחוי 'ר םשב
 בק ע'י ל תושעל ריתע ןבל המ ה"כקה הפצ אגינח 'רב אמח ר"שב יול 'ר ייגה ט"קלבו ,128 דצו 6
 ןיא רמא הכ םא יול 'ר םשב היכרב 'ר אינתד 157 דצ בוט לכשבו ,'וכו הב אצויכ הרוצ רצ היהו וניבא
 אצויכ ןושלה ןונגסו ,'וכו הרוצ רצ היהו בק ע י ל תושעל ןבל דיתע המ ה'בקה הפצ רמאי הכ םא אלא ןאכ ביתכ
 בותכו .א"הה קחמנו התיאר יכ 'וכו ןרוי יר רמאמב בותכ 'יה ל"יכבו] וב אצויכ תדלוי התיהו 854 רצ ליעל ומכ הב
 ו"מב 'יעו םהרבא םהרבא רמאיו 'פל 602 דצ ליעל רדסנ הז רמאט | .'וכו רזעילא 'ר 7 = :[דיוי שדח וידב הילע
 בותכ ןיאש ינפמ תועטב ןאכ הלפנ וז ארמיט בתכ א"אבו ,'ב "מ קוספב אלא בקעי כקעי לפכנ אל ןאכו ,םש
 םהרבא םש לפכ לע הרמאנ וז ארמימ ת"פיב ןכו ,'וכו שגיו תשרפב בתכיל היואר התיהו 'א םעפ אלא ןאכ בקעי
 יףכו רוד ןיאו ןאכ 'בו 'א א"יכ תחסונ עי'צו] י"כב סג אתוא רטאמהו ,אוה ס"ט ןאכ התביתכש קפס ןיאו 'וכו
 'א :איובו] ב"ובו ג"יכב ס) בק ע* ב ק עי םיהלאה דאלמ וולא רמאיו כ"'הל איבה טוקליבו ,[ןרהאכ "וכו קחציכ
 ול רמא בקעי ןב רזעלא 'ר קתעוה טיקלבו ,(ילא כ*מב הגו וילא שבתשנ ודו ר"פדבו [ה"יכו יב
 בקעי ןב רזעיל>א 'ר 198 רצ בוט לכשב ןכו ,בקעיכ וב ןיאש רוד ןיאו םהרבאכ וב ןיאש רוד ןיא ויתורורלו



 .י* ירק יי" היינו

 1 רי טבי אל רע השרפ = אצוו

 ןאצה לע םילוע אינוח יר רמא 'וגו םידותעה לכ הארו ךיניע :אנ אש רמאיו .(בי]
 ירמא ןינבר םימשנלש ףטש רמא אמוחנת 'ר ,םילוע ויה םהיליאמ םילועה אלא 'תכ ןיא
 : [ךובכ יננע

 :תלוצינה ןמ ליצמש המ הנקמ תא םיהלא לצי (₪| 6
 ד5רמא ,התוחא ינפב הרבדש 'א הדוהי 'ר ,הליחת לחר התמ המל 'וגו האלו לחר ןעתו (די

 ,ותוא התנע לחרו ארק לחרל אלהו ,ותוא הנוע ןועמשו ןבואר ארוק םדא ךימימ תיאר יפוי 'ר היל
 תא אצמת רשא םע ןקזה תללק ןמ אלא התמ אל יסוי 'רד היתעד לע ,החינ הדוהי 'רד היתעד לע
 : טילשה ינפלמ אצויה הננשכ ןכ הוהו (בל אל תישארב) היחי אל ךיהלא

 סנט ימלטוכי 5 | :'ו ייפ גילפו| 566 75 ןטקל 7 :סש עוקל 5 :סשט עוקל 4 : 854 75 ליעל ,סט עוקני 1
 סכיס .,'6 ס"פ סעימפ סכנ יב ב"ק '6 גכ פונותכ '6 ם'* ןעק דעומ ,יד ד"כ ע"פ ספוק 'ד 'מ ב"פ סכז סדוכע 'ד דיי ד"יפ
 :('ם ") סעכ שי 'פ תלסק שכדפ ,(ו"ע 0) םכעע סלפכ 'פ 3/) יסבכ

 אנ אש רמאיו) םידורבו םידוקנ ןאצה לע םילועה םידותעה לכ הארו אנ אש רמאיו = [רובכ -- רמאיו * 1
 (?א ןאצה . . םידותעה לכ ,ן הארו ..רמאיו ,5 םידותעה לכ . ..רמאיו ;תנ'א ןאצה לע ..הארו ךיניע

 (ן ןירווח .5 ןרווח :נא ןרוח) ןורוח (ן תרבד ,א יבד) תיבד ([ך אנוה ;ן הינוח > 51א איגוח) אנוח 'ר רמא

 ןהיליאמ (1א םילוע םילועה) םילועה אלא (ן ןכ 'תכ ,תןכ ןאכ 'תכ) ןאכ ביתכ ןיא ('א ןילוע) םילוע
 לש ףטש רמא אמוחנת 'ר (תכנ?א] םילוע) ןילוע ויה (2 םהיליאמ םילועש דמלמ ,1 היליאמ ,ן םהיליאמ)
 ךיניע אנ אש רמאיו ,תכנאוד דובכ יננע (4 ןירמ ,עו ןירמא) ירמא (1 ןינבר ;א ןנברו)- ןינבר םימשג

 אנ אש ,םפ ליע לכ ןילוע ויה ןהילאמ םילועה אלא ןאכ 'תכ ןיא םילוע ןורוח .תיבד אנוה ר"א "וגו הארו
 רמא אמוחנת 'ר ,י םילוע ויה ןהילאמ םילועה אלא ןאכ 'יתכ ןיא םילוע םילועה םידותעה לכ הארו ךוניע

 םכיבא ,?ךֶו ןכיבא ,1 הכו ₪, [הנקמ .תא 4 | ל יל .,1ףך דובכ יננעב ירמא ןינבר םימשג לש ףטשב

 אוהש .ירתגאופְד ליצמ אוהש .ע [ליצמש | ע יל הזכ | *א יל ,ירכנ!אפ יל ..ןכיבא ,ִד יל ןחיו
 ,ן וגו 5 | י"רע"'אַו תולוצנה .ןלא תולוצינה .ר'אפַד תלוצנה בג [תלוצינה | ?ךַנ תא [ןמ | כ לוצינ
 ;ן [הליחת | ] התימ | א המלו | פ ונל דועה ..הנרמאתו ,*אך ול ןרמאתו .יךכנ%א ול הנרמאתו
 יסוי ירו הדוי 'ר ,א הדוהי 'ר יפוי 'רו הדוהי 'ר ;פ י"ר ,ן הדוי יר ,י] [הדוהי 'ר | יתכאחפד הלחת

 ,כחפ [הרבדש | יתנוד רמא .אחפ רמוא | ן יסוי ירו הדוהי 'ר ,[ךְד ןדוי יר יסוי ירו ןדוי 'ר ,"ן הדוי יר

 ,] ךימימ התיאר | תכחופ ול 6 | 7 התחא [התוחא ** | 'כפ ינפל | יא הרבדש ינפמ ;ןךָנְוְד הרבידש
 ,פ ארק לחר [ארק לחרל | ד ומוקמב ,%א ול [ותוא | א ןבוארל | פ ךימימ תיאר יכו ,1 תיאר ךימימ
 -% ,ן הדי | יל .ל ול [תכנאחופד ותוא * | גן תנע | 5 איהו [לחרו | א לחרל אלא ארק אל

 | א אחינ ,ן התימ [התמ | 2 המל [אל | 3 תעד | יחו לעו | יתכנאחפד אחינ .ן [החינ |  ת ןדוי
 | תאפד ₪ 'נש /ח ₪ רמאש [פע | יתכנאחופד ןקז לש (כ ותללק ןמ ,ן ותלליקמ) ותללקמ | 3' יל 'אלא
 | 1א היה ,1י היהו ;?א הוה ,1] יוהו ,ף| תוהו ;פד הוהו ;כ ןכ היהו ,] ןכ הווהו ,'ְך [ןכ הוהו 8

 (כנח בונגתו) בנגתו ₪ ,י [פילשה | ן אציש ,יתחד האצויש ,ם אצויש ,'א האצויה ,51"א [אצויה

 בונגתו ןכ הוהו ,ן לחר תמתו תא לחר בגגתו ,ך 'וגו לחר תמתו 'וגו לחר בנגתו ,תןכנפ לחה תמתו לחר
 | 1א לחר תמתו םיפרתה תא לחר בונגתו ןכ היהו ;5%א לחר תמתו לחר

 רדסג [תיייכו 'בו 'א א'וכו] בי"יכו ג''יכו ו'יכו ייפופדבו ,רטאמה לכ רסה ל"יכב .'וכו אנ אש רמאיו 1  :נ'חעו יוכו רמוא
 חמית .'וכו לציו 4  :םש י?מבו 854 דצ ליעלו ,נחעו 'וכו םינעוט ויה תרש יכאלמ 'ג"ל פ"יכבו םשו-רמאמה לכ
 תומדוקה תושרדהש היאר הזמ יתעדלו ,םיבותכה רדפכ אלש] טוקלו) םיסופדבו י"כ ראשו לייכב ןאכ סרוסמ רמאמהש
 רפסה ןוילגב תובותכ ויתו , ,גייעפו ו'גפ ליעל םירמאמה יפ לע ופסוחנש (םש י"מב יע)  תופסוה ןה :ב'ונ איי קוספל
 ןמ וטכ םיכוסחה 'יפו תולו צג ה סרוג 'ב לצנ 'ע ךורעבו ,ושרפל השק שרדהו ,[ןמוקמב אלש םינפל כ"חא ואבו
 אוהש הזכ שרפמ אייכו טייב רב 'יפבו ,תועורגה ךורעה ייפ איבה כ"'מבו ,םש י"מב 'עו ,759 דצ ליעל תולוצנה
 .תועורגה ןמ טעמ ליצמש ימכ ןהיבא הנקממ ול ןתנ ה"בקהש רמא בקעיש רבתסמ אלו ,תוינקירה תא שירפמ
 רבד רמולכ תלוציגה ןמ ליצמ אוהש הזכ םיהלא לציו שרפטו סרוגו םיבותכה .רדפכ רמאמה איבה ט"קלבו
 תנקמ תא ה"כקה ליצה ךכ וליצהו רחא אבו םומה והופיטשהש וא .הקילד וילע הלפנש הז םלועה ןמ  דבאנ. אוהש
 רמאמהש כ"ג ריעה תי'פיבו ,(ג"מ ט"יק םילהת) תמא רבד יפמ לצח לאו ומכ שירפה לצינ א"ד יל ןתיו .םכיבא
 תלוצנה ןמ שרפל רעשו ,לדביו וא חקיו 'תכ ןיאש לצינ ןושלה ןקוירש ליצמ אוהש הזכ שרדה םעט שרפמו םרופמ
 שואי רחא בקעיל הז היהש הגוכהו] 'ג לצנ 'ע ךורעב 'עו ,'וכו הלוצמ וגייהד הגד הב ןיאש הלוצנ ומכ הלוצמהמ
 ייחב ע"עו ,[יב איכ מ"ב ,רהנ ,לש ותילולשמ לוצמכ 'יהו ,ןבל .תולובחת ירי לע ורכשמ .שאייתמ היה רבכש
 ךותב ןינעוט דובכ יננע ויח ךכ תולוצינה ןמ ןיליצמ ש הזכ 157 רצ בוט לכשב רז שורופו /  [לידרו] ששרה
 הרבדש לע הדוהי ר"א 167 דצ בוט לכשב | .הרוהי 'ר 5 = :'וכו בקעו לש ונאצ ךותל ןינתונו ןיאבו ןבל לש ונאצ
 לחרלו ,'וכו ארק לחרל אלא 'וכו ןבוארו ןועמשל ארוק םדא ךימימ תיאר יסוי ר"א 158 דצ םשו 'נכו התוחא ינפל
 אל .הז לש ומא ג''צפ ןמקל ןכו  .'וכו תללק ןמ 7  :יוכו האללו לחרל ארקיו בקעי חלשונ ביתכדכ .הלחת ארק
 ןושלהו ,'ה יי תלהקב כ"השע | .'וכו אצויה הגגשכ 8  :'וכו אצמת רשא םע 'נש יבא לש .ותללקמ אלא .התמ
 ,ב"חעו וכו א צוי ש הגגשב כ"'הלכ (םש מ''במ ןינח) .םירמאמה לכב 'יגה יתנייצש תומוקמה לכבו ,ל"זרדב לגרומ
 יוכ הטמל יעו ;שירדק הוש הריזג ןיעכ כ"מב ייפש לחר תמתו לחר בכגתו רמאמה םויסב ןאכ ג"ל טוקליבו לי'וכבו
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 ,ביסנ הוה אבט הייקוק ימח הוה ןיא אלא ,ןכ רשפיא 'וגו ול ונבשחנ תוירכונ אלה (ומ
 :היל ביסנ הוה בט ןיקליטפ

 ןגתוי יר ומא וישנ תאו וינב תא אשיו בקעי םקיו 'וגו רשועה לכ יכ (וי זמ
 וינב תא אשיו כקעי הז וניטיל םכח בל (ב י תלקק) ולאמשל ליסכ בלו וגימיל םכח בל
 ךכרחאו (ז ול תישאיב) וישנ תא ושע חקיו ושע הז ולאטשל ליפכ בלו ,וישנ תא ךכרחאו \

 : ויגב תא

 :ונייניקמ הנקש המ [ונינק הגקמ 'וגו] והנקמ לכ תא גהניו (חי
 :םשור השע הזיזג ינש םוקמ לכב ונאצ תא וזגל ךלה ןבלו (טי

 ס'זפ ןמק) ,סט עוקני 8 | :(ינ ") סכס כל 'פ תלסק םכדע ,נ"י "ק כ'פפ ןטקל ,סש עוקל 8 | :סש עוקל 1
 : גייכפ ללועט סכדמ ,'ו יס

 ונוכמ . . ונבשחנ .תוכנ'א] ונרכמ וכ ול ונבשחנ .ע'א ול ונבשחנ [יוַפ 'וגו -- ונבשחנ * | תוירכנ 1

 .יעאח יא .עג) [ןיא | א ןכ תושעל רשפיא :עתוד רשפא .יכנאחפ [רשפיא | על 'וגו ,ך 'וגו

 דח ,ןע יאקווק .ץְד אי- .ו היד .] הייקווק .תכגאפד איקוק | תד יל [ימח | ן הווה | 5 דכ .תדך םא
 | ת היל .!א הל גפנ .כ"אחוד הל גיסנ .ינפ היל ביסנ .ע [ביסנ | ן הווה הבט | ע אייקווק

 [יתנאפד היל * | כ ןילקיספ .תוגאפד ןילקיטפ .י ןוקילטפ .ע ןוקיליטפ .ץֶד ןיקלטפ .ן [ןיקליטפ 2
 ..רשא , וניבאמ ..רשא ,] םיהלא ליצה רשא .ןַפ [יוגו | יא יל רשועה --יכ8 | "יל ;כחול ה

 וישנ ..אשיו [ןח וישנ -- אשוו * | ל שי [בקעי ** | יא 'ל ,ןן אוה ונל וניבאמ ..רשא ,ך וגו וניבאמ
 ,] וגו אשיו ,וכ!א םילמגה לע (י ויתונב תאו) וישנ תאו וינב . .אשיו .תןפְד וינב תא אשיו  ,%א 'וכ
 רמאנש . בקעי אשיו ינש [אשיו | יתכגאחְו יל ונימיל - בלו | תו = 'תכ ;ד ₪ יתכ [בל 4 | ל וגו
 ,תוא כזחאו ,ך ךכ רחאו [ן ךכרחאו * 5 | (' יל וישנ --אשוו) ]| ₪ בקעי םקוו /ףְך ₪ בקעי םקיו

 ינש [ושע חקיו | א 'ל .תכגפְד תאו .?אחו [הא | .כגפ 'ל .ל רחאו .?א אשיו כ"חאו ,ןָח ךכ רחא
 רחאו .] וינב תא ךכרחאו 'וגו ,[ן וינב תאו ךכ רחאו ,%א וינב . . כ"חאו [וינב -- ךכרחאו * | ד אשיו
 (ך תאו ךכ רחאו) ךכרחאו וינב תאו .₪ ויתונבו וינב תאו ,יִכגְח ויתונב תאו וינב תא ךכ ([ך רחא)
 הנקמ שכר רשא ושוכר לכ תאו [ונינק -- 'וגו * | [ף*א 'ל והנקמ -- גהניו 7 | *א ויתונב תאו ,ךל ויתונב

 המ .ן וניינקמ (ף| הנקמ) הנקש המ |ונייניקמ --המ | כנאל 'ל ,ן יוגו .ם ושוכו לכ תאו .תֶד ונינק
 וניינק הנקמ והמ ,[ןְד ןבל לש ([ך וניינקמ) וגינכקמ הנקש הט כ וניינק הנקמ המ ,] ונייניקמ הנק

 | ול וגו :ם וזגל ,יתכאחד ונאצ . .ווזגל [1 ונאצ -- זזגל* | ד יל [ןבלול8 | א יל .ם ןיאיגס ןינינ

 | ת השענ .יאחפד השוע .םגו [השע | *א הויג [הזיזג | אפ ל
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 ליעל י"מב 'עו .ףטח ץמק םוקמב הריחי ו"יוב תוירכונ ל"יכב בותכ ןכ | .'וכו תוורכונ אלה 1 :[השמ ידיבו] 'ט
 ואיצוהו די קזחב ןנוטמ תא חקלש] ןכ רשפיא ונפסכ תא לוכא םג לכאיו ד"ס ושרדש 'רגו | ,םיכוד ה"דב 88 רצ
 היה האנ הרעק חקול היה האנ הש האור היה םא אלא ,[ו"זרהמ 'יפכ אלדו ,818 דצ ליעל הזב אצויכו ,וכרצל
 'וגו תוירכנ אלה קתעוה 'ב קווק .'ע ךורעבו .,(!י"ל ןיקליטפו ,707 רצ ליעל םג 'ע  (הייקווק) הייקוקו ,החקול
 רשפא ול ונבשחנ תוירכנ אלהו (ןיקלוטפ) ןוקליטפ 'עבו ,ביסנ הוה אבט אייקווק דח ימח הוה יא אלא ןכ רשפא
 אוקוק שרפמ רחא ןושלמ טייב רי'ב ייפבו ,ביסנ הוה בט ןוקיליטפ ביסנ הוה אבט י א קוו ק ימח הוה ןיא אלא ןכ
 ,[יוכו ןישועש לכאמ ןילקיטפ 'יפ יב א"יכ ןוילגב ןכו ,שברמו םיזוגאס ןישועש ןדעמ ןיי ל קונפ] ןמש הלט ןבט
 ךכל ולטוג היה האנ רבד האלו לחר תיבב ןבל האור היהש הט לכ אלא ןכ רשפא ול ונכשחנ תוירכנ אלה ט"קלבו
 םייסמ םשו ,יוכו ושע חקיו 'פל בי'פפ ןמקל םג רדסנ רמאמה .ןנחוי 'ר רמא 8  :ונפסכ תא לוכא םג לכאיו רמאנ
 רככו ,ןאכ 'יסופדב שבתשנ ןכו  ,גי'חעו יתהגהו שבתשנ ןאכו ,וינב ךכרחאו וישנ תא ושע חקיו ל"יכב םג ןוכגל
 'וגו וןינב תא אשיו בקעי םקיו ינש בקעי הז ונימיל םכח בל ימתס רמאמה םש תלהק 'מבו ,כ"סבו א"אב הגוה
 ;ב"מב :הגוהו 'וגו ןענכ תונבמ וישנ תא חקל ושע ינש ו"דו ר'פדב םש שבתשנו ,עשרה ושע הז ולאמשל ליסכ בלו
 -וישנ תא ושע חקיו ביתכד ולאמשל ליסכ בלו ונימיל םכח בל הישז וינב תא אשיו בקעי םקיו קיתעה ט"קלב
 תייהע י"שריפבו ,'וכו ויגב תא כ"חאו תונזל הלחת וישנ תא חקיו ושע לבא שרפמ 159 דצ בוט לכשבו ,וינב כ"חאו
 'וגו וינב תאו וישנ תא ושע חקיו רטאנש םירכזל תובקנ םידקה ושעו תובקנל םירכז םידקה וישנ תאו ןינב תא
 ינוקזחו ן"במרב יעו ,וידלי רשע דחא תאו ויתוחפש יתש תאו וישנ יתש תא חקיו בקעיב םג בותכ ג"כ ב"ל ןטקלו]
 ושכר לב תאו והנקמ לכ תא גהניו 'תכ רבכש וגינקו הנקמ ונינק הנקמ שרפל ןיאו .'וכו הנקש המ 7 :[םש
 ,ונינקמו ולמעמ שכר רשא ונונק הנקמ ט"קלב שרפמדכו ונינקמ הנקש המ ונינק הנקמ םעט אלא ,שכר רשא
 ולא ושוכר לכ תאו םש בוט לכשבו] םירומחו םילמגו תוחפשו םידבע ונֶאצמ הנקש המ ונינק הנקמ ת"הע י"שריפבו
 המ [חייכו] 'יסופדב 'יגה תשבושמו ,[ת"פיב 'עו ,ו"שרופ דגנ אוהו ,ןילטלטמ ראש הז וגינק ,'וכו לגר יכלהמ לכ
 םוקמ לכב 8  :עיצו ןיאיגס ןינינק וניינק הנקמ והמ פייכב תרחא 'יגו ,ם'ארב םג 'עו ,ןב ל ל ש ונינקמ הנקש
 ,סולשבאו ןבלו לבנב וניצמ ןכו םש 'יסופדב הפסוהו ,'וכו ונאצ יזזג לע לעיו 'פל ה'פפ ןמקל שרדה ןכו  .'וכו
 (גייב גיי ביש) םולשבאל םיזזוג יהיו הלקת םש הזיזג רמאנש טייכב ונאצ תא זוזגל ךלה ןבלו ןאכ שרפמ  ט"קלבו

 םש םש) תמוו לבנ תא 'ה ףגיו ביתכו ('ז ה"כ א"ש) ךל םיזזוג יכ ילמרכה לבנב ןכו ןיחא ןונמא תא וגרה
 הדוהיב ףגינ לבנב ררטנ אוהי ןונמא גרהנ םולשבאב םשור התשע הויזג רמאנש םוקמ לכ םש בוט לכשבו ,(חיל
 יוכו ןועטב שיאו יפל לאוטש שרדמב םג שרדהו ,קידצה תוללק לע התימ השנעגו לחר בגגתו ןבלב בנגגתו ןבלב ותלכ לע אב
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 8 גנ בכ טי אל רע השרפ אציו

 קובשנו ןילזא ןנא הרמא ,םימש םשל אלא הנויכ אל איהו 'וגו םיפרתה תא לחר בגגתו
 :לחר בנגתו רמול בותכה ךרצ ךכיפל הָילוקליקב אבס ןרה

 םימי 'גל כקעי וניבא ךליהש המ והנא 'ר רמא 'וגו ישילשה םויב ןבלל דגיו (גכ בכ
 ךשפנ המ] רחא םויל ןכל ךלה םימי 'זל בקעי ךליהש המ הבר אייח 'ר רמא ,דחא םויל ןבל ךליה
 ןבלל דגיו ול ל תישארב) בקעי ןיבו וניב םימי תשלש ךרד םשיו בותכ רבכ [הצור אלו הצור
 אמוי [םימי תעבש ךרד וירחא ףדריו] ומע ויחא תא חקיו ,החירבל ישילש ישילשה םויב
 :דחא םויל ןכל ךלה םימי 'זל בקעי וניבא ךליהש המ הוה היב ןימיק ןווהד

 :סע עוקלי 8  :ו"לפ ס'כדפ בי" "ק סט סעוסנפ ,סש עוקני 1

 / תכג!אחד היבאל רשא ..תא ,ולאפ םיפרתה תא [ן 'וגו--תא* | יתכנ?:אהד בונגתו ,1אְוַפ [בנגתו 1

 לוזינ ןנא [ןילזא ןנא | יפ םימשל ,1א םימש םושל | ית הנוכתנ .כנאחְוְד הנווכתנ | יכא איה | .ל 'וגו
 | 5 ליזמ אנא ,זח ליזינ אנא המ ,1ו] יל לזמ (ו אנא) הנא המ ,תןנְד יל לוזימ (1 ינא) אנא המ .א ןל
 | ן הבס | 'ם 'ל פא אוהה ,יתנחוד ןידה [ןרה 2 | קבשמו ,5 קבשנו ,זֶד קיבשנו ,?א קובשינו

 ,1א רמול . .ךירצה ,1 רמול ..ךירצ ;כחופ [רמול -- ךרצ | ₪ ךכל |  אלוקליקב ,יתכא הילוקלקב
 ,נְו םיפרתה תא ;חפ 'וגו ₪ .?א [לחר | יתנ"אחד בונגתו ,כ'אופ [בגגתו | י יל ,ת?אד רמול . .ךדצוה
 חרב יכ ישילשה םויב [נְו 'וגו -- םויב * | ואהפד דגויו :תכנו [דגיו % [ .תכ'אד היבאל רשא ..תא

 | ן ימ | ] !מוא אוהבא 'ר | ל יל ,!א בקעי חרב.יכ ,ך גה םויב ,יזְה ישילשה םויב /כלאפ בקעי

 ;יתופ השלשל | (א 'ל ךליהש --וניבא) .פ בקעי ,וכגו וניבא בקעי | יתכאפד ךלהש ,ג] [ךליהש
 םויב ןבלל (ָו דגיו) דגויו = ,י [דחא | .י] םויב | יתכפד ךלה .גַו [ךליה 4 | 5 השלש ,1 תשלשל
 םויב ןבלל דגויו םימי תשלש ךרד םשיו 'תכ רבכ הצור אל הצור נ"מ .[ןְוְד החירבל (!ְך 'ג) ישילש ישילשה
 | זך המ לכ ,ל ימ [ירתופְד המ * | י אבא רב |הגו | ןֶך הייח .יתחפ [אייח | ₪ החירבל ישילש ישילשה
 ,ירתחו העבשל | .יחו וניבא בקע .?ךחד בקעי וניבא ,1ראפ [בקעי ' | | ךליה :ירתחפה ךלהש

 אלו ..הממ [י!רתְג"ְל הצור אלו -- המ * | אד פויב .ירת'אחופ (סויל | ו ךליה | א יזב ;ם תעבשל
 ,ן הצירל הצורה ..המ |," הצור וניאיוא ..המ | ,?ך חצור וניאו ..המ אפ הצור אל --יהמי 2? הצוה
 ,1ד יג | ילראחד 'יתכ .תגפ 'תכ .1ךֶכו [גותכ | פ אה [רבכ5 | חל 'ל ,כ רמול הצור ךשפנ (?) םאו
 ,1 בקעי ןיבל וניב :[ירתכ'אחד בקעי -- וניב * | (פ "וגו [ישילשה -- םימי) ןח 'ל םימי | .[ך תשולש

 | חד דגויו ?יתכו ,ית דגיו (י ייתכו) 'תכו ,1ךכא] דגויו ,?ר3 [דניו | %א יל ל "וגו ;ן "וגו וניב

 [?רתנפ םימי -- ףדריו * | ףד/ ₪ רמאנש ;ח ₪ ייתכו ,רךכנופ [חקיו | 1ך יג | ?אְד יגה [ישילשה 6

 1א 'ל אמוי | ל יל ;ן וגו ףהרו 7; ך םומי (!ך 'ז) העבש ..םהרוו * ;י'יךכַאז] םימי . ..ףודריו

 'תכו ₪ [היב | ית ימייק .?רכגאחופד ןימייק .1ר [ןימיק | 2 יוהד ,?ךַהְו הוהד .י"רתכאפְד ווהד ד
 ;2ן [ךלקש | ח ירה .תנאפד יוה ?ל הוהד [ן הוה* | ם 'וגו בקעי תא ןבל גשוו "וגו ותוא קבדוו

 ,נ'א [זל | תיאפד בקע .יכנ?אח וניבא בקעי .\ [בקעי וניבא | %א ול ךלהש ,יתכ'אחפד ךלהש
 המ ₪ [דחא | יא םויב [םויל | א ול ךלה .1 ךליה | ך העבשב ,ך 'זב ,ו'אפ תעבשל ,כָחֶו העבשל
 | ן הצירל הצור ךשפנ

 .ינכו ןילזא ןנא 1 :דילק יר לאומש 'קלוב עו ,'וכו םוקמ לכ וביי א יר רמא.'יגה םשו .,'וכו ונאצ תא זזגב יהיו
 אלא .הנויכ אלש לחר בנגתו החבשל םסרפל רמולכ רמול .בותכה ,ךרצ ךכופל ולוקלקב הז ןקז  בוזענו ןיכלוה ונא
 : : ְ המ 'וכו הנווכתנ אל 'יגה יפלו ,אובת ילא רמול בותכו ךרצ ךכיפל 841 דצ ליעל ןושלה ןונגפ ןכו ,םימש םשל
 .ולוקלקב הז ןקזל תחנמו תכלוה ינא ךאיה הרמא 'וכו אלא הנווכתנ אל .איהו םש בוט לבשב שרפמ 'וכו לוזימ אנא
 י?שריפבו ;ולוקלקב דמוע היבא אהי אלש הרמא םימש םשל הנווכתנ אלא םתבנג אל לחר בונגתו שרפמ .טיקלבו
 ח''טב 'עו םהלש היסנכה תובא לצא םג האצמנ וז הדגאו [ארזע ןבא 'עו] ,הנווכתנ ז"עמ היבא תא שירפהל תייהע
 איה ירהו דיה ןמ 'וכו התוא יתארב אל 'וכו יתצע לכ וערפתו 168 דצ ליעל רחא שררו] 586 דצ ג'ט קלח
 ךדמלל ול דיגה ימ הפסוה ןאכ אצמנ ח'יכב .ןבלל דגיו 8  :[םש י"מבו 899 דצ ליעל יעו ,'וכו לחר בוגגתו תונשמשממ
 ןתוכזב כקעו אבשכו רעצב אלא ןהיתומהבל ןיקשמ ויה אלו םיקד םימה ויה םש בקעי היה אלש םימוה םתוא לכש
 לועל י"'מב 'עו) ישילשה םויב ןבלל דגויו 'טאנ ךכל םיטה וקספ בקעי ךלהשכו םיבר םומ ויהו םוהתמ םימה ורבגוה
 אימ וחכשא אלו ארוב לע אייער ומק בקעי לזאד רתבו םגרותמ 'א י"רתבו .תצק עטוקמ רמאמה םויסו ,(841 דצ
 בקעי קרע םורא עדיו האתילת אמויב ןבלל יותיא ןכבו תפט אלו אפייט יהת אמלד ןימוי אתל ת וניתמאו
 .ךליהש המ :'וכו םיקחודמ | וגייהש הדב 817 דצ ליעל י"מבו יב י"רתב 'עו ,ןינש ןירשע אפייט הוה היתוכזבד
 םוימ םימי 'גל בקעי וניבא ךליהש המ רמאמה םעט עמשמו- ,'וכו ךליה ינת 897 דצו ונכליהש 388 דצ לועל ןכו
 ןווהד אמוי םויב וב וגישהו וירחא ףדרשכ יעיברה םויב דחא םויל ןבל ךליה ישילשה םווב ןבלל דגוהש דע החירבה
 /םוי ותואב כג ןבל ךליהשו הלחתב בקעי ןיבו וניב היהש םומי תשלש לש ךרדה בשוח וניא והבא ירו ,היב ןימיק
 'רנכ שרפמ ת"הע י"שריפבו ,'וכו םימי תשלש ךרד םשינ בותכ רבכ 'וכו .ךשפנ המ ךרדה הז םג בשוח אייח 'ִרו
 'ג ןתא לכ םימי תעבש ךרר 'וכו םהיניב היה םימי תשלש ךרד ירהש ישי לשה םוי ב ח'ר תטיש יפל
 ונדמל ןבל וגישה יעיבשבו םימי השש ןבלמ קוחר בקעו אצמנ וכרדל בקעי ךלה ןבלל דיגהל דיגמה ךלהש םימי
 אוהש םימי העבשב בקעי ךלהש המ לכש יישריפב ןושלהו ,ךחא םויב ןבל ךלה םימי העבשב בקעי ךלהש המ לכש
 ןבל ןיב היהש ךלהמ םימיה תעבשל בקעי ךלהש המ לכ רמולכ ינוקזחב שרפמ 'וכו ךליהש המ הוה .שרדמה ןושלכ
 קחרתנו ול ךלוה בקעי היה יעיבשב ףא ירהש םימי העברא רמוא וה בקעי ןהב ךלה םיטי המכו  דעלגה . רה ןיבו
 ךלה ןבל ןאצ םוקממ ךלוה היה וליא םימי 'זב בקעו ךלהש המ 'ופ בתכ ם"ארהו ,'וכו דחא .טויב ןבל ךלה ןבלמ

 עו ,'וכו .כקעו ךלהש המ לכש ונדמל וב דמוע ןבל היהש םוקממ םימי 'ז ךרד וירחא ףוחרוו 'יפו דחא םויב ןב
 'גב בקעי ךלהש המ לכש ונדמל יישר ןושלב ל'צש םש ש"מ רווחמ וניאו) ינוקזחה םשב איבהש שוריפבו תי'פיב
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 תומוא יאיבנל לארשי יאיננ ןיכ המ הלילה םולחב ימראה ןבל לא םיהלא אביו (דכ
 רמא תאר ךיה רוביד יצחב אלא תומואה יאיבנ לע הלגג ה"כקה ןיא רמא הנינח רב אמח 'ר 4 ,םלועה
 ןושלה ןיא :ןרכשב היהי ךכ :ידנט רפכד רכששי 'ר רמא ,(ד גכ רבומנ) םעלכ לא םיהלא רקיו
 רובידב לארשי יאיבנ לבא (אי גכ סייבר הליל הרקמ רמא תאד ךיה האמומ ןושל אלא רקיו הזה
 שודק שודק רמאו הז לא הז ארקו וב ןיסלקמ.תרש יכאלמש ןושלב הביחו השורק ןושלב םלש
 יאיכנל הלגג ה"כקה ןיא יסוי 'ר רמא :(ג ו חיעשי) ודובכ ץראה לכ אלמ תואבצ י"י שורק
 'וו הליל תוגויזחמ םיפיעפב ר'הה וליאמ וליא שורפל םדא יגכ ךרדש העשב אלא תומואה
 י"ו םיעשרמ קוחר םחנמ ןב רזעלא 'ר רמא :(בי סש םש) 'וגו בגגי רבד ילאו (ג ד בויא)

 ןינ המ :  לארשי יאיכנ וליא (םש םש) עמשי םיקידצ תליפחו תומואה יאיכנ וליא (טכ ומ ילשמ)
 םינותנ ןיהש ובהואו ךלמל רמא אננח 'ר ןומיס 'רו אננח 'ר  ,םלועה תומוא יאיבנל לארשי יאיבנ

 :כ"פ 544 75 ליעל 1

 המ | ם יל ,ל ימוגו ,] 'וגו הלילה ..ימראה ,1א םולחב ימראה [תכגיאתד הלילה -- ימראה * 1
 יאיבנ .,ָך לארשי יאיבנל םלועה תומוא יאיבג ,ן םלועה ..ןיבל ..יאיבג .כנאפ [םלועה -- יאיכנ | א שי
 רנששי ירו (2"] אנינח) הנינח (ִכ"ְו ירב) רב אמח 'ר .תיאפ [אמח 'ר 2 | [ך לארשי יאיבנל םשה ישיחכמ
 | 1 יל רמא | כ אנינח ירב .תןנ!א אגינח רב | ] ₪ ירנמ ..'רו אנינח רב ..'ר ,1"2פד -, ידנמ רפכד

 | ןך סשה ישיחכמל .5נפ7ך םלועה תומוא ןיאיבגל ,"] םלועה תומוא .. לע [תומואה -- לע |  ן"] הלגינ
 .ל רנששי 'ר 'מא [כןפ"ל ידנמ --רמא *8 | [ןְד ביתכד | 1 רבידה ,2 רובדה ,] רובידה .[ךפ רובד

 ,ם ןמשב היהי ךכ .ן [ןרכשב -- ךכ | [ףְִד רמא ידנמ רפכד רכששי ([ן 'רו) 'ר ,1 ירנמ רפכד ..רמא

 ךב היהי יכ .כפ [הליל הרקמ | ל האמט |האמוט ** | כ יל רקיו 4 | פ ןושל .כ הזה ןושל | תכגר 'ל
 | תד רוגדג | תד יאיננל :נופ [יאיגנ | ןגֶד הליל הרקמ רוהט ..יכ ,"| רוהט היהי אל רשא שיא
 | תוד השודק ןושלב הביח ןושלב .] הביח ןושלב השודק ןושלב ,פ [הביחו -- ןושלב | ₪ ארקיו ₪ [םלש 5
 !ק רמאו [ודובכ -- רמאו | ןפ ארקו ינש | כ יל .תופד ותוא .1 [וב | תכנפד הרשה .| [תרש | ם ןושלו

 | פ יל .ן וגו "מאו ?תִד שודק רמאו ,5 תואבצ י"י 'ק 'ק 'ק רמאו ,] 'בכ 'אה לכ ילמ יבצ י"י יק י'ק

 יאיבנל | תוד ימא הגינח (ן ןב) רב יסוי 'ר ,5 הנוכ ןב ..רמא ,18 הביכ ןב יסוי 'ר רמא [יסוי 'ר רמא 6

 | ף םישרופ ,ם ןישרופ 7 | ף םשה ישיחכמל ,2 םלועה תומוא לע ;ג]פך םלועה תומוא ( יאיבנ לע)
 לופנב .] ['וגו | ך תונויזחב | ך ייפיעשב ,תןַו םיפעסב .כגפ'ְד [םיפיעסב | ₪ הומ הז .ףכ ולאמ ולא

 ,5 והנמ ץמש ינזא חקתו [יוגו | בנוגי | ןך ילאו 'תכו 8 | תכנפְד םישנא לע המדרת (1 'נב ,ף לפנב

 ו" :ם [ייי םיעשומ | פ יל ;ך ..ריב ,ת ..יריב ,1ך ..ירב ,ן ..רב ,םבָנ [םחנמ ןב | ] רזעל | תפ יל

 | ןך םשה ישיחכמ .כנְופְזְד םלועה תומוא | תכד ולא .נופ [וליא 9 | ן 'וגו םיעשרמ י"י ,תןכגְד םיעשרמ

 | תכגד ולא .ופז |וליא | כל העמשנ [תגופזְד עמשי* | ז םהיקידצ | 5 תלפת ,ןִכְד תלפתו ,גְוְז [תליפתו
 | ןך לארשי יאיבנל .פ  םלועה תומואל ,ןֶז םלועה תומוא יאיבנ ןיבל | ןְ םלועה תומוא [לארשי 10 | ץ ןב
 ,כ אנניח .ץ הננח) אננח 'ר | פ יל ןומופ ירו | 5 'ל .תכנו] ך אפפ רב (כ אנניח .ן] הננח) אננח 'ר [אננח 'ר

 ([ ןילקרטפב) ןילקרטב (כ ויהש ,פ ןינותנש) םינותנ ויהש ..ךלמל [רבדמ --ךלמל | תכגופזְד אפפ רב (פ אנינח
 םינותנ ויהש ובוהאו ךלמל .כנןפ]ז ובהוא םע (2ֶוְז רבדמ אוה) רבדמ רבדל (פ הצורש) שקבמ אוהש . .לכ
 לכ ןוליו םהיניבו ןילקרטב 'ינותנ ויהש ובהואו ךלמל א"נ ובהוא םע רבדמ אוה שקבמ אוהש ... לכ ןילקרטב
 | תִד ובהוא םע רבדמו ןוליוה תא לפקמ ובהוא םע רבדל שקבמ אוהש העש

 תחורבל ישילש ישילשה סויכ ןבלל דגויו א"ר ירבדב ג"ל טוקלובש רועה ו'זרהמ ייפבו ,(והבא 'ר ירבד ןהו 'וכו םימי
 שרפמו ,(אייח 'ר רמאמב רחא םוול דע דחא םוול ןמ וגלד כ"וכו ג"יכבו) ג'חעו ל"יכ ב ונינפל א תיל ןכו
 רועו ,השמ יריבו ןורכזה רפסב ע"ועו שייויעו 'וכו ןבל ופררש םדוק בקעו ךלה אלש והבא 'ר תעדל ןכתיש םש
 רמא הידב 859 דצ ליעל י"מבו 190 דצ ביח א"הגאב םג 'עו טוקליה ייגכ אב א רב אייח 'ר ל"צש םש  ריעה
 יופב שרפמש ומכ ןונגסה הז םעטו ,רפסה בתכב ןוילגב הצור אלו 'ור ךשפנ המ תוביתה ומלשוה לייכבו ,הויח 'ר
 :הצרת אל ןיב ([א'יכב אוהש ומכו] הצרת ןיב ל"צו) הצרת אל ןיב רמולכ הצור אלו הצור רחא ןושלמ טייכ ר"ב
 הצור םימעפ יתש 'יגה ו"יכבו ,'וכו דחא םויב ןבל ךלהש המ םומו העבשב בקעי ךלה רמוא התא ךחרכ לע רמולכ
 ןיב המ 1  :[תותיירבב יוצמ רמול ךשפנ םא ןונגסהו ,רטול הצור ךשפנ םא אחסונה הארנכ כייכבו] ע"צו הציר ל
 א"יכבו] י"םבו נ"'חב ש"ייעו 'וכו םולהב ךלמיבא לא םיהלא אביו 'פל ב"נפ ליעל רבכ ורדסנ ולא םיימאמ | .'וכו
 /תוינומטמב ולצא אב אוה ושגלפ לצא אב אוהשכ דע בי'נ ישרפב 'יתכדכ 'ו כו 'מוא אנינח רב אמח 'ר עטיק 'א
 וייכבו ,תודוקנ יע ררפנו ןאכ לייכב ה"כ | .ןרכשב היהי ךכ 8 :[בינפב 'ו כ םלועה תומוא יאיבנל 'ב א"יכבו
 ןרכש אהי ךכ רמא ידגמ רפכד רכששי 'רו אתיא א"פ ר"יוב רמאמה ותואבו ,ןמשב היהי ךכ שבחתשנ פ"יכבו ('דוקנ

 !א ה"מ תורוכבב ומכ הכרב ןושל אוה ןרכש היהי ךכ ןושלה ילואו ,ו'זרהמ 'יפבו כ"מב םש םישורופה קחודו ,'וכ
 הפסוהש תורוהל הקיחמה ןמיסל ןה ןאכ י"כב תודוקנה] ורועב היהי םוקמה ורמא לודגה וניבר הז רבד 'ב ט"ט הדנו
 היבקח ע"הוא יאיבנ רכש םלושו רשאכ ריתעל םגש רומאל הצר הפסוהה לעבו ,ןרכשב היהי ךכ תולמה ןה הרז

 רפכד תוביתהו [885 דצ ליעל כ"שמ 'עו ,ןושל לע לפוג ןושל אוה ןרכשבו רכששי 'רו ,יצהל קרה םהילע הלג
 .תומואה יאיבנ וליא 9 | :רפסה ףוגב ןכ הנוכנה 'יגה ב"גפ ליעלו ,רחא בתכב ןוילגב ןאכ ל"יכב ומלשוה ידנמ
 דחא ףדמ תואסריג םג נ"הב ונמסנ ג"! ייס שיר הטמל דע תומוא תלמ ןמו ,םלועה תומוא 'יגה םירפסה ראשב
 תוביתה תביתכו תואסריג הזיא תומיכסמ ןאכ םגו - ,הרהאקלאב הזינגב םינומט ויהש ר"ב לש םיפדה ןמ שטשוטמ
 ויהש ובהואו ךלמל שרפמ וא סרוג ט"וכו איייכ ר"'ב 'יפב .'וכו ךלמל 10 :888 רצ ליעל י"מב 'עו ו"וכב 'יגה סע

 5) ןרכשב יהי ךכ
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 אבש העשב שגלפו השא ול היהש ךלמל רמא ןומיס 'ר ,רבדמ ומע רברל שקבמש העש לכ ןילקירטב
 הלילב אלא םלועה תומוא יאיכנ לע הלגנ ה"בקה ןיא ךכ תינומטמב שגליפבו איסהרפב אב וחשא לא
 הלילה םולחב ךלמיבא לא םיהלא אביו ,(כ הכ רבדמב) הליל םעלב לא םיהלא אכיו
 : 'וגו הלילה םולחב ימראה ןבל לא םיהלא אביו (ג כ תישארב)

 אוה ותבוטל ול ןרמוא תאש םירכד וליפא ער דע בוטמ בקעי םע רבדמ ךל רמשה
 : וג רבדמ ךל רמשה ותעול ןבשוח

 היל רמא 'וגו ינתשטנ אלו ,היב רזחד אמליד רמא 'וגו חורבל תאבחנ המל (טכ --זכ
 : הינימ איה תיל רמא 'וגו ידי לאל שי ,היב תיא ןודכ דע

 יר רמא ,יהלא תא תבנג המל תדמחתיא התפסכנ ףסכנ יכ תכלה ךלה התעו (ל | ₪
 :סט עוקלי 9  :'ד 'יס סלסיו *מיסנפ 5 :  סש וקלי 7 .:'כ " םוילוס ,יצ כ"כ יונ ,יל ג"ק סועבי ,סש עוקלי ₪

 אב אוהשכ ,םָגְוְזְד לצא אב אוהש העשב .פ [לא אבש העשב | תנופזד שגליפו .5 [שגלפו 1
 ושגליפ לא [שגליפבו | ץ אייסהרפב | ןָז הלצא ..אוה ;תפְד אב אוה [אב | ך הריבגה [ותשא 5 | [ך לצא
 אב אוה ..אב אוהשכ [ן אב אוה ..אב אוהשכו ,ָןוְזָד אב אוה ושגליפ לצא אב אוהש העשבו ,ם אב
 /ןָז [םלועה תומוא יאיבנ לע | ץ ןא | ך תוינמטמב .ב1אָד תוינומפמב /ןפ [תינומטמב | א ולצא

 | כ יל ;ג "וגו [הליל-- אבו 3 |  [ף םשה ישוחכמ יאיכנ לע /25בְד ..תומוא לע | ,פ ..יאיבנל

 לא ..אביו [] 'וגו -- אביו *4 | ג 'ל ;ל הלילה ..ךלמיבא לא ,פ הליל .. אביו [תןִוָנְד הלילה --אביו *
 ןכו :תדד הלילה סולחב ןבל לא ..אביו .1 'וגו ןבל לא ..אביו ,5 ימראה . .אביו ,ץ ..םולחב ימראה ןבל
 ,5 ער דעו בוטמ ..רבדמ ;ף בוטמ ..רמשה .[] ער דעו ..רמשה /א [ער --רמשה 5 | ל 'ל :פ ןבלל
 | ת ולפא | ןז יל ,י בקעי םע רבדמ ךל רמשה 7 ךל רמשה ול רמאיו ,[ן ער דע ..רמשה ול רמאיו
 ,כנאוז [ול | זך םתוא רמוא התאש ,] 'מוא תאש ;יכא ןרמוא התאש |  וזְד יל :יתכנאח"ןפ [םירבד

 ;ךְז בקעו םע . .רמשה ['וגו -- רמשה 6 | ₪ אוה ,א אוה ןבשוח ,[ז] םתוא בשוח אוה | יתחפד יל

 המל .י1ךכנאפ חורבל ...המל [וגו -- המל | יאחפ 'ל .תכנד ער (כנ דעו) דע בוטמ בקעי .. רמשה
 יל תדגה ..תאבחנ המל ,[ן יל תדגה אלו חורבל תאבחנ המל ;ןָז יל התדגה אלו 'וגו חורבל התאבחנ
 | ל יליד ,גְך ימליד .י"ךתפז אמלד [רכאו אמליד * | א אנימא היל רמא .פ ל"א | ך 'וגו ךחלשאו
 קשנל .?א יוכ קשנל ,ןֶז "וגו קשנל [יוגו = | 5 יל [היב | ך רדה .ם תרזחד ,ך רוח  ,יףיכנא] [הזחה
 /ןָז הבתיא | יא ןידכ 85 | יתיא יל .ןז הל [היל | א יל רמא | תףכנ'אד יתונבלו . .קשנל ,1ופ ינבל
 /ג םכיבא יהלאו ער ..תושעל | ,ווז ער םכמע תושעל ,פ םכמע תושעל ['וגו | ו שו 'מא | 31 היבתא

 אוה :ירתכנ?אפד אוה ;ן [איה | כג 'ל רמא | א 'ל :תףד רמאל ילא רמא שמא םכיבא ...תושעל
 'כנ .. תכלה .?א תפסכנ ..תכלה [התפסכנ -- תכלה * | :רתכאהוז ךולה 9 | ף*או הינמ | ""א'א ליחד
 תבנג המל ךיבא . .. תפסכנ ףוסכנ .. תכלה .1ףךכ1א ךיבא תיבל תפפכנ (5 ףסכנ) .ףוסכנ .. תכלה ,"ל יסכנ
 [פ%ל תדמחתיא * | 5 'וגו 17 "וגו תכלה ,] תבנג המל התכלה .ָז תבנג המל תכלה .[ןְד יהלא תא
 ,זך תדמח התא ,5ך?2א תדמח:תא ,""| תדימחתיא ,1ף התדימחתיא ,1ְ תרמחתא ,ץז תדמח [תא| .| תדמחתא

 [יניאחפדלל יהלא -- המל * |  תכל יל .ך ךיבא תיב לא ךליל תרמח תא" ,'א ךיבא תיבל תדמח התא
 | (א 'ל יהלא - - רמא) | תכאל 'ל .ן יהלא ..התבנג המל

 ןוליוח תא (קלפמ) לפקמ ובהוא לא רבדל שקבמ אוהש העש לכ .ןולוו :(ןהיניבו) סהיניבו (ןילקרטל) ןילקרמב ןינותכ
 ארקמב .רבדמ ךל רמשה 5 :546 דצ ליעל י"מב 'עו ,'וכו ךלמל א "ג 'יסופדב ףסונ םשמו ,וכהוא םע רבדמו
 בוטמ וכו רב דמ ךל רמשה כ''ג קתעוה ט"קלבו ,'וכו ר בד מ ךל "משה ט"כ קוספבו 'וכו ר ב ד ת ן פ ןאכ בותכ
 רבדהת ןפ ךל רמשה ול רמאיו 160 דצ בוט לכשבו ,וחערל ןבשוח אוה ותבוטל ןרמוא התאש םי רב ד וליפא ער דע
 ןב שיר םושמ ןנחוי ר'א אתיא םש תומביבו ,'וכו ותבוטל םרמוא התאש םי רב ד וליפאש ער דעו בוטמ 'וכו
 ער אמלשב ער דע בוטמ 'וכו רבד ת ןפ ךל רמשה רמאנש םיקידצ לצא איה הער םיעשר לש ןהבוט לכ יחוי
 ןתבוט לכ ןנחוי ר'א םש ריזנבו ,'וכו םיקידצ לצא איה הער םיעשר לש ןתבוט מ'ש אלא אל יאמא בוט אלא ויחל
 רמאמה ןושלכו ,םש :תוירוהב ע'עו 'וכנ ריפש ער אמלשב ער דע ו בוטמ 'ובו רבדמ ךל רמשה רמאנש 'וכו
 אמש בשח  .'וכו :אמליד רמא 7  :םיקידצה לצא איה הער םיעשר לש ןתבומש יפל בוט לכשו ט"קלב םייסט .תומביב
 ןכו .הי ל גיל [תיייכב ןכו] טוקליב  .ןודכ דע היל רמא = :'וכו תאבחנ המל םירבדב וסויפל שקב ךכיפל רוזחי
 'עו ותולכס וב שי התע דע רמא בקעי וב רזח אלש ןבל הארש ןויכ ושע תלכסה התע דיס ושררו  ,א"אב היגה
 ע'עג ושע ליבסהש אוה חרבש הנושאר העשב אלהו תלכסה החע יאמ ןכ אל םאד שרדה םעמ 'יפ םשו ,ת'פיב
 ןכו :התע רע ומכ התע שרפמ שרדמה יתעדלו] .ןקשנל ךדיב חכ שי התע דוע כ"מב 'ופה קחודו ,ו'זרהמ ייפב
 הגורמל דע רמא ןבלש רמול הצורו (ןודכ ;התע םגרותמ ןאכו) ןודכ רע ,התע דע 'ד 'ב"ל ןמקל ?א י"רתב םגרותמ
 היבקהש הער תושעל ונממ ןיא | .הינימ איה תיל 8 = :[ינב תא קשנל וליפא ינתשטנ אלש ךתולכס הכלה וזכ
 ירהש הער תושעל ןבל דיב ןיא הינימ או ה תיל רחא ןושלמ ט"יכ ר''ב ייפב שרפמ :ןכו ,'וכו ךל רמשה ול  רמא
 ר'ב ייפבו ,ינגרהל ךדו לאל שי רמשה ךל רמאש ילוליא בקעי ול רמא ידי לאל שו םש אמוחנתבו ,ול רמא םוקמה
 ספדנה 'יפבו ,(ילש) ולש אלו אוה םכיהלא הינימ אוה תיל רמאל ילא רמא שמא םכיבא יהלאו שרפמ א'יכו טייב
 םימדוקה שרדמ ישוריפב סנמא ,הינימ לי ח ד אוה תיל אייכ 'יגו] ילשמ אלו אוה םכיהלא רמולכ הינימ אוה תיל
 אוה ןיאש המ רמ א ןבלש ןוכנהו ,ךכ אוה הז שוריפב םג יאדובו ,בקעי לע םיוגיכהו ןבל לע .בסומ רמא תלמ
 : [תייפיב א'פב 'יפ ןכו 'וכו ול רמא היבקהש ינפמ אלא .(הי ג י מ) ודי םצועו וחוכמ הז ןיא ער בקעו םע השוע
 בתכב יטיש יניב םלשוהו 'וכו ובויא 'ר רמא 'וגו תכלה ךלה התענ רפסה ףוגב בותכ ל"יכב | .'וכו ףסכנ יכ 9
 תא 'נג ימל ([יסכנ לש ף"כה היולת ןכו] ת"יחה ינפל היולת דוי וילעו) תדמחתוא 'פכנ יכנ יכ רפסה בתכל המוד
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 הטל 'טא תא ךתונקז תעבש ונימא ינא ןכל ךנ ונשונ וימא ןכ םיטכשה ועמשש ןויכ ובייא
 :יהלא תא תבננ

 תמתו טילשה ינפלט אצויה הננשכ הוהו היחי אל ךיהלא תא אצטת רשא םע (בל מ
 :(טי חל תישארכ) לחר

 האל להאמ אציו ,לחרלש הלהא אוהש כקעי להאב כקעי להאב ןבל אביו (גל 0
 : םתשמשממ איהד ערי הוהד ,םיטעפ ינש לחר להאב המל לחר להאב אביו

 | :אלטנר אטינעב למגה רכב םמישתו םיפרתה תא החקל לחרו (דל
 [םיפרתה תא אצמ אלו שפחיו| 'וגו ינדא יניעב רחי לא היבא לא רמאתו (הל

 :תונותיק םיפרת ושענ ,אצמ תונוחיק אצמ אל םיפרת ןנחוי 'ר רמא
 ונתו ןוירמ רב קחצי 'רו ינח ןכ ןחנוי יר היוזע יר 'וגו בקעי ןעיו 'וגו בקעיל רחיו (ול ול ו0י

 כקעיל רחיו תוכאלש ןתונרפק ,םינכלש ןחונתונע אלו תוכאלש ןחונרפק קחצי רב אננח 'ר םשב הל

 ו ביי "קש ליו סעוסנס ,('ס '") סעכ שי 'פ תלקק טכדע ,(ו"ס 'ק) םכעע סלפנ 'פ נ"ע יסנכ סכיס ,861 5 ליעל 3
 1 3פועט 'קל' ,סט ץוקל 10  :סט עוקל 8  :סש עוקלי 7  :סשט עוקל 6 :(פ"כפ) נ"כפ תיטלכנ םדנל ,וינפ "כדפ

 (ן הווהו) הוהו .'א יוה .] יוהו .חפ [הוהו | 5 'וגו .[ך היחי אל [היחי -- תא | (%א יל ןבל אביו -- םע) 8

 בנגתו [לחר תמתו | ך יפמ [ינפלמל | [] תאצויש .תןד האצויה ,ן אצויש ,כנ'א [אצויה | תכוד ןכ
 | ץ להואג | תן יל ןבל5 | 'א לחר ..בונגתו ןכ הוהו .תכגחופזְך לחור תמתו לחר ([ןזח בונגתו)
 | א להא .'ִָד להואב | ד לחר להאבו .[ד 'וגו האל להאבו .51א האל להאבו .] וגו = .תןפ [בקעי
 ..להאבו .ם תוהמאה יתש להאבו .'א [לחר -- אציו | א להא ,ן] לש הלהוא | ל איהש |אוהש **
 להאב אביו האל להאמ אציו אצמ אלו ..להאבו .) 'וגו אצמ אלו תוהמאה ..להאבו ,] 'וגו תוהמאה
 תוחפשה יתש להאבו . . להואבו ,ך לחר להאב .. האל להואמ אציו אצמ אלו . . להואבו האל להואבו ,לְזְ] לחר
 | רתכאפ יתש | א 'מא המל ,'ך] המלו 6 | :א 'ל ,ןְך לחר להאב . . האל להאמ . .אלו (9[ך תוהמאה א"נ)
 | ך ריכמ היהש ,ן עדוי היהש .₪ עדיד אלא ,ן]ז עדי הווהד .ל עדי הוחד ['רכנאז עדי הוהר *

 ,ו*ףך תינשמשמ .אחיל תינשמשממ ,₪ והנתשמשממ | [ן 'ל ,1ךְד איהש .ל אוהד [כגאזוופ]ז איהר *

 ,אחפ [אלמגד | ן 'ל םמישתו | א 'ל םיפרתה -- לחרו 7 | 1 תשמתשמ ,ג"ן ונשמשמ ,[ן תינשמוש
 ינודא יניעב ,ל 'וגו יא 'ב [ן 'וגו -- יניעב * | א יל רחי -- רמאתו 8 | ווזְך (ן םהילע) ןהילע בשתו ₪
 ..אלו ['א םיפרתה -- שפחו * | א יל .פ "וגו ,ָכ ינודא יניעב ,[ך לכוא . .יניעב ,ך 'וגו לכוא אל יכ
 אצמ [םיפרח --אצמ | ד תוינותיק ,5 תינותיק ,י?ךנאופ] [תונותיק 9 | יכגופדל יל ,?א םיפרתה

 | ןך וכפהגו ןהילע ללפתנ היבאמ תשייבתמ הליחתהו לחר םתבנגש בקעי וניבא שיגרהש ןויכ ,1 םיפרת ושענו
 | ן גקעי 10 | תד לחר תא שייבל אלש ( ידכ תוינתוק) תוינותיק ,'5  תינותיק ,ץ תונותוק .3ינאָוָּפ [תונותיק

 (כ ןתנוהי) ןתנוי (א 'רו) יר | 2 בקעי ןעיו ןבלב בריו .ןָז 'וגו ןבלב בריו .יתנאחפְך ןבלב בריו ['וגו -- 'וגו

 ,נאופ [ןוירט | ןד יגח 'ר םשב ,ן יגח רב ןתנו . . ,] ייגח רב ןתנוי 'רו ,פ יגח ןב ןתנוי 'רו .5]א יגח רב

 /[ןפ הנינח ,(לאומש) וכ:אח אנינח 11 | [ף ינאתו :כנא|פז ינתו | כ ןוירוג .ןן ןוירמ ,ך ןורמ

 .| ץ ןהתונע ל ןתונע ,3יגִחְד ןתונתוונע [(םש) יתכא|פ ןתונתונע * | ןָז ןתונדפוק | 5 אפפ רב | ץ היננח

 | (םש)י ₪ בקעימ ,ת ₪ ינש ןוינמ ה ₪ ינש ,יכנפ ₪ ןונמ ,ך ₪ ןוינמ ,א [רחיו

 :נ"כפ לסועט עכדע ,גיי ייפ סט סעוסנס ,('נ ו"טק) ועעט 'פ ספקיקפ ,ע'כק יכ

 : ,ך ונמיא .תו [ונימא | תד יל ןבל | י ךממ [ךב | ת ונשב | יתכפד ךכ :חוז [כ | כפ וגיא
 . | ן התבנג? | רמוא (' תא) התא | יח] ךתנקז | ך םיעבשלש .ן תעל .יכגחפְ תעלש | יכנחפ וגמא

/ 
\ 

 ובויא 'ר רמאממו ,אתדיטח אדמחתא 'א י"רתבו ,אתדימח ארמח תפסכנ ףסכנ םגרותמ א"תבו ,יתמלשה ןכו יהלא
 הוהו 8 :'וכו רמוא התא ךתונקזז תעב ש וני תומ א יבא ךב וג ש ב םיטבשה ורמא 169 רצ בוט לכשב

 רמא ןכו 'וכו הלפנ םש ב"מ ר"'כיאבו ,861 רצ ליעל 'יעו לחר תמתו לחר בגגתו םייסמ םירפסה ראשב .'וכו
 רשא םע ןבלל בקעי ול רמא ךכ 'וכו הגגשב םש תלהק שרדטבו- ,הל תווה ןכו 'וכו אצמת רשא םע ןבלל
 ךלה התעו בקעיל רמוא ןבל ליחתה םש אמוחנתבו ,לחר תתימו טילשה ינפלמ אצויש הגגשכ תוה ןכו 'וכו

 הלא לכב ערי אל בקעיו םש א"רדפבו ,התימ לחר לע רזגנ העש התואב 'וכו אצמת רשא סע ובישה 'וכו תכלה
 אוהש 5 :םש בי'גאב ע"יעו 'וכו ךאלמה יפמ אצויכ קידצ יפמ אצויהו ותע אלב .תומי םיפרתה תא בנגש ימ לכ רמ

 ושררו לחר להא םג רכזוה אלו 'וכו תוהמאה יתש להאבו האל להאבו בקעי להאב ןבל אביו ביתכד | .'וכו קלהא
 המלו םעפה דוע לחר להאב אבש לחר להאב אביו האל להאמ אצינ כיחא ש"מו ,לחר לש הלהא אוהש בקעי להאב
 לחר 893 דצ ליעל שרדהכ לחר לש הלהא .אוה כקעי להאו [ויזרהמבו ת"פיב 'יעו] ,'וכו םימעפ ינש לחר לחאב
 : כו בקעי תשא לחר ינב 'תכ .לחרבו 'וכו לחר אל בקעי וניבא לש ותיב היה ימ 846 דצו תיב לש ורקע התיה
 הב עדוי היהש יפל שרפמ ט"יקלב םגו ,והנתשמשממ םייכב 'יגה סעט ןכו ,םיפרתה תא תשמשממ .םתשמשממ 6

 ייסופדה ייגו ,16+ דצ ליעלו ניחעו תי ג ש מ שמ מ ההיד וידב בותכ לי'יכ ןוילגבו ,םיפרתב תשמשמ
 יזרתבו א"תב םגרותמ ןכו .אלמגד אטיבעב 7 :שיייעו ת"הע י"שריפב ןושלהכ תינשמשמ איהש רי כ מ

 תונותיקו ,[א"יכב אוהש ומכו] י*ר רמאמב שרדנש קוספה ףוס יתמלשה  .'וכו שפחיו 8  .אטיבע 'ע ר"תמעב ייעו
 ףסונ שוריפו ,ני'חעו תוינותיק ייגה ט"קלבו ,תונו תי ק קתעוה 168 דצ בוט לכשב םגו ,סוכ ('ןותיק ןט

 ל"וכבו ;הל ינתו 'יגה אפידעו ,ו"דו ר"פדב ה"כו .הל ונתו 10  :לחר תא שייבל אלש רמאמה םויסב
 0 006% ותא 0801.
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 7 טל ול אל רע השרפ אציו

 ,םֶש וה. םועצפו תוכמ אמש רובס תא יתאטח המו יעשפ המ ןבלל רמאיו בקעי ןעיו ןבלב בריו -
 רדש-ןִֶח- מיס 'ר רמא ,'וגו ילכ לכ תא תששמ יכ וימח תא םייפמ כקעי ,םיסויפ ירבד אלא אל
 תַא;;תששמ יכ אכה םרב דחא ןיכס וליפא רחא ילכ וליפא ונממ תונהל אלש ול רשפיא וימח לצא
 המרב תןינמ דוד חרביו דודמ ןינמ םינבלש ןתונתונע אלו  ,ארוניצ וליפא טחמ וליפא ילכ לכ
 ושפנ תֶא שקבמ יכ ךיבא ינפל יתאטח המו ינוע המ יתישע המ ןתנוי ינפל רמאיו אביו
 0 :ירחא תקלד יכ אכה םרב ,וסויפב םימד תוכיפש ריכומ (א כ א'ש)

 ךנשינא לע אטוח יתייה ינא הנטחא יכנא :אליטקד ךילא יתאבה אל הפרמ (טל

 :לייק יכ עוקלי 7

 ! ףף (ןך ירחא תקלד) תקלד יכ יתאטח המ ..ןעיו ,ך [יתאטח המו -- ןעיו [ ?א 'ל ןבלב בריו 1
 | (םש]זו תואכה | (םש) ו יל אמש | ךִד תא א"ד ,י תא המ ,ך התא ,(םש) יכנאפ [תא | יכא יל .ם יוגו

 ,ג ןגיאו .פחפ ןניא ל אל*2 | ד ויהי .יתכנאחפ [ויה | (סש) יתנחד םיעצפ וא .כאפ [םיעצפו
 | 1 םיפוייפ אפ ןיסויפ | (םש) ו 'ל ירבד | תרל יל ,י םש ויה אלו ,א ויה אל ,(םש)י םניאו

 המ /גזך ['וגו | זך ירחא תקלד יכ יתאטח המו יעשפ המו וימח תא .%% וימחל [וימח תא | אז סייפמ היה

 :יפגבאחפ [ןתח | תאפד ןומיפ :כח יאמוס ,1 [יימיפ | יאפ 'ל .תִד ךיתיב ילכ לכמ תאצמ המ ,ּ תאצמ
 | תףִך רשפא .יכנאחפ [רשפיא | י תיבב [לצא 3 | אפ רד :יתכנחְד רה אוהש | תִד - םלועבש גהונב

 ולזפא ,[ך תחא ..וליפא ,*א 'א ..וליפא ['אך דחא ןיכס וליפא * | תאד 'ל :יכנחפ [ונממ | תונהיל
 . .ותששמ ,ו1 [ילכ -- וכ | י דחא ןיכס וא ץפח וא ,5 תחא אניכס 'יפא ,ןפ דחא ןיכס וא ,) דחא הניכס

 המ ;,ץְז ךיתיב ילכ לכמ תאצמ ..יכ ,בַפ תאצמ המ ילכ ..יכ ,[ן ךיתיב ילכ ..תששמ יכ , ילכ
 ,1ו דחא ארוגיצ ,[] הירוניצ .פ הרונצ .?א ארונצ ;5נא [ארוניצ | י דחא טחמ4 | א ךיתיב .. תאצמ

 | יתנחד יל :כ ןוינמ .אפ [ןינמ | ףך יל םינב לש ] כנח ןתונתוונע | ףִ תאצמ אל ארוניצ
 [תכנחפד אבו *5 | ך תויונמ :יתכנאחפ [תוינמ | ₪ חרביו 'תכד /תאחד חרביו ינש ,51 [חרביו

 ךותב ,י [וסויפב 6 | "א יעשפ המ ;יתוחיְד ינוע המו | א 'ל יתישע המ | וכנפ ןתנוהי | יאל יל

 | זך לבא [םרב | ףִד אלטקד ([ך ןילמ) ןילימ וסויפב ,ץֶד ישפנ תא שקבמ יכ רמאש ופוייפ ךותב .5אפ ופויפ
 ךמע יכנא הנש) 'וגו הנש םירשע הז ;[] הפירט ;יאפ [הפרט 7 | 1א 'יתכ אכה ,[] 'מא אכה ,ן תכה

 ;ן "וגו ךילא . "וגו [ךילא | כב הפרט ךמע יכנא הנש ..הז ,[ן| הפרט הנש ..הז ,ןְד הפירט (ן 'וגו
 | ךפ ?ל יתייה | ךכ?א יכנא | ד הנשקבת ידימ = [הנטחא | י אנליטקד .[ךְ] הליטקד | פ יל

 | א 'ל .יתפד יראה לע .ךכנ"אחוז [ירא לע

 ,ט''קלבו גייכב ה''בו .יתאטח המו 1  :נ'חעו רמאמה ףוסב ליייכב 'יגהש ומכ ן תר ג תרוכ ע יתהגהו ןתונע אלו שבתשנ
 תשבושמו ,יתאטח המו ינוע המ םש אישבו ,גרובצניג 'צוה ך'נחבו יש תחנמב 'עו יתאטח המ בוהכ ארקמבו
 ירו ס"ר נ"חו ,יאמיס 'ר י"כ ינשבו ,ג"וכב הכו | .יימיס 'ר 2 :'וכו רובס תא א"ד [ת''כו] 'יסופדב 'יגה
 רמא ה'דב 487 רצו סריתו הידב 848 דצ ליעל י"'מב 'יעו ןומיס ר'א םש בוט לכשבו ,ט"קלב םג אתיא ןו מים
 יעב ןאמ יד בו ביפ תומבי 'שוריבו תורוניצו ןיטחמ 'ב א"כ הגיגחב ןכו טחמ ומכ ןטק רבד ארוניצו ,'וכו ול
 ביתכהו תויגמ םש א'שב ירקהו ,תויונמ ו"דו ר"פדב .תוינמ 4  :'א רנצ 'ע ךורעב 'יעו ןירוניצ יעב ןאמ ןיטחמ
 תביתכו ,ןתנוהי ינפל בותכ ארקמבו ,'יסופדב םג אתיא ןתנוי ינפל 'יגהו ,גרובצניג 'צוה "נתב 'יעו תיונמ
 אלטקד ןילימ וסויפב 'וכו ריכזמ ףסונ [ת"יכו] 'יסופדבו ,תונוש םימעפ דועו גייכ זיט 'ג יב גיי א"שב ןתנוי
 שר ג םינבלש ןתונתונע אלו תובאלש ןתונדפוק ועמש 'פ אתקיספה לא זמרו עטיק וייכבו ,טוקליבו י"כב אתילו
 ,804 דצ ליעל י"מב 'וע וייכב ש ר ג ןונגסהלו ,ירחא תקלד יכ הכה םרב 'וגו ילכ לכמ תאצמ המ ועמשב
 אלו 'וכו ןתונדפק קחצי בה רב לאו מ ש ר*ש ב יגח רב ןתנוי 'רו הירזע 'ר רמאמה ןושל םש אתקיספבו
 תוינמ דוד חרביו דודמ םינב לש ןתונתונע אלו יוגו ןבלב בריו בקעיל רחיו בקעימ תובא לש ןתונרפק 'וכו ןתונתונע
 רד םדא םלועב ש גהונב ('אמיפ 'ר 'מא 499 ימע ג'המבו) ןומיס ר'א וסוייפב םימד תוכיפש ריכזמ ,'וכו
 אל ןיכס 'ופא טחמ 'יפא הזו לק רבד 'יפא ודיב אצמי [אלש] רשפא ותיבמ תאצל (שקבמו גי'המב) רבועו וימח לצא
 קחצי 'ר םשב יגח ךב ןתנוי 'רו הירכז 'ר 'וכו תוינמ דוד חרביו םש לאומש שרדמבו ,'וכו ודיב אצמנ
 אמש רובס תא 'וגו ןבלב בריו בקעיל רחיו בקעימ תובא לש ןתונדפק 'ןכו ןתונתוונעמ 'וכו ןתונדפק הפי ןוירמ רב
 םדא םלועבש גהונב (אבר ןומיס 'ר םש י"כבו) הבר רמא ןיסויפ ירבד אלא םש היה אל אלהו ויה םיעצפ וא תוכמ
 לש ןתונתוונע ודיב התלע אל ארונצ וא טחמ 'יפא אכה םרב המואמ ודיב לוטול- אלש רשפא וימח תיבל ךלוה
 ימתס רמאמב םש אמוחנתב רחא ןונגסבו ,וסויפב םימד תוכיפש ריכזמ 'וגו המרב תוינמ דוד חרביו דודמ םינב
 רחיו ביתכ םינב לש ןסויפ אלו תובא לש םתונדפק ורמא יתאטח המו יעשפ המ רמאיו ןבלב בריו בקעיל רחיו

 אלש וסויפב דוד ולאו יתאטה ה מו יעשפ המ אלא ל"א אל ופא תורחב היל רמא המ האר ןבלב בריו .בקעי
 יוכו תובאלש ןתונדפק אוה קחצי רב אננח 'ר לש רמאמה רקיעו] 'וכנ ונפגי 'ה םא יכ ביתכ לואשב די חולשל הבא
 רגסומ רמאמ אוה יימיס 'ר רמאמו ,'וכו דודמ ןינמ םינב לש ןתונתונע אלו יוגו ילכ לכ 'וכו וימח תא םסייפמ בקעי
 א"יכבש יתיאר זחא ,םש לאומש טוקליו אמוחנתו אתקיספהמ אצוי ןכו ,שרדמה ךרדכ אבוהש ארקמה תא שרפל
 תקלד יכ אכה םרב 'וכו דודמ ןיגמ םינב לש ןתונתונע אלו וימחל סייפמ בקעי םש !יגהו ,םיסרופמ םורמאמה 'ב
 אוה ירחא תקלד יכ אכה םרב ןאכ ןושלהש דוע הארנו ,'וכו רד ןתח ןומיס ר"א ילכ לכ תא תששמ יכ ירחא
 תופרט יגמיס הב ודלונש הפרט םעט ןיאש .אליטקד 7 :[בקעי לש םיסויפ ירבד תא ריכזה רבכ כ ,הפסוה
 ףרוט ףורט ומכ אליטקד י'כ ר"ב 'יפבו [יטיש יניב םלשוהו ל"וכב 'ל אליטקד דע הפרט ןמו] אליטקד אלא
 ןמ אריבתד 'א י'רתבו ,אריבתד ןאכ א"תב ומכ תילדב אליטקדו ,ליטק לטקימ א'ת םשו ,(גי'ל ז"ל תישארב)
 :תליטק ןאכ 'ב י"רתבו ,117 דצ ןאמלאד 'יעו אריבתד הפרטה ביי ב'כ תומש א"תב םגרותמ ןכו ,ארב תוח

 שו

 א .
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 הוה רחא העור היה םאש רמאת םאו ,סוי לכב ןבל [ןאצ] ןמ םייש 'ה לכוא אהיש יראל ה"כקה רזנ
 ..םיעוו אלמ וילע אוקי רשא ופרט לע ריפכהו היואה הגהי רשאכ רמול רומלח ןליצמ
 :(1 אל היעשי) 'ונו תחי אל םלוקמ

 :אילילב אכננו אטמיב אנגנ יל ןיייק הליל יתבנגו םוי יתבנג
 " יול ןכ עשוהי 'ר רמא ,רמוא היה המ 'וגו יתנש דדתו 'וגו ברח ינלכא םויב יתייה (מ

 . לארשי אנ רטאי ונל היהש י"י ילול תולעמה היש ד'הה םיליתכש תולעמה ריש ויט
 | ' בשוו שודק התאו רמוא היה םיליח רפס לכ 'מא ןמחנ רב לאומש 'ר ה ,אבס לאישי (א דכק םילחת)
 0% :אכס לארשי (ד ככ םש) לארשי תוליהת

 וובר אייח 'ר רטא [םינמ תרשע יתרכשמ תא ףלחתו] 'וגו הנש םירשע יל הז (אמ
 :.ינש טימעפ 'ק 'טא ןינכר [אל ןה ערפמל] םימעפ 'י רזוח היה כקעי םע ןבל הנתמ היהש רבדו רנד לכ
 /.- :הרשעמ תוחפ ןיינמ ןיאו םינמ תרשע

 ל 1889 דת 898 95 ליעפ 9 :  754 75 לעל ,סט סוקלי 5  :סש פוקנלי 1

 ו "אהיש .ג'א ןייש שמח . .אהיש .ָקֶזֶד םייש שמח לכוא אהיש | י ונאצ לע .ם יראה לע .א ירא לע 1
 0 0 ,ן םיחיש השמח לכוא היהיש .ו השמח םוי לכב ונממ לכוא יראה היהש .?אפ םייש שמח םוי לכב לכוא
 2 = :תפגחוד פוי לכב ןבל לש ונאצמ .ל סוי לכב ןבל ןמ [פיי --ןמ * | ד לכואו ףוופ (ת תיהי) היתיש
 , | !א וליאש יתישע ןידכ .ך] וליא .כ ולאש  .ם וליאש [פםאש | 5 םא | י'ל :אפ ןבל לש ונאצמ
 / היה | 'נ יל .כא יראה רחא (כ ףדור ."'א ףרור היה רחא) ףדור רהא .ןפ דחא [וחא | ן יל היה
 | "7 ת'אד יראה .כנ'אחופ] [היראה 2 | 5 יראה רחא ףדורו ליצמ היה .%א ליצמ היהו .'א ליצמ היה [ןליצמ

 |[ אלו תתי אל ..רשא .א"ןפ תחי אל .. ('א הרקי) ארקי רשא [רוגו -- רשא * | י ופרוט | (* יראהו ריפכה)
 " 8 [נ'אח הליל יתכגגו * | יתכ'אד יתבוגג .ג'אחו |יתבגג 4 | יחו ל .גל "וגו .כ סיעור ..רשא .תֶד הנשי
 א ,ו אממוד ,!א אמויב .] הנמטיכ | ן הכנג | ₪א היל | כ ירק .%א ןייק | ל "וגו .תוכ'אוְד הליל יהבונגו

 7 [יוגו יתנש -- יתייה 5 | | אילילב הכנג יל ןיירקו  ,ו%א אילילד אבכגו ,[] איללב אבגגו | ?א אמויד
 2 " ברח ..יתויה .'א הלולב חרקו (כ ברוח) ברח ..יתויה  ,י יגיעמ יתנש רדהו הלילב חרקו בווח . .יתייה
 .: | נאחופ הפו | ד 'ל .ם ברוח ..יתייה ,[ךו יוגו ברוח .. יתייה ,1 'וגו ברח ..יתייה ,?א חרקו

 0 שטח 6 | י יול . .עשוהי יר .חפ רמוא . .עשוהי 'ר :תכנאוְד רמא .. ([ך עושוהי) עשוהי 'ר [יול -- רמא

 ' "רפסבש ;יאפ (?א םילת) םילית רפסבש | אפ תולעמ .ך ריש .יתככנחו [תולעמה ריש-| תכג'אח] הרשע
 : ריש :,פחופ .[תולעטה רוש | -ך יל ,י ינש.םעט המ [ד"הה | תכגחוְד רמוא היה (22 םילית) םילה
 \ ,'א לארשי . .רמאי ['תכנ'אהפך לארשי אנ --ונל * | ("א יל היהש -- ריש) יתננד 'ל .'א דודל תולעמה
 [ אבט -- לאומש 'ר) | ן הבס | (תורושה ןיב םלשוהו) ל 'ל |לארשי** 7 | ך וגו וגל ,ל לארשי . .רמאי 'וגו ונל
 [( "הפ .ך - ינש [התאו | יפ 'ל .ץ רמוא אוה [רמוא היה | תכחוד םילת .ינפָז [םיליח | 1 ינמחנ | (א יל

 ל

 [ <" ךחובב ,1 'וגו ךיתיבב ,ן]ז וגו ךתיבב [ווגו 9 | ןז הבס | יתכתפ ד תולהת ,ןו [תוליהת 8 | י -, 'נש םעט

 [ 7 + |ןבל הנחמ | גל "ל [תכוזד רבדו * 10 | ץֶד הבר הייח .1 הבור .. .2] הבר אייח | תֶד יל :כ ךיתדבע
 אל --ערפטל * | ןך\ז ההשע | רוז וב רזוח | ץ וגיבא כקעי ,תכנוְד בקעי וניבא [כקעי | ףכוְ]ְ הנתמ ןבל

 [םינמ תרשע 11 | ך האמ .'ד ('ק | ד ןננר | ל יל .ך ול ןה ינש ערפמל ,ן 'וגו עירפמל .ז "וגו ערפמל
 -0% \ | ן םינמ ,ך ןינמ .ן [ןוינמ | ך םינומ 'י יתרוכשמ תא ףילחהו

 , םייש יה 1 : 7 לע אטוח יתויה יכנא קתעוה 168 רצ בוט לכשבו ,ל"דרה 'יפכו] הנטחאב א"הב שרדה זמרנ ילוא

 ,ת"יחל א"הה ףלחתנו ,'וכו ןבל לש ונאצמ וי לכב ןייש הג מ ש לכוא תויהל יראה ל ע ה"בקה רזגש היחה
 -, = "טייכ ריב 'יפבו ,ולצאמ הלזוג יתייהש ירא לע אטוח יכנא הנטחא יכנא שרפט י"כ ר"ב 'יפבו [הנומש הנממ השענו
 [( רטאת םאו לוכאל ול רזג ה'בקהש תדכ אלש יתישעו ויפמ ופרט יתלצהש ירא לע אטוח יתייה ינא רחא ןושלמ

 | םלוקט 'וכו ופרט לע יר א ה הגהי רשאכ רמול דומלה ירא יפמ הלט ןיליצמו םישוע םיעור ראשש יתי
 - "ןץפמ ןפרט יתלצהש תדכ אלש יתישע ינאו ףורטל יראה לש וכרדש תדמל אה הנעי אל םנומהמו ז

 ול ןוירק 4 = :[ןאצב עכנ אל תויחה ןמ דחא ,העור (בקעי) היהש ןמז לכש אתיא (ה"ספ) ט"ספ

1 , 

 :  םהירחא עגותמו תדבואה תא שקבלו תחדנה תא בישהל ףדור יתייהש ךותמ א"למ טיוכ ר"'ב 'יפב שרפמ
 [ 0  םרטשל ידכ ןשי יניאו יתנשמ רועיג ינאש ךותמ הלילבו םויב .כנג | [יל] ול ןירוק תובוחרבו םיקוושבו םירהב
 .. והורשחש ןכ ותוא ןירוק תוירבהש כ"מב 'יפה סג קחודו ,הז שוריפל םעט ןיאו] הלילב בגג [יל] ול ןיִרּוק
 !ןאכל הלילו םוי ןיא יכ ,םולכ ונייממ רספח אלש וארש ינפמ ןבל ןאצ רפסמ תואלמל םירחא לשמ חקלש
 ךירצ יכ  ,הלולב ותנשמ ותוא ,ןיריעמו ,םויב ותוא ןירוק םיבנ ג הש הגוכהו ,רילב יבג ג  ל"צ .יתעדלו
 תיל הירק קתעוה םש בוט לכשבו ,היל ירק ייגה כ"יכבו :הלילה לכו םויה לכ רמשמה לע דומעל אוה
 היהש הנש םירשע לכ שרדב 784 רצ ליעל רבכ רדסג רמאמה .'ןכו היה המ 5 = :[ןוכג הז םגו 'ןכו אבנג
 2 המ םילהת רפסב ש תולעמה ריש ץ'ט רמוא היה המו קתעוה 168 דצ בוט לכשבו ,בכש אל ןבל תיבב
 : רמוא יול ןב עשוהי 'ר רמוא היה המ ברוח ינלכא םויב יתויה 'ב 'ם ףוס סדרפבו 'וכו ילול ןהב ביתכד םע ט
 ,'וכו התאו רטאנש רמוא היה םילהת רפס לכ רמוא יג מ חנ רב לאומש 'ר םיליה תב ש תולעמה ריש ויט
 108 דצ ו"חמב ייעו וניבא לארשי לש ויתוליהת םויה לכ הפצמו בשוי הי'בקה היהו ונלש ןקזה רטולכ םש  שרפמו
 % וב רזוח היה ועטוק וייכו זייכבו ,859 דצו 858 דצ ליעל 'יעו יתמלשה ןכ .אל ןה ערפמל 10 217[:  ךצ י"שר רודסו]
 2 בקעו .ב"יכבו ,'ו ג | בקעי וניבא םע ג"ובבו ,הרשעמ תוחפ (םינט) ןיינמ ןיאו 'ו גו (עירפמל) ערפמל םימעפ הרשע
 . " טוקליב קתעוה אל ןכו ןאכ רמאמה רדסנ אל [יבו 'א א"יכו] פייכבו |ליעלדכ 'ו כ םימעפ הרשע ת"יכבו] ."וכו



 099 נמ אל רע השרפ אציו .

 בי אב ילול ינש םוקמ לכ 'א יירכז יול ןב עשוהי 'רו יול ןב יידנז 'וגו יבא יהלא יילול (במ -
 תוכזב אלא ולע אל ןמצע לכ היל רמא ,(י גמ תישארב) ונהמהמתה ילול יכ 'תכ אהו ,תובא תוכזב
 ירד אנשיל ןיקפמד תיא 'מוחנת 'ר רמא ,סולשב םשמ  םילוע ויה אל תובא תוכז ילוליאש תובא
 הז ףא היל רמא ,הזמ ץוח תובא תוכזב אב ילול ינש םוקמ לכ 'א עשוהי 'ר יול ןב ידבזו עשוהי
 5 הנמא תוכזב ,הרוח תוכזבו הנמא תוכזב רמא יול 'ר ,םשה תשודק תוכזב רמא ןנחוי 'ר ,תובא תוכזב
 : (בצ טק םש) יעושעש ךתרות ילול הרות תוכזב ,(גי זכ םילהח) 'ונו יתנטאה ילול

 תובא תוכזש תובא תוכזמ הכאלמה איה הביבח רזעלא ןכ הימרי 'ר רמא 'וגו יפכ עיגי תאו

 גיי יק ספיו לעוקכפ י,סכ עוקלי 7 = :'ס ייפ 75 יז יי כ סילסס םכדע ,סש עוקלי 1 -

 יי יודו רוקי קל יעוקווה

,/ 

 | אפ יל ;ם יל היה קחצי ..יהלא .[ךְ קחצי דחפו ..יהלא ;י]ִה םהרבא יהלא .ןז  [רגו 1
 ןָז יול (ן רב) ןב ..'רו יול רב יידבז /תכ"אד יול... (ף עושוהי) עשוהי ..ידבז , [יול -- 'רו --- יידבז
 !א יול ןב עשוהי 'רו רמא /תכניאחוד רמא | תכאחפד יול ןב ידבז /ןֶז יול (ן רב) ןב יירבז | אפ יל
 ,יא ?יתכהו ,כָנ 'תכהו ;פ 'כהו ,[ְד ייתכ אהו | א תוכז ל | יאוז יל אב | 1א הב 'מאנש | כנחו לכב

 | ייא אלול | תן התע יכ | תד (ת 'תכ) 'יתכ אהו ([ן עושוהי) עשוהי 'ר ול רמא ,ן 'תכ אהו הל 'מא
 לכ [יתנ:אחופד ןמצע לכ * | .תפ ול ;ן הל | ג'א ונהמתה ,ל ונמהמתה [יתכ'אחופְ ונהמהמתה * | -
 ,תכד ילולאש  .ינ?אחְו .[ילוליאש 3 | .ןך ואב |ולע | ('א ?ל היל רמא -- ןמצע לכ) כ יל ,ל ומצע ,

 ;תכגיאפד אמוחנת ,!ְך [ימוחנת | ב םלועל ,יפ םולשל | י ולע .?אחפ ןילוע ויה | ם וליאש ;ץ ילמלאש
 אנשיל ,1ו ינירחא אנשיל ,?אפ אנירחא אנשיל .ן]ז הנשיל | ו קיפמד .?א היקפמד ,פ יקפמה | ןֶז המוחנת
 | נפ 'ל :תכ'אוזד יול ןב (ןֶז יידבזו) ידבזו יול ןכ (ןך עושוהי) עשוהי (%אָ 'ר) ירד [יול -- ירד | 5 ירחא
 ,5 יוגו ילול יכ הזמ [הזמ | גילאפ יל אב | כָנְוְזְד לכב ,ילאפ |לכ | תכנ"אוְד רמא | יול ןב עשוהי 'ר 4
 ידבז היל 'א ,[ך ידבז ול רמא .ןֶז הל רמא | 1 םיטבשמ ,?א וגהמתה ..יכ הזמ ,פ ונהמהמתה ..יכ הזמ
 | יל הרות -- הנמא תוכזב | ל ליבשב [תוכזב **5 | תכנ"אפד אב ₪ :יאוז [הז ףא | פ יול ןב
 (ת ינש .כ 'תכד) יכד הנמא ,?אָד תוארל יתנמאה ..הנמא ,ןז יתנמאה . .הנמא ['וגו --הנמא | 1א הנומא

 ךתרות (ָג ילול יגש) .ילול הרות ,1א י"י בוטב ..אלול ימאנש הנומא ,תכפ י"י בוטב תוארל ..ילול
 ,פ5 ייעושעש ךתרות ילול הרות .ל יעושעש ךתרות הרות [?א יעושעש -- הרות * | ץ תוכזבו 6 | יָנ יעושעש

 הרות /תד יעושעש ..ילול [ת 'נש] הרותה ,פ יעושעש ..ילול 'כד הרות ;ןֶז וגו יעושעש :. . ילול הרות
 ;יגח [תאו 7 | יָנ י"י בוטב תוארל יתנמאה ילול ינש הנמא ;"%א1א יינעב יתדבא זא יעושעש . .ילול 'אנש
 ,כנאפ [רזעלא --רמא | וכ םיהלא האר יפכ .תאפד יפכ .ל יוגו [חוז וגו יפכ * | תכאופזד ₪ וינע תא
 | א 'ל תובא תוכזמ | י הכאלמ | ] יל איה | ךִד רמא הימרי 'ר ,ן רזעלא רב ...ימא

 לועל י"'מבו 178 דצ ליעל 'עו וכו 'א עשוהי יר 'וכו עשוהי 'רד .אנשיל ךומסב לייכב ןכו .'א יידבז 1  :[ח/וכבו]
 :[רחא בתכב ימיש יניב ל"יכב הפסותנ תובא תביתו] .,'וכו לאומש ירו ה"דב 899 רצו רזעלא י'ִר םשב ה'רב 116 רצ
 יוגהו ,'וכו 'תכ אהו ה"רב 666 דצ ליעל י"מבו נ"חעו 'וכו 'תכ אהו ל"ביר ול רמא רמולכ "וכו 'תכ אהו 2
 ןכו] ונהמהמתה א לול בותכ ארקמבו ,[ת"יכו יב א'יכו] כ"יכו ג"יכו .\/יכו פ"יכו "יפופרב םג אתיא * לול
 ןושל ןונגסה הזב םירמואש שי = .'וכו ןיקפמד תיא 8 = :[י"כ .בורבו יסופדב אוהש ומכ ונ ה מ המ תה יתהגה
 שרדה לע 'וכו 'תכ אהו י"ר"השקה אל ןונגפה הז יפלו ,"וכו םוקמ לכ 'א עשוהי 'ר ל"ב ידבזו עשוהי ,'רד שרדה
 יכמ ץוח 'ולכ הזמ ץוח .'וכו םוקמ לכ רמוא עשוהי 'ר אלא 'וכו ןמצע לכ ץרתמ ידבזו 'וכו םוקמ לכ ל"ב :ידבזד
 כ"מבו) ל"ב ידבזו ל"בירד אנשיל ןיקפמד 'יגה 'ו'דו ריפדב םגו ,תובא .תוכזב הז ףא רמא ידבזו יוכו ילול
 ;(ל"'בירל ל"ב ידבזד אנשיל ש"שרה 'יחב ההגה ירחא ההגהו ,וירחא  וסיפדה ןכו יד ב ז ל .ל"בירד אנשיל .היגה
 יוכו ילול ינש מ"כ 'א יול ןב י"'ר אביר ה א אנ שיל יקפמד תיא אמוחנה "א ייגה  [יב. 'אייכו]  ם?וכבו
 אנשיל ןיקפמד תיא אמוחנת 'ר רמא 417 דצ .ליעל ייעו 'וכו 'וקמ לכ 'נירחא אנשיל .קיפמד תיא ר/פד  טוקליב\
 לכשב קתעוה ןיקפמד תיאדכו ,שייויעו יוכו אנשיל קופמ הוה ת"ר 789 רצו 595 דצ ליעדו ,ב'חב ש"ויעו אגורחא
 ףיסומו ,ונהטהמתה ילול יכמ ץוח תובא תוכזב אב ילול 'אנש םוקמ לכ יול ןב עשוהי ר"א ילול 164 דצ בוט
 'ר ז"כ רומזמ ב/מ םילהת שררמב אתיא ןושארה ןושל ןוגגפכו ,ןאכ ןנחוי 'ר רמאמכ םשה תשודק לע אבש 'םש
 תוכזב אלול (רמאגש םוקמ לכ רמא ל"ב ידבז רבכמ ספדנש םילהת 'טבו) בותכש םוקמ לכ רמא יגל ןב ידבז
 תובא תוכז אלמלאש תובא תוכזב אלא םשמ םילוע ונייה אל ונימצע לכ ול והמא ונהטהמתה אלול .בותכהו תובא
 ונינפלש רמאמה ןושלכ .קתעוה זישת 'ר טילהת 'קליכו ,יול ןב עשוהי 'ר רכזוה אל םשו) םולשב םשמ ונילע אל
 תוכזב אלא ולע אל ןמ'צע לכ לי'א 'וכו אלול יכ ביתכהו תובא תוכזב אלול ינש םוקמ לכ .יול רב ידבז ר"א
 אתיל םירחואמה טוקלי יסופדב אצמנש ר''עפ .ר'ב ןויצהו ,םלועל םש מ ןיי לו ע ויה אל תובא תוכז ילולאש תובא
 תובא תוכזב אלא וניא ילגל רמאנש םוקמ לכ יול ןב עשוהו 'ר רמא יוגה ד"'צ רומזמ ב"מ םילהת ימבו ,(ן"דו ר"פדב
 אֶל םאש תובא תוכזב אוה ףא היל רמא ונהמהמתה י לו ל ביתכ אהו יגל ןב ידבז 'ר הנענ 'וכו יבא יהלא ילול רמאנש
 ילול יכ ביתכהו היל רמאו יול ןב ידבז הנענ נתח 'ר םילהת 'קליבו) םשמ םילוע ונייה אל תובא תוכז היה
 ןוגגסכ םש רמאמה תחסונו ,(םולשב םשמ םילוע ויה אל 'וכו היה אל םאש תובא תוכז איה ףא היל .רמא  'וכו
 .'וכו תשודק תוכזב 5 = :494 יומע ג"'המב עיעו ל"'בירו ל"ב ידבז םירמואה תומש ףוליחב ונינפלש ןושארה ןושל
 ימבו ,דוקנו א לו ל בותכ ארקמבו ,טוקליו .יסופדבו ['א 'א"יכמ .ץוח] י"כ ראשב םג אתוא יתנמאה י לו ל ?יגה
 (יט 'א היעשי) תנאבצ 'ה ילול רמאנש ה"בקה תוכזב ילול לכ רמא ןנחוי 'ר ייגה זיכ רוטזמ במ 'םולהת

 הרותה תוכזב ילול רמאנש סוקמ לכ יול 'ר רמא ד"צ רומזמ םשו  ,'ןכו הנמאה תוכזבו הרוהה תוכזב רמא ינל 'ר 4
 תוכזב ילול רטאנש םוקמ לכ ןנחוי 'ר רמא 'וכו יתנמאה אלול רמאגש הנמאה  תוכזבו 'וכו ךחרות ילול .רמאגש
 תוכזש 7 :םש םילהת 'קליבו רבכמ ספדנש םילהת 'מב ייעו 'וכו התרזע 'ה ילול ביתכו ונל היהש 'ה ילול ומש

 ןוממ אלב ינתחלש םקיר התע יכ כיתכד ןוטמה ליצה תובא תוכז שרפמ רחא ןושלמ טייכ רב 'יפב = ,'וכו תובא :
 ר"'א 'ןכו וינע תא ַשרפמו סרוג 16% דַצ בוט לכשבו ,יתיב תושפנב קיזת אלש שמ א חכויו ףםיהלא האר ,
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 סקיר התע יכ 'וג] ינא יהלא ילול ןומט הליצה תובא תוכז ,תושפנ הליצה הכאלמו ןוממ הלצה -
 : 'וו יפכ ץיגי תאו יינע תא תושפנ הליצה הכאלמו ,[ינתחלש

 תונבה ויה ויתונב ןלוכ ןכואר 'ר רמא 'וגו יתונב תוגבה בקעי לא רמאיו ןבל ןעיו (גמ ג
 תא הנעת םא אכהמ הל ןיתיימ ןינכר ,עבוא יוה השעא המ יתונבלו םיתש ירה יתונב

 ₪ : עברא ירה יתונב לע םישנ חקת םאו םיתש ירה (ג אל" תישארב) יתונכ 5
 : תייח איריבט לש וזה ןשכ ןנחוי 'ר רמא 'וגו המיריו ןבא בקעי חקיו (המ
 פארוק היה וינב אלא ,הירכק יוולו היל הוה רח ול ויה םיחא המכ ויחאל בקעי רמאוו (ומ

 /(פ''* 'פ) ספכו יסנט 'פ ם)קק סכדע ,סט עוקלי 7 = : 'ד 'יפ סלשי\ לעותנס ,סש עוקל" 6 :ו"לפ ל*כדפ ,סט טוקני
 : סט 6"כדפ ,סט סעוסנס ,(128 75 סעוז טכדמ) סט כ"מ םלקק םכומ

 יהלא [ו ינתחלש -- יוגו * | [ך תושפנ הליצמ | (םפ 'ל ןוממ -- הכאלמו) | ₪ דבלב ןוממ | ןְך הליצמ 1
 ,1 ינחלש םקיר ..יהלא .[] ינתחלש םקר ..יהלא . ינתחליש םקיו התע יכ יל היה קחצי דחפו םהרבא
 יפכ * | ו ינוע ,[ך ייגוע 2 | אל יל ,ך וגו ,[ן םהרבא יהלא .ן 'וגו םהרבא יהלא ,ם "וגו םקיו ..יהלא

 ןבל ןעיו 8 | ַ] שמא חכויו ..יפכ ,ך 'וגו םיהלא ..יפכ .[ןכ םיהלא האר יפכ ,יא יפכ .ל 'וגו [גום "וגו

 יתונב . . בקעיל רמאיו .י'אחפ יתונב . . בקעיל רמאיו .ן 'וגו ייתונב ...רמאיו [) 'וגו -- רמאי * | א יל

 ,כ'א יול .'רתד ןיבא .'ך ןובא .י?רגחו [ןבואר | 5 לאותבו .?א יתונב תונכה ,תוכְד ינב םינבהו

 | !א יד ןלוכ .2כ םהלכ .1] םהלוכ ,?ך םלוכ .י ןוהלכ .ןד ןוהלוכ :.פ ןלכ .*ראח [ןלוכ | 'אפ יל
 [השעא המ | | ייתונבלו | - םינב םינבהו יתנב ,ן ייתונב [יתכנאחפְד יתונב *4 | אפ 'ל תונבה

 תכגיאחוזד ןנכי .*א |ןינבר | כז העברא | ל הנה [ירה ** | יכנאפ 'ל .ןך םויה הלאל .ז הלאל -
 ;נח אכה ןמ | ך היל [הלל | 1 ןייתמ .א ותיימ /תכ'אד יתיימ .חוֶז ([ןיתיימ | (יפ יל עברא -- ןינבר)

 הימיריו ['וגו המיריו* 6 | זך העברא | ן ייתונב | ל יתנב ,ן ייתונב [תכנאחְ יתונב *5 | ןֶָז הכה ןמ

 ייכנ'אפ אייבט | ם יל .יירתאד הוה .?רכגו] ןוזה | ילרכגאפ 'ל :וזדל 'וגו .'ך הטיויו .ף הבצמ
 ויחאל .פ "וגו ויחאל .י [ויחאל7 | יכנאפ 'ל .תןְד התיה .ן [תייה | ץ יירביט .רת'אְוְד הירבט
 ,?ףךכנ'אחופז [סיחא | תףכד םינבא . .ויחא לא .[ְד 'וגו םינבא . .ויחאל ,'ך)א] םינבא וטקל ויחאל .ץ וטקל

 ,ץ הווה דח .2 היל הוה דחא .?ף ל"ה דח .אפ [היל -- דח | !ך היל | !ך ווה .*ךַ] היה | 1ראְד ןיחא
 /] הוה דח איטנא ,1 היל איוה דח איטנא ,[ָ היל ..אטנא ,* היל הוה 'ייטנא ,' היל הוה חא דח
 [םארוק -- וינב | 5 אהמתא ₪ [הירבק | [₪ יאולה , יאולהו ,][ יוולהו .ירתא יאולו | תוד רח

 ..ולא .כנַאזְד סתוא . .היהש .. (ב וליא) ולא .ןפ] ןתוא .. היהש ..וליא .ןְד ןתוא ארוק אוהש וינב ולא
 | י םתוא . . היהו

 התע יכ יבא יהלא אלול 'אנש ןומממ הליצה תובא תוכזש תובא תונזמ רתוי הכאלמה איה הביבח אימחנ
 רמשה ביתכדכ שמא חכויו םיהלא האר יפכ עיגי תאו יינע תא רמאנש ישפנ תא ליצה הכאלמ תוכזו ינחחלש םקיר
 ןידמל .ונא ןאכמ ער דעו בוטמ כקעו םע רבדת ןפ ךל רמשה רמאמה םש אמוחנתבו ,'וגו בקעי םע רבדמ ךל
 תוכז ול הדמע אל כ"א 'וכו יבא יהלא ילול רסאנש דומעל תובא תוכז לוכי ןיאש םוקמב תדמוע הכאלמ תוכזש
 ויפכ עיגי תוכזב ול ערהמ ריהזהש שמא חכויו םיהלא האר יפכ עיגי תאו יינע תא ונוטמ תרימשל אלא ויתוכא
 ליעל םג ןיבא ןובא םע ףלחתנ ןבואר םשהו ,'יסופדב םג הטמל ה"כו הנוכנה 'יגה ןכ | ,ןבואר יר רמא 3 | :'וכו
 יתשל ןנתנו ויתוחפש יתש תא ןבל חקל אתיא םש א"ררפבו ,הפלזו ההלב ףא .ויה ויתונב ןלוכ :884 [דצו 109] דצ
 לחרל ןבל ןתיו 'נש תוחפש וארקנ ושגלפב םדא לש וינבש ךדמלל אלא ויה ויתונב אלהו ויה ויתוחפש יכו ויתונב
 בוט לכשבו ,שגלפמ ויה ויתונב הפלזו ההלב ףא םימעפ יתש יתנב יתנב 'וכו הנעת םא 'פל י"שריפ ןכו  ,'וגו ותב
 שרדה ןושל ייחבבו ,שגלפמ הפלזו ההלבו תוריבגמ האלו לחר ויה ויתונב ןתעברא 'וכו הנעת םא 'פל 166 רצ
 י  שממ ויתונב ויה הפלזו ההלב םג יכ הזמ הארנו םש בתכו עברא ירה םיתש יתונב םיתש תונבה יתונב תונבה
 :תונבכ יל תובישח םלוכו עברא ירה יתונבלו םיתש ירה יתונב תונבה ט"קלבו ,ותיכב תולדוגמ וא תרחא השאמ
 אלא (חיי ח"כ תישארב) הבצמ התוא םשיו ומכ הכצמ הטושיו כיכאש קיידמ י"רו ,יתמלשה ןכ | .'וגו המיריו 6
 ומכ ל"יבב איריבט תביתכו) סהל העודי התיהש אירבט לש וזה ןשכ ההובגו המר התיהש שרודו הבצמ המיריו
 ,ההובג החיה ךכ 'וכו ןשכ המיריו ןבא בקעי חקוו ט"יכ ר"ב 'יפב ןכו ,(םש י"מב 'יעו היריבט 987  דצ ליעל
 הדימעהש ןויכו הטוס התיהו הכוראו הלודג החיה ןבאה הכצמ הטיריו ןבא כקעי חקיו שרפמ 165 דצ בוט לכשבו
 המ בקעי לש והרובג האר אתיא םש חלשיו אמוחנתבו ,המיריו ביתכ ךכל 'וכו ןגחוי ר"אד םר רהכ תיארג החיה
 : ריבעמש םדאכ הבצמ המירה אוהו המיריו 'וכו הירבט לש הגישכ הרועש המכו הבצמ המיריו ןבא בקעי חקיו וב ביתכ
 אלא ורבקש יאולהו ושע ול היה דחא אלהו .'וכו םיחא המכ 7 811:  רצ ליעל 'יעו תיחולצה ןט תיחולצ קקפ
 אלא הרבק יוולו היל תווה אדח ול ויה תונב הטכ יוכו ויתונב לכו וינב לכ ומוקיו ר"'פפ ףוס ןמקל הז ןונגסבו ,'וכו
 בשבו .,ןיד לעב סוקידיטנא ןוי ןושלב ודגנכ םינפ זע שרפמ י"כ ר"ב 'יפבו ,(!י"ל איטנא 'וכו דח איטנא 'יגהבו ,'וכו
 ויחא ןארוק היהש םיטבשה ולא אלא ורבקש יאוולו ול היה דחא חא ויחאל בקעי רטאיו שרופמו קתעוה םש בוט
 ויהש :ויחא םתוא ארוק היהו וינב ולא ויהאל אבוה ייחבבו ,ויה וב אצויכ םיקידצו םירוביג אגוח ר"או הבח ןושלב
 בקעי רמאיו סהל רמוא אוה ןכש ויה ותוטכ ןירובג בקעי ינב ףאו םש אמוחנתבו ,וב אצויכ םיקידצ וב אצויכ םירובג
 בקעי חבזיו םש תלהק שרדמבו ,ותומכ ןורובג ויהו ויה וינב אלא הירבק ינלו היל הוה דח ויה ויחא יכו ופקל ויחאל
 ייעו 'וכו םיחא ול ןתוא ארקו ול ןתוא המיד וטכשל ועיגהשכ אלא ויה וינב אלהו 'וכו ויה ויחא יכו 'ןכו רהב חכז
 וטקל ויחאל בקעי רמאיו 'אנש העובש תורכב ומע וינב תא איבהו ו"לפ ףוס א"רדפבו ,םש ב"מ תלהק שרדמב
 יונבל בקעו רמאו סגרותמ 'א י"רתב סגו ,ןיתאכ םדא לש ויגנבש ךרטלל אלא ויה וינב אלהו ויה ויחא יכו םינבא
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 ויבא שובל םדא שבל ןדוי 'ר רמא ,םיקידצו וכ אצויכ ויה םירוביג הינוח 'ר רמא ,ויחא שרוק ןושלב

 : :וב אצויכ אוה ירה

 ךיניעב לק יסרוס ןושל יהי לא ןמחנ רב לאומש יר רמא אתודהש רגי ןבל ול ארקיו (זמ
 ןוומאת הנדכ םיאיבנב ,אתודהש רגי הרותב ,דונכ ול קלח ה"בקה םינותכבו םיאיבנבו הרותבש

 : (ד ב לאיג) תימרא ךלמל םידשכה ורבדיו 'כד םיכותכב ,(אי י הימרי) ןוהל
 ןאכ רע רתסנ יכ אלא תכ ןיא רתסי יכ והכא 'ר רמא וגו רמא רשא הפצמהו (םמ

 : הזל הז םיאור ונא ןיא ךליאו ןכימ הזל הז םיאור ונייה
 : ויתונב םהלוכ ןכואר 'ר רמא יתונב תא הנעת םא (נ

 : 'ג סיכ ז"פ סעוס 'טוכי ,סיכסמ 'כ לסינד 'קלי  ,ויפכ יכ סיעכי 'ק5י ,סע עוקל 8 :  [יע ייפ סיפפ ןטקל י'ע] 1
 :סע 'קל 8  :ל*ק יכ עוקלי 6

 ,ן איינוח .?רנחופ אינוח | יא 'ל .תכ שדקה .. .נְופְזְד שדוקה ןושלב :77 שדק ןושלב [שדוק ןושלב 1
 יו םיקידצ ;1רתכאהופ]זְד םירובג .*ך ויה םירובג ,1 [ויה םירוביג | %א ןנחוי ,51א אנינח ,רתְד אנוה

 [אתודהש 5 | יתכגאוזְד לש ושובל ,פ [שובל | יי וב אצויכ םירובג :תכנאחופ]זְד וב אצויכ םיקידצ
 ;יתכגד אהי :.עאחפ [יהי | (הימרי) ו ינמחנ ,3ִל ימחנ [תניאופזְך ןמחנ * | ץ 'ל ,פ "וגו ,ד אתודהס

 ,(לאינד) ית ימרא ,(םש) ו תימרא ,ןאְזְד הז יסרוס ,ן יסרוס הז ,1ועכפ [יסרוס | (םש)י יהת ,ןֶז היהי

 ,(םש) יע?אפד םיאיננב .יִנאָחְוְז [םיאיבנבו | (הימרי) ו הרותב בותכ וניצמש 4 | יו הלק | ך הזה יסרפ

 ,(םש)ּּו קלוח ה"בקה ;ע [קלח הי'בקה | 5 םיבותכבשו ,פ םיבותכב :יעתגאחוז [םיבותכבו | כ םיאיבנבשו

 | יתכאופזד = ןבל ול ארקיו .פ [רגי | 5 ה"בקה קלחש וניצמ .יתכנאחוְזְד קלוח ה"בקהש (ן ונאיצמ) וניצמ
 ,1ך "וגו ןוהל ;(םש) ינא [ןוהל 5 | י ןורמת ,(םש) יענאה ןורמית | 1 ןגדכ :יכאחפ'ִך אגדכ | ' אתודהס

 | י ודבע אל אקראו אימשד אהלא ןוהל , 'וגו אימשד איקלא ןוהל .ןֶזְד 'וגו םוהל ,שתןכפ םוהל
 ןימלעל אכלמ ₪ [תימרא | ך ךלמה לא | י יל םידשכה | יתכנאוזד 'ל :ח ינש ['א יכד | ןֶז םיבותכבו
 ,ו ךיניבו ..ףצי ;כ ךניבו יניב ..ףצי ;תֶד י"י ףצי  ;פ ['וגו | א רתסנ יכ [רמא -- הפצמהו 6 | יִנְח ייח

 ,ן אוהבא 'ר מא [והבא -- רמא | אוז 'ל ,ןך והערמ שיא רתסנ ..ףצי ,1א רתסנ יכ ..פצי ,5 'גיבו ..ףצי
 (תכנפ !תכ) ביתכ ןיא ,!א 'יתכ ןיא | ך והערמ שיא רתסי ,זד ריתסי [רתפי | כנאפ יל .ץ אהובא ר"א

 / גאֶזְד ןיאור !יתכחופיל םיאור *7 | 5 והערמ שיא = [רתפנ *| ןז ןכ 'תכ ןיא .יתכנ?אחפד ןאכ

 [יתכגאפזד יתונב * 8 | הז תא הז | א ןיאור | ] ךליהו | תכאפד ןאכמ .גחוז [ןכימ | הז תא הז | ל םיאר
 סהלוכ :אפ ויה ויתונב (א ןלוכ) ןלכ .1 [ויתונב םהלוכ | ך ןיבא .ן והבא [ןבואר | ] ייתנב , 'וגו יתנב
 ויתונב םהלוכ ,' ויה ויתונב ןוהלוכ םיתש ירה יתונב לע םישנ חקת םאו םיתש ירה , יתונב תונבה ויה ויתונב
 ירה ייתנב תא הנעת םא הכה ןמ הל ןיהיימ ןינבר עברא ירה השעא המ ייתונבלו םיתש ירה ייתונב תונבה ויה
 (ןך םא ויה ויתונב) םא ינב תונבה ויה ויתונב ןוהלוכ ,ץ [. .] םהלוכ ,ן עברא ירה ייתונב לע םישנ חקת םאו םיתש
 | תד ךניבו יניב דע םיהלא האר ןתתימ רחאל יתונב לע םישנ חקת םאו ןהייחב םישנ חקת אלש יתונב תא הנעת

 אצויכ אוה ירה ושובלמ שבולו ותמוקבו וראותב ויבאל הוש אנהש | .'וכו םדא שבל 1 = :'וכו יוחא םוהל ירק .הוהד
 ןשובל בתכ כ'"מבו ,ת''פיב 'יע ויחא וארקנו םינשב םיריעצ ויהש ףאו ול םימוד בקעי ינב ויה ןכו ויחא ארקנו וב
 לש שובלמ םדא שבלש ןויכ הדוהי ר"א אנינח ר'א שבתשנ ט"קלבו ,ןכ רמוא וישעמו ויתוהמ לעש 'רג יוכ
 אנינח 'ר ותומכ אוה ירה ויבא לש ושובל םדא שבל הדוהי רי'א 'יגה םש ץנעראלפ י"כבו ,וב אצויכ אוה ירה ויבא
 ארקמבו) ןוהל ןורמאת הנדכ םיאיבנב 'וכנ רגי הרוחב שדקה יבתכ ןיב בתכיל .דובכ ול קלח 4 = :ותומכ רובג
 םש ימלשוריבו ,לאינדבש תימרא ליחתט םשמו ,תימרא ךלמל םידשכה ורבדיו םיבותכב (םו ה ל .ןורמאת בותכ
 אוה םיבותכבו םיאיבנבו הרותבש ךיניעב לק יסרוס ןושל אהי אלש ןנ חוי יר םש ב ןמחנ רב לאומש יר ייגה
 ךורעבו ,'וכו ורבדיו בותכ םיבותכב ןוה ל ןו ר מי ת הנדכ 'יתכ םיאיכנבו 'וכו ארקינ ביתכ הרותב רומא
 הירוס ץרא תארקנ איהו 'ןכו הבוצ םֶרא ןושל אוה יסרוס ןושל םש 'יפו 'וכו יהי לא ןאכ ריבמ קתעוה 'ב .םרס יע
 ןושל יהי לא ג'בשרא ט"קלבו ,('וכו לק הזה יסרפ ןושל אהי לא שבתשנ ייסופדבו) ,'וכו יסרוס .ןושל םנושל ארקנו
 םוהל וומאת אגדכ בותכ םיאיבנב 'וכו קלח הי'בקהש וניצמ םיבותכב םיאיבנב הרותבש ךונועב לק .יפרוס
 ךיניעב לק הז אסרוס ןושל יהי לא אי מ חנ ר"א שבתשנ םש בוט לכשבו :תימרא 'וכו ורבדינ ב ו תככ  םיבותכבו
 ביתכ םיבותכבו 'וכו ביתכ םיאיבנב 'וכו ביתכ הרותב דובב בותכ ה ול קל ח םיבותכבו םיאיבנבו הרותבש
 ה'בקה םיבותכבו םיאיבנבו הרותבש 'וכו יסרוס ןושל יהי לא 'מוא 'ר 495 'ומע ג'הסבו ,תימרא 'וכו ורבדיו
 שרפמו ,תימרא 'וכו ורבדיו ןינמ םיבותכב םו ה ל ןורמאת הנדכ ןינמ םיאיבנב 'וכו ןונמ הרותב דובכ ול קלוח
 רמאדכ ימרא ןושל אוה יסרופ ןושלד הארנ ובחכ יפרופ ןושל הדב 'א ג'יפ ק"ב 'סותבו ,אירוס ןושל איהו םש
 בותכה ול קלח םיבותכבו םיאיבנבו הרותב ירה ש ךיניעב לק יסרוס ןושל יהי לא (ונינפלש רמאמהל ונווכו)
 ימנ לאינדו וכו ארזעו לאינד םיבותכב םוהל ןורמית אנדכ ביתכד םואובנב אתודהש רגו ביתכד הרות דובכ
 ,אירוסל הזדב 'ב 'צ בב תופסותב םג 'יעו תימרא ךלמל םידשכה ורבדינ היב ביתכד בג לע ףא יסרוס ןושל. והרוק
 ןירוק םלועה תומואו ימלשורי תרמג ןושל הזש ינא רמואו ימרא ןושלל אוה בורק יסרוס ןושל י"שריפ 'ב ט"מ המוסבו
 רתסי יכ 6 5:  דצ ןאמלאד 'יעו (!יסרוס ןושלב םש לאינדב תימרא םגרותמ ינויה םוגרתבו ,א"יירוש א"גגיל ותוא
 ןועכ זורזו ינוצ ןושל שרוד אוה רתסנ] ע"'צו ת"'פיבו כ"מב 'יעו רתסנל רתסי ןיב ןיחבמ יניא ריעה א"אב = .'ובו
 לטיב ימו וז הפסוה ןאכ אצמנ ת"'יכבו ,ויחא תא שיא הארי .אלש השענ רמולכ ,ד"מ קוספב תירב התרכנ הכל
 תאו 'נש ותגירהב ודבל 'תכה ודחיי ךכ יפלו לארשי תא ללקל אבש עשרה םעלב הלחת הילע רבעו וז העובש
 ןאכ דע ול רמא שרפמ ט"קלבו ,[העשב היד אבה 'מעב 'עו  ,ימראה ןבל אוה רועב ברחב וגרה רועב ןב םעלב
 היכו ,הז תא הז ןיאור ונא ןיא בוש ךליאו ןאכמ הז תא הז םיאור ונייה ןאכ דע ול 'מא םש ג'המב ןכונ יוכו
 ןבואר 'ר 'מא ןאכ םלשוה ל''יכבו ,ג'יכב ה''כו  .ויתונב םהלוכ 8 :םימעפה יתשב הז תא הז סש בומ לכשַב
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 : תינחח הרומש הזכ ןנחוי 'ר רמא 'וגו יתירי רשא 'וגו לגה הגה בקעיל ןבל רמאיו (אנ
 תאוה הבצמה תאו הזה לגה תא ילא רבעת אל התא םאו| 'וגו לגה דע (בנ

 םראלו םירהנ םראל באוי תא רוד חלישש העשב :רבוע התא היטמגרפל לכא רבוע תא ןיא הערל [הערל
 ,0 ב פירבד) הזה רהה תא בס םכל בר םהלש תוילטסא ול ואיצוה ןכנזל שקיב םיימודאב עגפ הבוצ

 טכדמ | ('נ כ סט מותג ,'ג "קם סילנז ניפ סעוקנס ,ויעק 'כ לסועס עוקנ" 3 :  סש עוקל" 2?  :ספ טוקלי |
 16 יס 'קכ | סילסח

 הנהו הוה ..הנה ,ן הזה לגה הנה .ל 'וגו לגה הנח [יוגו יתירי -- הנת * | ?א יל בקעיל -- רמאיו 1
 ו לגה רע ,'ף| ךיניבו ..רשא ;'ף ךיניבו יניב יתירי ..חנה ,"א יתירי רשא הכצמה ..הנה ;'אמ הגצמה
 ₪ דע [הערל -- דע * 5 | יתכא ון תינחה תא הרומ אוהש .ף תינחה תא הרומש | ד 'ל ,י יתירי רשא הזה

 | / "   תאוה הבצמה תאו .יכ הבצמה הדעו הזה ..רע .ןְד 'וגו הזה ..רע .[ן'א הוה לגה דע .ל יוגו לגה

 7 = |ייתכאהפד התא .נו [תא | כ יא | ן -, ילע רבוע תא הבוטל ילע [רבוע] תא ןיא הערל [הערל 4 | ?אְזַ הערל
 | < | אח איטסקרפל ילע רבוע התא ;ו!א[פ איטמקרפל רבוע חתא | ן יל לכא | יכגאחופ ילע -. [רבוע
 יו [חלישש | 1 איטמגרפב ילע תא רבוע ;] היטמגרפל ילע התא רבוע .'ףתןְד איטמקרפב ילע ..התא
 . " ,ןמ םימוראב | ' ועגפ | י אבוצ 4 | "%א'א באויל [באוי תא | [] ךלמה דור | יתכנאחפְד חלשש
 י ,יוףכו [תוילטפא | רךח יל .ו פהל |ול | אפ שקנו .חַו שקיגו .ירעתכְך שקב | 'י םיימראב
 - | ףעיאפ ןהלש | 'ך תוילטסיפ .פ תוילטספ .ןךד ילוטסיפא .'ך'ְד תוילטציא ,ץ תואילטסא .אָזְ תוילטסיא
 ָ . עו "וגו הזה ..(ע בופ) בס ..בר .!אזד הזה ..בוס ..בר 'נש .[ן"א הזה ..תא בוס ..בר [הזה -- בר

 6 | ו תאוה הבצמה הרעו הזה לגה דע הנה ,ך 'וגו רהה . ,בוס ..בר .₪ רהה ..בס ..בר

+ 

 | 0 2 "גה [יא א'יכו] פייכב ןכו .[ןוילגב סלשוהו 'ב א"יכב רמאמה לכ רסח ןכו] ,רפסה בחכב יטיש יגיב 'וכו סהלוכ
 [ 7 ידו ר"פרבו ,נ"חע) ינכו :ןבל ןעיו 'פל ליעל וסכ ותומילשב רמאמה לכ [ןוכנל] וייכבו ,ויה ויתונב ןלכ קר ןאכ
 "5" -ןהייחב םישנ חקת איש יתונב תא. הנעת םא [ת''יכו] 'יסופרב רוע ףסונש המו ,ינב תונבה ויה ויתונב ןהלוכ שבתשנ
 םאו שימשתס הנעת םא ושרד 'ב וע אמויבו ,טוקליב קתעוה אלו י"כב אתיל 'וכו ןתתימ רחאל 'וכו חקת סאו
 הזנ !תירי רשא שרוד י"רו יתמלשה ןכ .'וגו יתירי רשא 1 | :ג"המבו ט"קלב םג 'יעו 'וכו תורצמ חקת
 וי" ץינעראלפ ו"כ ט"קלבו ,והרוכג בורמ ןכאה ןבל .חרי ךכ תינחה תא הרומ אוהש הזכ ט"יכ ר"ב 'יפבו 'וכו הרומש
 ,תינח סש תרחא 'יגו ,ץחה הרוי אוהש הזכ 'יגה (רענולרב א"ר 'צוה) ת"הע י"שריפבו ,ץ ח ב הרויש םדאכ 'יגה
 .היטמגרפל 8 :ןנחוי 'ר ףוסב םש ןוכנלו ,תינחה תא הריוטש הזכ קחצי ר"א שבתשנ 166 דצ בוט לכשב
 [  םיקלבו ,איטמקרפל רבוע התא לכא רבוע התא יא הערל קתעוה ת"הע י"שריפבו ,627 דצ ליעל ייעו ןתמו אשמל
 [ | ילע רבוע תא הבוטל ילע רבוע התא ןוא הערל םש ג"המבו ,איטמגרפלו הבוטל רבוע התא לכא רובעת אל הערל
 |  םעט שרפתנ אלו קוספה הז רכווה אל 'וכו לגח דע 'פל ןאכ הררסנש וז הדגאב .'וכו חלישש העשב | :נ'חעו
 ו /עגפ רע 'וכו עגפ ןמ גלד גייכב קרו) 'יסופדבו י"כ ראשב סג אתיא (םימודאב) םיימודאב עגפ 'יגהו ,הדנאה
 5 לאוטש טוקליבו ,וכו םיימודאב עגפ םש ג'המבו 169 רצ בופ לכשב ןכו (םהלש דע 'וכו םהלש ןמ גלד כ"יכבו
 | הוה לגה דע הגה (ריפדב ה''כ) תוילטסא םהל ואוצוה ןבנזל שקב (ר"פרב םש ה"כ) םיי מ ר א ב ועגפ 'יגה םש
 | " הרותה םש לע תודע םינשושב הגוס 'אנש ןירדהנס לצא ךלהו וכו תאזה הבצמה הדעו
 "| "ובו ואיצוהו ןבנזל שקבו הבוצ םראלו םירהנ םראל באוי תא יתחלש 'וכו יתובר םהל רמא תודע תארקנש
 . עצמאב זיעשת 'ר םילהח 'קליבו) וכו םייבאומל רחאו םי יי מו ד א ל דחא בתכ תורגא המכ "יגה םש םג ןכא
 . באוי ענפ הבוצ םראלו םירהנ םראל דוד ךלהשכ ןאכ ר"'במ אבוה 'ס רומזמ םילהת שרדממ םש קתעוהש רמאמה
 ו 'אמוחנת 'מב הדגאה ןוגגפמ אוה 'וכו הגוס ינש ןירדהנס לצא שרדהו 'וכו לגה דע הנה 'פהו ('וכ םיימודאב
 < ףוסל בורקו וכו ןשוש לע חצנמל הישז לאומש 'קליב רמאמה שארב םשמ ףסונש ומכ 'וכו םכל בר פל  םירבד
 -- 'ו כ \ רמאוו םש אמוחנתו ב*מ אמוחנתב הדגאה ןושלו 'וכו בירחנ םא באוי רמא םודא תא ךיו באוי בשיו א"ד רמאמה
 [ |" ףכו הבוצ םרא תאו .םירהנ םרא תא ןתוצהב יתמיא דטלל דודל םתכמ תודע ןשוש לע חצנמל ה''שז 'וכו סכל בר
 ב "ובו ןשוש לע חצנמל רמאנש ןירדהנס יפ לע אלא רבד ןישוע ויה אלו 'וכו ןירדהנס שאר היה באויש אצומ התא
 |' -"  השעש רוד הז םתכמ תודע תארקנש הרותה םש לע תודע םינשושב הגוס רטאנש ןירדהנס ולא (ןשוש) תודע ןשוש
 : ] / | 2 רמלל וגוק סע 'וכו ךלהש םת ינע ומצע ארוקו ךלמ 'שענש) ונוק םע תומימתב ךלהש םש לע םתו ךמ ומצְע
 ודחרר

 - התא ול ורמא ותארקל ןאצי םירהנ םרא םע םחלהל באוו ךיהשכ והמ םירהנ םרא תא ותוצהב יתמיא (רבדה ודמ

 [ 0 רזח באוי עמששכ "וכו לגה דע בותכד םויק םהלש (יאנתה) יאנת ירהו ןבל לש וינב ינבמ ונאו בקעי לש וונב ינבמ
 || | | ןתמאו והודמל דמלל תודע ןשוש ןירדהנס ובושוה דימ וניבא בקעי תעובש ואנת ירה רמוא התא המ ל"א דוד לצא
 2 | : [7- "עשרה פעלב) רמא ךכ אל רבע המ ינפמ עשרה םעלב הליחת והורבע (םהש) םה אלא (יאנתה היה) היה ךכ תמאב
 0 תויעשר יתש ונילע ועישרה סה יוכו ונב רבעוש אל םיתעשר ןשוכו 'וגו באומ ךלמ קלב ינחני םרא ןמ (רמא ךכ אל
 םרא) 'וגו םירהנ םרא תא נתוצהב רמאנש ןגרהו םהולע רזח (ךכ ןירדהנס םהל ורוהש) דימ דב ול ורוהש ןויכ
 ךירצ היה םודא תא ךיו והמ המחלמ השע םרא םע אל (חלמ איגב םודא תא ךיו באוי בשיו הבוצ םרא תאו םירהנ
 רמא אל ול ורמאו םודא ינב וילע ודמע םרא םע םחלהל באוי אבשכ אלא סודא אלו (םרא תא ךיו) םרא רמול
 םתא ונל רמא ךכ אל באוי םבושה (לגר ףכ ךרדמ דע םצראמ םכל ןתא אל יכ םב) םב ורגתת לא ה'בקה םכל
 םיאצומ ונא ןיא וישכע םודא בירחנ םא באוי רמא וצר אלו רובעל ונתוא וחינה ושע ינב םכיחא לובגב םירבוע
 תא ךיו באוו .בשיו רמאנ ךכל םהילע רוזחנו םרא תא הכנש דע םתוא חיננ אלא היתש אלו הליכא אל ונתריזחב
 הדגאה לע ָת"פיב ריעה רבכו ,'א 'ס 'םילהת י"שריפבו םש םולהת 'מב ע"יעו (חלמ איגב םודא תא) 'וגו םודא
 חכו ןאכמ וטימשהו ונינע גלד רפופהו ןכ בותכ היה ונשרדמב םג יכ יל רמוא יבלו בתכו םילהת 'מבו אמוחנתב
 םודא תא ךיו באוי בשי) היב ביתכד יתיימד ארק ישורפל םודא ןינע ימנ רמאק םרא ןינע אכה רמאקד ידויאו

 ןגרהל  .ןבנול 4 * :םויבאומה ןונע ללכ רבזוה אל םולהת 'מו אמוחנת 'מבו ,ע'צו 'וכו םיבאומה ןינע יטג יתוימ ןבגו
 ; 'ןבא תובצמ < .םהלש תוילטסא = .:תולוכשאב בגזמ 404 דצ ליעלו (ח"ו ה"כ םירבד) םילשחנה לכ ךב .בנזיו כ"הלכ
 ,'ובו םכל בר ביתכד םהב סחלהל לכי וגיאש ןתודעו ןהלש תויאר רמולכ 'וכו םכל בר םהב בותכש םלובנב .תובצנ
 'ִַפדְב תוילטציא ןכו תרי ל טצ א ול ואיִצוה לייכב ךומסְב) ,ינויה םוגרתב הבצמ סגרותמ ןכו (!י"ל  תוילטסאו

 . !) ג.
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 חליש ,(ט סש םש) באומ תא רצת לא םהלש תוילטצא ול ואיצוה ןבנזל שקיבו םיבאומב ענפ
 וילעמ ןריפרופה ריבעהו רמע אלא תוכלמ ומצעב רוד גהנ אל העש התוא ,ץרומה לכ דוד לא
 דומלל אלא יתאב אל ייתוכר םהל רמא ןירדהנפ לצא ךלהו ותילטב ףטעתנו  ושארמ הרטעהו
 ףסאיו הליחת רדגה וצרפ םה אלו ,באוי ול חלשש השעמה םהל רפיס ,רמלמ ינא ינושרת םאו
 ,(ה בכ רבדמב) 'וגו םעלב לא םיכאלמ חלשייו (גי ג םיטפוש) "וגו קלמעו ןומע ינב תא וילא

 גחוד ואיצוהו .יעתאפ [ואיצוה | יעתפד שקב . שקיב .א שקגו .חַו [שקיבו | ת%או םייבאומב 1

 תד ילוטסיפא :אז] תוילטסיא ,? תוילטסא תא | ,1יִנְוִפ תוילטפא יד תוילטציא | עיאחפ 'ל ול
 [ערומה --חליש | 'ָך המחלמ םב רגתת לאו = :יעתכנאחופ [באומ | - יל .ע'אד ןהלש .יתגחו .[םהלש
 באוי ערומה לכ חלש ,זְד ערואמה לכ תא ..לצא חלש ,יכ ערואמה לכ ..לצא חלש ,] ערומה ..לצא חלש
 ןיימודאב יתעגפ ול רמא דוד לצא באוי חלש העש התואב ,א ערואמה תא ["%א דודל] באוי תלש , דודל
 (ת בופ םכל בר ןהלש) םכל בר םהלש ('ך 'וילטציא) ילוטסיפא יל ואיצוה  ןבנזל יתשקבו ([ך םיימודאב)
 תןִד באומ תא רצת לא ןהלש (1ְד תוילטציא) ילוטסיפא יל (תך ואיצוה) ואיצוהו ([ך םייד ,'ך ןייבאומב) ןיבאומב

 םייבאומב יתעגפ רהה תא בס םכל בר] םהלש תוילטסא יל ואיצוהו . . םיימודאב יתעגפ ול 'מא דוד לצא חליש

 ,ן ךלמ ומצעב | כפ 'ל דוד | התואב 5 | ן באומ תא רצת לא ["| םהלש תוילטסיא יל ואיצוה . . יתשקיבו
 (ת תוכלמב) תוכלמ דובכ ,ך ךלמ ןינע ומצעב ..1א ךלמכ ומצע תא ,י ךלמכ ומצעב :כנ?אפ ךלמ ומצע
 ;חָו וריפרופ .1א הריפרופ ,יִנָפ אריפרופ | ?אח  רימעהו ווא ה | *א יל רמע אלא | תךד ומצעב

 ןותילטב | ?אפ ףטעתנ | יתכנאחוְד ושאר לעמ ,פ [ושארמ | הרטעו3 | תןד ןירופיפ .?א ויריפרפ

 תודע םינשושב הגוס רמאנש ןירדהנס . ירדנס | תכגאופד ול ל - [ךלהו | יכנאפ יל .חַו ותילט
 :יתכנאחד ןאכל ₪ [יתאב | ח יל אל | ח יל ,י כאפד יתובר .ָ] [ייתובר | ו תודע תארקנש הרותה םש לע

 | 2 דמלל אלא דמלל .כ ל אלא דומלל ,אפ דמלל אלא דומלל ,ן דמליל אלא | ₪ ןאכ .ן ןכל
 ;יכגאןד תושר יל (נא ןינתונ םתא ,יִכ םינתונ םתא ,ן םתא ןינתונ) םתא םינתונ (ן םאו) םא ,פ ינושרת םא 4

 תא יתחליש) באוי תא יתחלש - טעלב לא -- םהל רפיס | ןךְזְה תושר םתא יל ([ך ןינתונ םא) םינתונ םאו
 םיימודאב עגפו (1 הבצ) הבוצ (פ םראו) םראלו םירהנ םראל (1א באויל יתחלש .ת באוי יתחלש ,ן באוי

 שקבו םימודאב עגפ ,50%א'אְזְד ןכנזל שקבו ..עגפ ,] ןבנזל שקיב ..עגפ ,] ןבנזל שקיבו םיימודאב עגפו)
 תואילטסא ,ד ןהלש תוילטציא) ןהלש ילוטסיפא (פ ואיצוה ,כנ7 ואיצוהו-.א ול ואיצוה) ול ואיצוהו (פ ןבנזל
 בר) םכל בר (5 תוילטסא ,ן םהלש תוילטסא תא ,11א ןהלש תוילטפיא ,?אָזְח םהלש תוילטפיא , םהלש

 /זך הזה ..בופ .. בר ינש ;א הזה ..בוספ ..בר ;1 הזה רהה תא בס ..בר /[ןן-בפ םכל בר ,פ/'ןכו םכל
 הלחת (5 רדגה וצרפ) רדגה תא וצרפ ([ןאְד םה אלהו) םה אלו (5 הזה ..בוס ..בר באומיתא רצת לא
 ,ך ףוסאיו 'נש ,גןפ וילא ףסאיו ,1א וילא ףסאיו 'גש .?א[זד וילא ףוסאיו 'גנש) וילא ףוסאיו (1] הליחת)
 םיימודאב עגפ (ןִד ןומע ינב .[ ?וגו קלמעו) קלמעו ןומע ינב (א 'ל .פ לכ) תא (כ וילע ףופאיו חלשיו
 עגפ 1,  ..שקיב םייבאומב עגפ ,ן . .שקיבו םייבאומב עגפ :,ךא ...שקבו םייבאומב עגפ) ןבנזל שקבו
 / נח ואיצוהו אפ ול ואיצוה) ול ואיצוהו (2 םייבאומב עגפ :פ . .שקב םיבאומב עגפ ,ץְד . . שקיבו םיבאומב
 ,אָזְד םהלש תוילטסיא ,'כ םהלש תואילטסא ,ן םהלש תוילטסא ,1ך ןהלש ו ןהלש ו (כ ואיצוה
 ;תא םה אלהו) םה אלו ( רצת לא) באומ תא רצת ([ך לא 'נש) לא ( תוילטסא ,1 ןהלש תוילטסיא
 הרא הכל התעו םעלב לא םיכאלמ חלשיו (1ְ] הליתת) הלחת (תןנ'אחו רדגה תא) רדגה וצרפ (ך אל םהו
 'אנש ,1א יל הרא התעו רועב ןב םעלב . . חלשיו "אנש ,ן יל הרא אנ הכל התעו 'וגו םעלב לא ..חלשיו) יל

 ינש ,] 'וגו יל הרא אנ הכל התעו "וגו רועב . .חלשיו ,?א [א יל הרא אנ הכל התעו] רועב . ..חלשיו
 ,2 הזה םעה תא יל הרא הכל התעו רועב ןב ..חלשיו .פ "וגו יל הרא אנ ..התעו םעלב לא ..חלשיו
 . . באוו תא יתחלש :תכגאחופד (תח בקעי יל הרא אנ הכל התעו ןח וגו] הרותפ רועב ןב . . חלשיו ינש

 קלמעו ןומע ינב וילא ףוסאיו 'אנש הלחת רדגה תא .;.םה אלו םהלש תוילטסא ואיצוהו ןבנזל שקבו הבוצ םראלו
 ו לא ..חלשיו הלחת רדגה תא ..םה אלו ..רצת לא םהלש תוילטסא ואיצוהו ..שקב םיבאומב וענפ
 | ו רועב ןב

 ילוטסא תשעו (יל 'ד םירבד) ךל רצב 'פ ונדמלימ דוע .אכוה םשו ,םש ע"ומכו ילוטסא 'ע ע .ךורעבו .ג'חעו ןינעה לכב
 תושעל דוד ךלהשכ םכל בר 'פ ונדמלימ אבוה לטספ 'עבו ,(!ילוטספא ןהב בותכש םיו "םש דועו .'וכו הילע .בותכו
 ,[ת"יבב הייכו] ע"הכב ילוטסיפא ו"דב והיגה ןכו ,'וכו בופ םכל בה הב בותכ היהו ילוטסופא ול ואיצוה םודאב המחלמ
 תולטצא םש ק'וכבו] יוכו תילטצוא ואיצוה שבתשנ םש ג'המבו ,'וכו ןהְלש תואלטציא ול ואיצוה 'יגה םש בוט לכשבו
 חליש 1 :יוכו םהלש תוארט א ול ואיבהו ןדבאל שקבו םיבאומב עגפ 'ב ח"ל ק"ב יסוהבו ,[תילטסא יומו
 חלש ג"המבו ,דודל עידוהו באוי חלש םש בוט לכשבו ,לאומש 'קליבו יתנויצש י"כב רצק ןושלה ןכו ,'וכו דוד לא
 יתהגהו) ע רומ ה ל"יכב אתיא 849 דצ ליעלו ,ףלאה תעלבהב ערואמ ומכ ג'ו ל"וכב ערומו ,ועידוהו דוד לצא
 רעלגיצ 'עו םיכלמה םישבולש תלכת שובל .ןריפרופה 2 = :ע רו א מ ה םימעפ יתשו (םירפסה ראש 'יגכ -.םש
 ייגה םש םגו) ןוריפרופ 'ב ז'ט אתקיספבו ,ןשיבלה ןריפרופ 'ט 'וס אראו ב"מ אמוחנתבו ,1 רצ עססינכיילגסגינעק
 יוגה םירפס בורבו ,(486 דצ סיורק 'עו) ןורופרופ ס"לבו - ,ןוריפרופ 'ב דיפ .םשו (אריפרפ 'ע ר'פד .ךורעב ןריפרופ
 זיעלבו ולש א רי פ רופ  שרפמו סרוג רחא ןושלמ טיי רב יופבו ,ןירופיפ שבתשנ 'יסופדבו ,ןריפרופ (?אריפרופ
 ןשרד דמ לל דודל םתכמו ,'ט 'יפ ה"פפ ןמקל יעו תותילטב כ'ג ןיפטועמ ויהש | .ןירדהנפ לצא 3  :ארופרופ
 רפוסמ םירפסה ראשבו ,ל"יכב ןאכ ג רצק ןושלב הי'כ | .'נכו השעמה םהל רפיס 4  :'וכו דומלל אלא יתאב אל
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 תחא רטא אגינח 'ר ,םינאומל תחאו םימודאל תחא בתכ תורגיא יתש רטא ובייא 'ר ,בתכ תורגיא הטכ

 לע תצגטל 'כד איה ארה םיכאומלשו םימודאלש רמלו רזח (ב ספ םילהת) באוי בשיו .ך'הה בתכ
 תוכט (סשפש) רמלל דורל סתכמ ,לאלש ונושלב החיסמ איהש הרעל (א סש סש) תורע ןשוש
 רמוא רחא בותכו רשע הגטש רמוא רחא בותכ ,(ב םש סש) "וגו םרא תא ותוצהב רורל תומתו

 :ויה תומחלמ 'ב אלא ,(ספשפש) ףלא רשע םיגש
 | ם - באויל חלשו תורגא דוד בתכ .[ך ₪ וא ,[ך -- דודל םתכמ ר*הה .ָך - םתכמ רזהה [המכ |

 ,'א תורגיא יתש כתכ .כ"א]זַח תורגא יתש ,ָךָנְו [תורגיא יתש | רתכאפ וגיא | 5 'ל .יתכז תורגא [תורגיא

 .י*רתכגחד םיימויאל | 5 'ל .י*רדל רחא .?א 'א [רתכג'אהו תחא " | 'אפ 'ל גתכ | פד םיחש
 ,ו'רְד רחאו .'א 'או .רתכג'אחו [תחאו | 'א םייבאומ לש ,'ךֶו םייבאומל .ם םימורא לש ,?א םיימורא לש
 לש ,1ף] םיימודאל . םיבאומ לשו .?א םייבאומ לש .יתכנחְד םייבאומל ,?ך [םיבאומל | ם יל
 .וכנ'אתו] בחכ תחא ()א] תרגיא) תרגא [בתכ תחא | !י אנגח ;תופד הגינה .כנאה [אנינח | 'א םיימורא

 םודא תא ךיו :₪ םודא תא ךיו .ן 'וגו ₪ [באויל | פ דבלב תחא תרגא ,יד בתכ דחא (י תרגא) תרגיא

 | ו ףלא רשע םינש חלמ איגב . . ךיו באוי בשיו הבוצ םרא תאו םירהנ םרא תא תוכהמ .[ְך 'וגו חלמ איגב
 םימודא לש ,"ל םיבאומ לשמ םימודא לש ,ְוְד םייבאומ לשו םיימודא לש | ם רמלו בשו רזח .'א רמילו רזח
 | זח יל ןשוש לע | יגא[ח םיימודא לשמ (' םיבאומ) םייבאומ לש ,[ן םייבאומ לשמ םיימודא .[ף םיבאוממ
 | כ ונושל לע | ע החישמש .תואופְד החישמ איהש .כגזך [החיסמ איהש | ל 'תכמ תודע |תורע ** 8
 םרא תאו םירהנ .] 'וגו םירהנ .%א ['וגו | [ך 'ל דודל | ך תמתו [תומתו 54 | ךִד םיהלא .עכאחופ |לא

 ..ךיו םירהנ .ת חלמ איגב ..ךיו הבוצ ..םירהנ ,ןח חלמ ([ך אגב) איגב םודא תא ךיו באוי בשיו הבוצ

 רשע םינש חלמ (פ יגב םרא ,1א יגב) איגב םודא תא ךיו באוי בשיו הבוצ םרא תאו םירהנ ,ְֶד חלמ איגב
 :עתד ףלא ([ן רשע הנומש) ח"י ..בותכ ,ן. הרשע הנומש ..בותכ [רשע הנמש -- בותכ כ'אפ ףלא

 /ןן [ףלא --םינשפ | עתנפ דחא | אפ 'ל ,כ שיא ףלא רשע םינש ..בותכ ,ינְזְ ףלא (י ב"י) רשע סונש ..בותכ
 ,ע יב | 'א יל אלא | יכגאחפ ףלא (י'א ח"י .21 רשע הנמש) רשע הנומש ,ן רשע פינש .עד ףלא ביי
 ,ןְך רשע הנמש) ח"ו לש תחאו ףלא (ןזך רשע םינש) ב"י לש תחא ₪ , [ויה | א ינש .יתכנ'אחופד יתש
 < .. תחא ;נןפ רשע (1 הנמש) הנומש לש תחאו רשע םינש לש תחא .יזִהְד ףלא (ו ח"י תחאו ,[ך רשע הנומש
 | א רשע הנומש לש רחאו רשע םינש לש דחא .?א ח"י לש יאו ב"י לש 'א ,ָכ הרשע הנמש לש תחאו

 ןינתונ םת א םא רומלל אלא יתאב אל יתובר םהל רמא םש ג'המכו ,ג'חעו 'וכו באוי תא יתחלש השעמה לכ
 ול ורמ או םייבאומכ עגפ ךכו ךכ ול ורמאו סיימודאב עגפו באו תא יתחלש דמלמ ינא תושר יל
 רדג וצרפ :םה אל םויבאומ קלמעו ןומע ינב תא וילא ףסאיו 'תכד הלחת רדג וצרפ םה אל םיימודא ךכו ךכ
 ת"פיבו םודאב אלו באומ ךלמ ןולגעב רמאנ 'וכו וילא ףסאיו קוספהו ,'וכו סעלב לא םיכאלמ חלשיו 'תכד הלחת
 באומ ךלמ ןולגעש שרדמה תנוכ יכ ,היגהל ךרוצ ןיאו אישוק ןאכ ןיא] ג'עצו ש'ויעו אמוחנתה י"פע קחוהב היגח
 לארשיב םחלהל ('א םש םש) םודא אוה (ז'טו ביי ו"ל תישארב) וישע יפולאמ אוהש קל מ ע תא וילא ףסא
 רחא קלמע םישרדמב םימעפ הברה אצמנ ןכו ,הלחת רדגה תא וציפ לארשי דגנ באומל םייטודא ורבחש ידי לעו
 ןייבמרב 'עו) 'וכו ימודא בעתת אל. רמוא דחא בוחכו קלמע 'וכו רוכז ביתכ 'א ב"כ דצ אתקיספ 'ע ,וישעו םודא סע
 אבר והילא רדסו 'ב ה''נ דצ ג'ופו (ןלהלו ט''מ ךצ) ב'יפ יתבר אתקיספו 'ב א"כ דוע ש'עו ,(ב'י "ל ןמקל ת"חע
 ורויתשנש שיא תואמ עבראש ויט 'יס ח"עפ ןמקל שרדהו ,ג'וו ביי 'יס ה'עפ ןמקלו ב"לפ א"רדפו (126) .ד"כפ

 "מאמה כ'ג שרפתי הזבו ,וישעל ובזעש שיא תואמ עברא דגנ םה (ז'י 'ל א'ש) דוד םע ותמחלמב קלמע
 אצמנ ימנ ןכו אתיא י"פס חרפו רותפכבו .('ו תוא ש"אמר תורעהב ש"ע) הבוט יופכ קלמע א"פ קלמע אתליכמב
 תישארבב ןנירמא םב רגתת לאו םרוצת לא םהילע ביתכד בג לע ףאו ןו מע ינ ב תב ר שבכש ה"ע ךלסה רודש
 יוס ד'יפ הבר רבדמבבו ,לחוה הייד 'א 'י הטוס י"שרבו 'ב חייל ק''ב סות ע"עו ,הלחת רדגב וצרפ םהש הבר
 דגנ רוסיאב וראשנ ןמז ותוא רעש עמשמו  ,לארשיל םודאו באומ רותהל ה"בקה דיתע אבל דיתעלש ורמא 'א
 [ת"יכו] 'יסופדבו ,תורגיא בתכש ריכזה אלו  .'וכו תורגיא המכ 1 = :[םש ו'זרהמו ל"דרה 'יחב 'עו ,ןאכ רמאמה
 496 רצ ג'המבו ,'וכו בתכ המכ באוול חלשו תורגא רוד בתכ פ"יכבו ,'וכו תורגיא המכ [רודל] םתכמ ד"הה 'יגה
 לייכבו ,םויבאומ לשו םיימודא לש ו"דו ר'פדב ה"כו .'וכו םימודא לש 5 = :'ןכו תורגא יתש דוד בתכ העש התואב
 בש יו שרוהו] ג'חעו וירחא וסיפדה ןכו םייבאומ לשמ םיימודא ךדמלו רזח היגה כ"מבו ,םיבאומ לש ם הגוה
 שרדה סעטו ןושלה השקו ,הרוח ןידב ןינתונו ןיאשונ ןהש ןירדהנסל  .'וכו הדעל 8  :[וכו דמלו רז ח 'וכו באו
 (יב הייל) י"פ יתבר אתקיספב ושרדש ומכו הרותה לע ןשוש שרורש הארנו] לא לש ונושלב החיסמ איהש 'וכו ןשוש לע
 (רייכ ייס ויטפ ר"'מב 'ע) הדע ונייה תורע ןשושו 'וכו הנשושכ סה םיכרש ת"ד םה ולא 'וכו םינשושב 'ב ז"פ הבר ש"השבו
 םורבדו ('ב א"ע) טה א"פ הלגמ ימלשוהיב ורמא ןכו ,לא לש ונושלב איהש הרות וז ןשושב תקסועו תרבדמ איהש

 ,'וכו אוה הובג ןושל ('א א"ב) א"ה א"פ ריזנ ישוריבו ,שרקה ןושלב םלוע לש ודיהי ןושלב ןירבדמ ויהש 'וכו םידח
 ןיחיסמ 114 רצ ליעל ומכ החישמ החיפמ נ''חו ,[ביי ה"מו 'ב בילו ז"מ א"לו 'א א"י תישארב 'א י"רתב סג 'עו
 םתכמ שרפמו סרוג רחא ןושלמ טייב ריב 'יפב  .'וכו תומתו תוכמ :'א ןשש 'ע ךורעב קתעוה רמאמהו ,ןיחישמ
 ךלמכ .דוה ומצע גהנ אל ערואמה לכ דודל באוי דיגהש העש התואמ רמולכ םתו ךמ םתכמ והמ דודל
 שיו :ולש אריפרופה תא טישפהש םתו ךמכ השענש םתכמ והזו באוי םגרה אלש ינפמ ךורל ול היהש רעצה ינפמ

 ןכו ווק פע תומימתב ךלהש םת שרפמ םש םירבד אמוחנתב םח ךמ םתכמ שרדבש השוריפבו 'יגה
 ירמב םג יעו] ,ויכרד לכב םימת םתו 'יפ 'וכו םתו ךמ היהש דוד ('א ו"נ םילהת) םתכמ דודל שרדב

 ןירדהנס ול ורוהש התומתו הכמ ןושל אוהש עמשמ תו מ תו תוכ מ וני,פלש 'יגה יפלו ['א 'יס
 ךמ-ןושל תומתו תוכמ ייפ ת''פיב םג ןכא  ,[ת''פיו כ"מב כ"שמכו] םתירכיש דע םייבאומהו םיימודאה
 ד"יק מ"בב םג תוינע תארוהב תוכמו ,תוכלמ רובכ דוד גהנ אלש היארל הל רמאקו אמוחנתב שרדהכ

 ונטמ לודגש ימ לצא ומצע ןיטקה ותונטקבש םשכ םתכמ א"יו 'דוע אתיא םש הטוסבו] .!וכו ותוכמב אהיש /א
 :[יא יד תוכרב ע"עו ,דומלל ןירדהנפ לצא ךלהש ונינפלש שרדה םע םיאתמ והזו ,ותולדגב ךכ הרות דומלל
 רשע םונש חלמ איגב םודא תא ךיו באוי = בשיו םש םילהתב אוה ףלא רשע םינש בותכה | .ויה תומחלמ 'ב פ
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 זט לוח רוחנ יהלא שרוק םהרבא יהלא וניניב וטפשי רוחנ יהלאו םהרבא יהלא (גנ
 : לוחו שרוק שמשמ םהיבא יהלא

 םייווד ונייא 'ר רמא םהתא ךרבוו ויתונבלו וינבל קשניו רקבב ןבל םכשיו (א בל
 וסנכנש רמלמ ,ויודל רזח ומוקמל ןבל בשיו ךליו ד"הה הפב אלא םינירפמ ויה אלו ויה םייופכו
 5 : הלילה לכ םירקרקמ ויהו ותיבב ןיטסל

 : 709 ד5 ליעל 4 = : 658 דפ ליעכ | : סט עוקלי 8 = : ס"ס ד"פ סילפופ 'סע  ,ק"ס די'פ קכוס לפס 'סע ,ל"ק 'כ עוקלי 1

 ,ג [יהל | כאחפ שדק | תד ל ,ן רוחנ ..יהלא .א ונינב ..יהלא :יכנחפ [וניניב -- יהלא 1
 ,ן [לוחו --שמשמ | כד םהיבא .יא פכיבא .תנח"ופ |פהיבא | יתח יהלאו ל | יתכאח"ןפְך יהלאו
 (1ך שדוק) שדק ועמשמ .יֶזְו לוח שמשמו (ו שרוק) שדק שמשמ .פ לחו שדק שמשמ .כנא לוחו שדק שמשמ
 רהב ..חבזיו .ףכד = רהב חבז ..חבזיו ,ל ₪ "וגו חבז בקעי חבזיו ['אפ ןבל םכשיו * 8 | .תד לוחו

 קשניו רקבב ,1א וינבל קשניו רקבב + 'וגו קשניו רקנב ,ל 'וגו [םהתא -- רקבב * | א יל ,נְן ₪ "וגו

 (ף בשיו רקבב) בשיו 'וגו רקבב ,ו םהתא ךרביו וינבל קשניו .?א ויתונבלו . . קשניו בפ וותונבלו וינבל
 | ך סיוד :ירכאופ םיווד .עת םייוד .*ֶךַנ [םייוד | עתאפהד וביא .כג] [ובייא | תד ומוקמל ןבל

 לעב ויה .כנאופ [ויה | ך ןיפוגסו .רא םיפוגסו ,1י ייפופסו .ש ךְו םיפוכסו , ₪ םיפופכו :עבג [םייופכו 4

 ,*א .ןיסייפמ .%ץ) םמירפמ, ,?ָ םימירפמ .) םיסירפמ ,יָ] ןיכירפמ .1 ןינירפמ | י אל | יע יל ,תןִד םחרכ 2
 ,תוד רקבב ןבל םכשיו ₪ [(1 יהדה .5 ה"ה ,ן איה הדה) ד"הה | ןך 'ל אלא | א ןיקשונ ל םיכרבמ

 וינבל קשניו ,א וינבלו ויתונבל קשניו . .םכשיו ,:כ ויתונבלו וינבל קשניו . . םכשיו ,1 קשניו רקבב . .םכשיו
 | א 'וכו (?) םגו ומוקמל | ₪ יל ןבל | א יל .פ ןבל ₪ [ךלו | י"א 'ל ,8 והוקשנ אל םה לבא
 ,עתכג םיטסל 5 | תאפד ורוסל :כ וייודל .ץע ויווידל ,?ִו ויוודל .1 [ויודל | תד 'ל .יעכנאופ [רזח
 | ת ךותל .א ותיב ךותל ,יִכְנְוְד ותיב ךותב .עפ [ותיכב | 5 םיתסיל ,י ןיטסיל .'א 'יטסיל .*ַאְוְד םיטסיל

 םיעטרקמ [ף ויהו] א"נ ןירקרקמ ,ם וב ןילקרקמ .יכנאו וב (ינ1א ןירקרקמ) םירקרקמ /) ןירקרקמ :

 | ת הלילה התוא | ד וב (!ך ייעטרקמ)

 יח בישב בותכ דועו ,ףלא רשע הנומש חלמה איגב םודא תא הכה היורצ ןב ישבאו בותכ בי חיי א"הדבו ,ףלא 4
 גרהש שרפמ םש םילהת י'שריפבו ,ףלא רשע הנומש חלמ איגב םר א- תא ותוכהמ ובושב םש דוד שעיו גי ֶּ

 המו בשבו א'הדב ק"דרב םג 'עו ,םרא תא תוכהמ בששכ ףלא רשע םינש באויו םיפלא תשש הנושאר םעפ ישיבא
 םודא תא ב"שב סג ומגרת ירוסהו ינויה 'גרתבו) םרא דחא רפסבו סודא םירפס ינשב בותכש בשויל םש שרופש
 ןווכו) שרדה דוע איבה ב"שבו ,(255 רצ 'א ארודהמ א"ח םידוהיה תורוק ץערג ע"יעו  ,גרובצניג 'צוה ךינתב 'עו
 סודא בירחנ םא באוי רמא 'וכו םודא ינב וילע ודמע םרא םע םחלהל באוי ךלהש יכ (םש אמוחנתב רמאמהל
 ב"י סתאו ףלא ח"ו גרה היורצ ןב ישיבא אעמק ,אעמק םודא תא וכתש ןיליעומ םתא המ ה"בה רמא 'וכו וישכע
 'וכו םתוא הלכא ינא ןמז עיגישכ (יא 'יס םש םילהת יריכמ 'קליב םג 'עו .'וכו םתאו ג'ל םש אמוחנתבו) ףלא
 תחאו ףלא ביי לש תחא 'יגה םג איבהש שרדה ןושלכו םימעפ ינשב תומחלמ יתש ויה הזה שרדה ירבדלו םייפמו
 אתיא ש מ ש מ 'יגהו ,רוחנ יהלאו םהרבא יהלא אוה םהיבא יהלאש  .לוחו שדוק שמשמ 5  :גי'חעו ףלא ח/' לש
 שמשמ יהיו ינש םוקמ לכ 405 דצ ליעל ומכ שמשמ תארוהו ,ינוקזחבו ט"קלב קתעוה ןכו טוקליבו י'כ ראשב םג
 םתס ךלמל רמאנש םוקמ לכו ('ט 'א) יתשו םג 'פ רתסא שרדמבו ,400 דצו םש י'סב 'עו 'ןכו החמשו הרצ
 עמשמ סהיבא יהלא 166 דצ בוט לכשב םג קתעוה 'וכו שדק ו ע מ ש מ [ת"יכו] 'יסופדה 'יגכו ,לוחו שדק שמשמ
 לוחנ שדק [שמשמ א"יכבו] עמשמ [םכי ב א יהלא] רחא ןושלמ ט"יכ .ר"ב 'יפב פרוג ןכו לוח עמשמו שדוק
 א"יכ] םהרבא יהלא עמשמ וישכעו [ןבל יבא רוחנ יבא א'יכ] ןבל יבא לש ותוהלא אוה רוחנ לש ותוהלאו שרפמו
 הז רוחנ יהלאו םהרבא יהלא טרפב ןיריכזמ ןהשכש לוחו שרק [סכיבא תורושה ןיב הגוה םהרבא םוקמבו ,שמשמ
 א/יוכ| עמשמ ןבלו בקעי לש סהיבא יהלא [ללכב ןוכנל א"וכ] לכב וריכזהש םכיבא יהלאב לבא לוח הזו שדק
 ט"כ קוספ לע הכלהה ילוא כסומ םכיב א יהלא(ו) 'יגה יפלו] רוחנל לוחו םהרבאל שדק לוחו שדק [שמשמ
 סכיבא יהלאו ליעל י"כ ר"ב 'יפב אבומ ןכו ,םש םירפוס 'סמב םטשרבלה י'כב אחסונה ןכו 'וגו שמא םכיבא יהלאו
 ודו רפרבו ,[לוח אוהש רוחנ יהלאו שדק אוהש םהרבא יהלא עמשמב םינש םכיבא יהלא לוחו שדכ שמשמ יהלא
 י'כב ןכו סהרבא יהלא אחסונה ינורמושה םוגרתב םגש המיתו] כ'מב רבכ הגוהו םהרבא יהלא שבתשנ [כייכו]
 תי'הע י''שריפב קתעוה ןכו) לו ח םהיבא יהלא םש םירפוס 'פמו הרות רפס 'סמב תרחא העדו ,[ט"קלב ץנעראלפ
 ללקת אל םיהלא אתיא םשו ,([201 דצ ןושאר רפס ריבד ףסאמב םפדנה ם'בטרהל לוחו שדק תומש רואיבבו]
 יפמבו 'ח הכלה ת"פ 'סמב סש דועו ,(רעללימ י"ר 'צוה םירפוס 'סמבו תיס 'סמב היכ) לוחו שדוק ש מ ש מ
 ליעל רדסנ רמאמה | ,ובייא 'ר רמא 8 :יש תחנמב םג 'עו לוחו שדוק שמשמ 'וכו בצנ םיהלא ט"ה םירפוס
 םהתא ךיביו 'פל 'וכו םייווד םיבר ןושלב ןונגסה ותואב ןאכ לפכנו 'וגו הקבר תא וכרביו שרדב 658 דצ
 לכשב אוהש ומכו ,בקעי ירחא ופדרש ויחאו ןבל .לע הנוכהש רשפאו ,ת"פיב ריעהש ומכ] יופכו יווד ןבל .היהש
 םייווד ויה בקעי ינבש שרדה םעט והוקשנ אל םה לבא וינבל קשניו ד"הה פ"יכ 'יג יפלו ;ךומסב קתעומה בופ
 ליעל י"ימב 'יעו תונתמ םהל ןתנ אלו ויפב קר םהתא ךרב ןבלש 'נכו םינירפמ ויה אלו םעט ןאכ ילואו , [עי'צו
 ןבל בשיו ךלוו שרודו 'וכו בשינ ךליו ד"הה א'ר רמאמ םייסמ וטינפלש 'יגה יפלו ,69 דצ ג"ח .א'הגאבו םש
 ,םייווד ןושלכ ויודל םשהו ,ותוחא הקבר תא חלשש העשב היהש ומכ ותולפשל וי \ ד ל רזח ותגרדמל בש ומוקמל
 ךמלמ םדוקה ובצמלו ודמעמל ומוקמל ןבל בשיו רחא שרדו ,ותואמרל ומוקמל ןבל בשיו ךלינ שרפמ ט"קלבו
 ול רמא אוהו וילא בקעי אבש םדוק היהש ומכ ינע השענש ('וכו דמלמ א ' ד .ליצש שרפמ כטב םגו) "וכו וסנכנש
 ןורחא סירדגוקב ר"פד טוקליב קתעוהש רמאמהכ שרדה הז םעטו 895 רצ ליעל םג יעו "וכו ילגרל ךחוא יי ךרביו
 המ לכ ולטנו ןיטסל ואבש ותוינעל רזחש ומוקמל והמ ךלה תרחא ריעל אלא ומוקמל ןבל ךליו .א'כ 'ר ןנדמלימ
 ךלה ךלמיבאו שרדב 709 דצ ליעל ומכ 'וכו ןיטסל וסנכנש דמלמ ןושלהו ,ירושב ינוע טבחו בקעי רמאו ול היהש
 "יעטרקמ א" ןירקרקמ ייגה ןאכ ייסופדבו) י'מבו ני'חב שיוויעו 'וכו םיטסיל וסנכנש דמלמ ררוגמ ררגמ וילא
 םכשיו ר'הה 'וכו םייווד א"ר רמא 'וכו ןבל םכשיו םירפסה ראש ייג ייפע היגהל ליינ ןיאו ,(856 דצ ליעל ייעו
 ל"יכ תסריג יפל רבחמה שורופ] : ,שרוד אוהש תוביתה ד"הה ןמיסב םייסל שרדמה ןונגפמ ןיאש "וכו ןבל
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 רע השרפ אציו 6

 ונינא גקעי ונפל ויה םיכאלמ הטכ םיהלא יכאלמ וב ועגפיו וכררל ךלה בקעוו (ג ב
 םיהלא הנחט סאר רשאכ בקעי רמאיו ד'הה [אוכיר :ם וכייא 'ר םשב אנוח 'ר] ץראל ותסיננב

 (* 'יכ ס''עפ ןמקל ן'עו] ,('6 'ז) ינוס ינוט 'פ סנכ סיכיטק ריס ,סס טוקלי 1

 2 :"ז] םיכלוה - [ויח | ינ יל .ול וגו ןתכאחפד םיהלא -- ועגפיו * | "א 'ל וכרדל -- כקעיו 1
 . 8-5 ניבא יטפל ,א[ח) |וגיכא -- ינפל | תד (תך ןידקרמו .?ך 'ירקרמו) םירקרמו םילח ."רכגא!פ םילח .י ןיולט
 ." ('א 'ט) םישש 'מא וביא 'ר סשב אנוה 'ר [אוביר -- אנוח 'ר * | ן ירשי ץראל 2 | + בקעיל .תכנד כקש
 <" ,ן ןיראל ותסינכב כקעי וניבא ינפל םילח ויה םיכאלמ אביר םישש ובייא . .אנוח 'ר .כאפ ('א אוכיר) אובר
 1 ..ינפל םילוח ..אובו םישש אנוה רישב 'מא ובוא 'ר ,ף ץואל ..םיכאלמ אובו 'ס 'מא ובייא . . אנוח 'ר

 0 | ל "וגו .ן וגו הנחמ [יתכנאחפְד הו -- הנחמ * | גחל ל .י אוניר 'פ .ת ץראל

 :וניא םגו ,ןאכ רכזוה אל הקבר חוליש יכ ,הכבר חלשש תעב היהש ומכ ויודל רוח שרפל רשפא יאו דואמ  קוחד
 ותעד םג החג אל ןוילגה לע יבחמה תומישרמ הארגה יפכו ,רחא שרד אוה רמלמש רומאל בלה לע לבקתמ
 אלא ןבל סהל ןתנ אלש חיאר איכמו ,קש יו 'ןכו םכשיו ר'תה הפ ב אלא םירפסה ייגכ ןוכנהו ,ושוריפמ
 קתעוהו 'ב א"יכב אותש ןמכו םש לועל וטכ איה ןאכ תירקיעה 'וגתו ,תרחואמ הפס ה איה ,הפב תוקישנ
 : = בשיו ךליו ע"פב רמאמ ליחתמ םירפסה 'יג יפלו [-"הה תפסוה ילב ג"המבו ךורעבו בוט לכשבו טוקליב
 אוה םיכשה ןבואר ר'א ךוביו םש שרפמו סרוגש 167 הצ בומ לכשב םירטאמה ודרפנ ןכו ;'וכו רזח ןבל
 רסלמ ויוודל ומוקמל ןבל בשיו ךליו םלש בלב אלו הפב אלא םכרבמ היה אלו ןיפוחסו ןיאווד ויבורקו
 .1. רקבב ןבל םכשיו 496 'ומע ג"המב ןכו ,'ובו םכשיו ד"הה םש ג לו ,'וכו ותו ותיב ךות ל םיטכל 'וןסנכנש
 <> ןבל 'בשוו ךליו הפב אלא (ןינירפמ ק"יכבו) ןיכיר 5מ ויה אלו ןייופכו ןיוד ןביא 'ר 'סא 'וכו קשניו
 <"ןכ םירמאטה ןדרפנ ךורעב םגְו ,הלילה לכ ןירקרקמ ויחו ותי ב ב םיטסל וסנכנש דמלמ .('ויוודל רזח וכוקמל
 :  ורותירל 'יפ אל םשו ,'וכו ןבל בשיו 'ב רקרק יעבו חפב דע 'וכו וביא 'ר רטא ןבל סכשיו םירפמ 'עב קתעוהש
 " ובו 'א א"יכו] פ"וכו 'יסופיב קר אתיא ורופל 'יגהו ,וויד 'ע 'שה ךורעבו ל"תמעב ולש םידשל ןיווירל שוריפה רזו
 = םוווד שרפמו סרוג :אייכו ט"יכ ריב 'יפבו ,'ד רוס 'ע ל"תמעבו וכו ליחתה ה'דב 802 רצ ליעל י"מב ייעו [ת"יכו
 " "  ץה םינועמו םיבצע רמולכ (שפנ אפגסל 'ימגרתמד א"יכב) אפגפל (ד"י 'ל רבדמב) שפנ תונעל וטכ םיפוגנסו
 . רז ויווידל רזה רחא ןושלמ ט'יכ ריב 'יפכו ,(םחרכ לעב [ת"יכו] 'יסופדב ףסונ "יפה הזסו) םחרכ לעב
 ע"יעו שרוד ומוקמל ומוקמל ןבל בשיו ותיב ךותב םיטסיל וסנכנש דמלמ ולש ריעל (איוד 'ע ל"תמעב 'יעו) ותגאדל
 וו ביתכ אלו בשיו ךליו םילעפה ינש תוכימסמ אוה שררה ארקיו שיר םיבלמ ל"מר שוריפ יפלו] כ"מבו ת"פיב
 יוכ| רטלמ ררוגפ ררגמט בותכה לע 109 דצ ליעל ומוקמ רקיע 'וכו דמלמ .שרדהש הארנו ,ש"ע בשיו ןבל
 םונוש םישוריפו ,ל"יכב ה"כ .ןיה םיכאלמ המכ 1  :ע''צו [םישרדמב הברה אצמנ הזב אצויכו ןאכל כ"חא קהעוהו
 םולח ןינע המ 'יסופדה 'יג לע ת"פיב ריעה רבכו ,םידקרמו םילח ויה םילח ויָה ןיולמ ויה םיכלוה ויה  תואסריגהב
 ,ש"ויעו 'וכ\ םיפסמ ןינעל רחא השעמ םושוע וא םידקרמ סתויה ןינע חמ יכ תלאשה ןינעמ הז ןיאש דועו םידקרמו
 םלועה תומוא ךב הזחנו םש ר"שהשב שרדנש ומכ ('א 'ז ש"הש) םינחמה תלחמכ שרדל ונווכש יינה וז סעט ילואו
 וגל .תושעל ןילוכי םתא ָהט 'וכו םינחמה תלוחמכ תימלושב וזחת הט םהל ןיבישמ לארשיו 'וכו לארשיל תורמוא
 ןילח ויה םיכאלמ אובר םישש יול 'ר םש ב היכרב 'ר ןבל תובָמ אצישכ וניבא בקעיל השענש הלוחכ
 הנהט םאר רשאכ כקעי ימאיו ד'הה אובר םירשעו האמ ירמא ןנברו ןבל תיבט ותאצב בקעי וניבא ינפל 'ידקרמו
 < ר'ב 'יפבו ,[ל"דרה 'יחב 'ע] אובר םיישעו האמ ייה םינחכ אוהה םוקמה םש ארקיו אובר םישש ירה הז םיהלא
 " ' (תלוחט) תלוחמכ .ןמכ םילח שרסמו 'וכו ניבא כקעו ינפל םי כ לו ה ויה םיכאלס המכ סרוג | א"יכו טייכ
 "  םיקלבו ,גייכו ח'יכב סגו ל"יכב רמואה םש טמשנש המיתו ,נ'חעו 'וכו ובייא 'ר םשב אנוה 'ר יתמלשהו ,םינחטה
 .אוביר םיששמ תוחפ לע הרוש הניכש ןיאש ויה אוביר םישש רמא ובייא ר"שב אגוה בר קתעוה
 . םימיה ירבדב רמאנו הז םיהלא הנחמ ןאכ רמאנ א"יו שוריפ םש דועו ,לארשי יפלא תובבר 'ה הבוש רמאנש
 הנחמ ףילי (גי'כ בי! א"הד) םיהלא הנחטכ (לודג הנחמל רע ל"צו) לודג הנחמהו דוד תא ךילמהל לארשי ואבשכ
 'ר םשב אנוה 'ר 169 דצ םשו ,161 דצ בופ לכשב ןכו ולא םג ויה סתוא דגנכ םיהלא הנחממ םיהלא
 ןיאו הז םיהלא הנחמ רמאנש ץראל וחתסינכב בקעי וניבא ינפל ןיוו ל מ ויה םיכאלמ אובר םישש רמא ובייא
 < תובבר 'ה הבוש רמאי ההנבו קוספב שרדג ןכו אובר ןירשעו האמ ירמא ןנברו אוביר םיששמ תוחפב הרוש הניכשה
 = ווהו וניבא בקעיב ועגפ םיכאלמ אובר םישש 'מוא אנוח 'ר ויג פ ל וי ה םיכאלמ הסכ 496 'ומע ג"המבו ,'ןכו
 .יאוה םיהלא הנחמ המכ הז םיהלא הנחמ 'וכו בקעי רמאיו 'וכו ךל הוצי ויכאלמ יכ ינש ומכ  וונפל ןידקרמו ןילח
 האמ ירה םינחמ אוהה םוקמה םש ארקיו םוהלא הנחטכ לודג הנחמל רע 'תכר (ןוובר ןיתש ק"יכבו) אובר ןיהש
 הנחס 'וכו בקעי רמאיו 'תכד אובר םישש 'מוא ובי א 'ר םשב אנות 'ר 499 "מע םשו ,אובר םיושעו
 . .אוהה םוקטה םש ארקיו 'תכד אובר םירשעו האמ ירמא ןנבר אובר םיששמ תוחפב הרוש הניכש ןיאו הז .םיהלא
 <" .ר"פ 'יפ ךתלעהב ירפסב ייעו 'וכו תובבר 'ה הבוש 'פמ טקלב היארהו 'וכו הרוש הניכש ןיאו שרדה השקו ,םינחמ
 7 וותבבו] ,ת"פוב ע"יעו 'א גיפ ק"'בו יב ג"ס תומבובו  ['ח: 'יס ז"פ הבר םירבדו] ג"פ שדוחבד 'סמ ויתי אתליכטבו
 רמאמה ןונגסטש 'רגו 'וכו הרוש הניכש ןיאו ג"ל ר"שהשבו [לארשי הנחס דגנכ ויה אובר םישש הז םיהלא הנחמ
 יו ייס הייעפ ןמקלו ,אוביר כ"ק ירה םינחמ אובר 'ס ירה הנחמ 'וכו ירמא ןנברו ןאכ [ת"וכו] 'יסופדב ףסונ םש
 אתגולפ ןיעכו ,ו'זרהמ 'ופב 'ע] ןה תוקולח תושרדמו םש י"מב 'עו 'וכו וביר םיפלא ינש םיהלא הנחמ היה המכ אתיא
 [('א ויט) ד"יפ אב אהליכמו 886 דצ ליעל ע"עו .סש י"מב םג האכומו ('א ג'ק) א כפ ר"יספב אהגולפה ונינפלש
 ץראל ותוולל ותארקל ואב לארשי ץרא לש םיכאלמ םיהלא יבאלמ וב ועגפיו אבוה ת"הע י"שריפבו
 העבונ וז הדגאו ,ותארקל ואבש לארשי ץרא לשו ןאכ רע ומע ואבש ץראל הצוח לש תונחמ יתש םינהמ
 שקבש העשבש בקעיט דסל התא יממו 'וכו רל הוצי ויכאלמ יכ ה"שז "וכו בקעי חלשיו םש חלשוו ב"מ אמוחנתמ
 = םילועו םידרוי אלא רמול ךירצ היה אל וב םידרויו םילוע םיהלא יכאלמ הנהו 'וכו בותכ המ ץראל הצוהל תאצל
 הצוחב ותוא רומשל םירחא ודריו ןהל ולע לארשי ץיאב ותוא ןירמשמ ויהש םיכאלמה ןתוא (אלא ל'צו) ל"א 'וכו
 םוקמה םש ארקיו 'וכו רמאנש לארשי ץראב ותוא ןירמשמ ויהש םיכאלמה ןחוא ודרי םרא ןדפמ אב אוהשכ 'וכו ץראל
 ןויכ בקעי השע המ .םיגורחאה .ןתואו םינושארה ןתוא תונחמ יתש םינחמ אלא ןאכ ביתכ ןיא הנחמ םינחמ אוהה
 ב"מ .אמוחנתב יועו) 'וכו םיכאלמ בקעו חלשיו רמאנש הלשו ולאמו ולא מ לט ןשע לצא הלשל הצרש
 שי ונינפלש ובויא 'ר רמאמב םגו ,(ןיולמה םיכאלמ ה"דב סש י"מבו 788 רצ ליעלו םש חלשיו אטוחנתבו םש כשיו
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 7 דנג בל הע רע השרפ חלשיו אציו

 ,םינחמ אוהה םוקמה םש ארקיו אוביר כ"ק 'מא ןינבר  ,אוביר יסמ תוחס הרוש הניכש ןיאו הז
 :'וג םיכאלמ בקעי חלשיו ה"ה וינפל ןיבזרפ חלישו ולואמו וליאמ חקל ובייא 'ר רמא

 הע השרפ
 'וגו וינפ המדק י"י המוק חתפ ןנואר 'ר םשב סחניפ 'ר 'וגו בקעי חלשיו (ד ב5

 המוק םיליתכש ןושארה רפסב ה"בקהל םיקימ דוד םימעפ 'ה ןביאר :ר םשב םחניפ 'ר  (גו זי םילהת)

 ול"ק 'כ עוקני 8 || : (דימפ) סיינפ םיט6ככ םדנפ ,'ג ייפ כטיו פעופכפ ,'3 ייפ בשיו ,'ב "כ םלשיו במ (עוסכס ייע 2
 !'נ סילקס עכדע | ,'3- 3% .סיעשי יכיכמ 'קלי = ,ס"ככס 'כ םילקסס ,ע' כז ם כ הילכז 'קל" 4 | : כ "שס יב סילקס יכיכע קלי
 : ('6 ו"'עק) ל"לפ יסנכ ספקיספ ,'ע ייס זי" ,ןיי "יס

 | תכגניאחופ םיששמ | יח תוחפ לע /[| תוחפב | ל ,ן הנוח [הרוש | אפ הניבשה 1
 ג ןירמ ;ו ןירמא | יתחוד ןנבי .נאפ [ןינבר | ' םיכאלמ אובר /תכ"א]פד אובר .יָנא [אובור

 אוהה * | ך םיכאלמ אובר :תאפד אובר ,יָנְו [אוביר | ל ב"ק .תגניאחופ םירשעו האמ [ואְד כ"ק *

 םישש ירה ..אוהה .7ך אובר כ"ק ירח םינחמ אובר 'ס ירה הנחמ םינחמ אוהה ;ל יוגו [יכנאהופ םינחמ

 יתכגנאחופד לטנ .ע [חקל | תוד ןדוי .כאפ וביא .יגזח [ובייא ל | ך אובר םירשעו האמ םינחמ אובר
 | ירעתכנאחפד חלשו .ן [חלישו | ך ולאל ולאמ :יעתכאח ולאמו ולאמ .נןפ [וליאמו וליאמ
 ;יתג!אחד וינפל [וגו | ם 'ל םיכאלמ | ד םיד .%ף ןירובורפ ,1ך םי- ,?ך ןירובזורפ ,נ1אזְח ןיבזורפ
 ייתכנ'אחד וינפל םיכאלמ .?אפ םיכאלמ ,ן [יוגו 8 | ע?אפ "ל .ן וגו ושע . . וינפל .2 ושע לא וונפל
 | (םש) מ"א רב | ,ן יריב .יכנ'אפל ירב [תףד יר םשב * | (םילהת) מיתנאפְך סחנפ ,םֶויְד [סחניפ

 ךברח עשרמ ישפנ הטלפ והעירכה | ,(םש) מכנאפ והעירכה ,ן [וגו | ₪ ןובא ,(םש) מנאפ ןיבא

 ('א ירב) רב סחנפ ר"א ,(הירכז) 1] ןבואר 'ר . .פחנפ 'ר ],  [ןבואר יר -- סחניפ 'ר 4 | ד (תך ךיברח)

 ,(םילהת) מ (םילהת)וא [ה | תןד רמא ('ך סחניפ) ספחנפ 'ר ,(היעשי) מ ןיבא רב ר"מא ,(םש) מאפ ןיבא

 ,(היעשי) מ (םש)יתג דוד םיקמ ,(םילהת) <אופְד םיקמ דוד | ף שמח ,(היעשי) מ (הירכז)יתכנוד השמח

 לש ןושאר ,1א 'מא םיליתבש 'ושאר  ,(םילהת) מאו םילתבש ןושארה .פ [םיליתבש ןושארה | 5 םיקמ

 | (היעשי) מ תדד םילת ,1 םילית ,5 םילת רפסבש ןושארה ,(םילהת) ו םילת לש 'א ,(הירכז) ד םילת

 ח קל 'יגחו) ולאמו ולאמ לטנ במ אמוחנתב ומכ םינורחאה ןתואמו םינושארה ןתואמ וליאמו וליאמ חקל שרפל
 ,ןאכ ורכזוה אל ל"וח יכאלמו לארשי ץרא יכאלמ] ('וכו לטנ 'יגה םירפסה ראשבו ,ןיבזרפ 'ע ךורעב םג אתיא 'וכו
 והנחמ תונחמה יתש םש לע ןכ םוקמה בקעי ארק וטושפ יפלש םי נח מ ארקמה לע בסומ א"ר רמאמש טושפו
 ה"ה ושעל חלשו ולא תונחמ יתשמ חקלש א"ר שרפמו ,ינוקזחו ייחבו ן"במרו ע"בארה 'יפכו םיכאלמה הנחמו
 רחא ןושלמ טיכ ר"ב 'יפבו [ת"פיבו יד 'יס ה"עפ ןמקל ע"'עו ,הלעמל ורכזוהש םיכאלמ ,םיכאלמ בקעי חלשיו
 (! "לב ןיבזרפו ,םאר רשאכ בותכש סתואמו םיהלא יכאלמ וב ועגפיו בוחכש ןתואמ ולאמו ולאמ לטנ שרפמ
 י"שר 'יג איבה א"אבו (ןיריבורפ ר"פדב ריב 'יפבו) םיריבזורפ .ט"יכבו ןיריבזורפ 'יגה א"יכ ר"ב 'יפבו ,םיחולש
 /ךורעבו כ"יכו ו"יכו פ'יכו ל"יכב םג ייגהש ומכ ןיבזרפ .ו"דב הגוהו  םיריבורפ 'יגה ר/פד שרדמבו  ,ןידובזורפ
 ולאמ לטנ ן ד ןי 'ר 'מא 499 ימע ג"המבו ,'וכו ןיבזורפ חלשו ולאמו ולאמ לטנ ובוא ר"א קתעוה ו'כ רעש הריקעבו
 חלשו ולאמו ולאמ לטנ ןדוי 'ר 'מא 496 'וכע ג"המבו ,169 רצ בוט לכשב ןכו 'וכו וינפל (?ןיבזורפ חלשו ולאו
 בקעי חלשיו ה"ה רמאמה םויסבו ,כ"מבו א"אב רבכ הגוהו ולאל ולאמ שבתשנ ו"רו ר"פדבו ,נ"'חעו 'וכו וינפל
 ארדס קילס השרפה ףוסב ןאכ בותכ כ'"יכבו ,ג'עפ ףוס ליעל י"מב 'יעו הירחאלש השרפל השרפה הכמסנ 'וכו
 : :ז"ספ ףוס ליעל י"מב 'יעו

 שארב בותכ ו"דבו ,החותפ השרפ ןאכ ארקמבו ,ג"עפ ר"פדב ןמסנ ןכו ג"עפ 'א א"יכב הע .השרפ
 ןמקל סג עו .[ת"יכו] 'יסופדב ןוכנל ה"כ | .ןבואר 'ר םשב 8  :ח"ספ שיר ליעל י"מב 'עו חלשיו רדפ השרפה
 ךומסבו ,(םש ההגה הארנ ןבואר תלמו) :ןבואר יריב פ"ר ו"יכבו ,ןבואר ר"ב פ"ר שבתשנ ל"וכבו ,ו"עפ שיר
 'ר תומשהו ,ןבואר יריב פ"ר שבתשנ 500 יומע ג"המבו ,ןבואר 'ר םשב פ"ר םירחא י"כו ל"יכב הנוכנה 'יגה
 תובר תוחיתפב ליעל ומכ החיתפה וזב ןונגפהו ,[370 דצו] 10% דצ ליעל םג ופלחתנ (ןובא) ןיבא 'רו ןבואר
 המוק 'פה רחאו ךפאב י"י המוק קוספה רסח ל"יכב .םימעפ 'ה 4  :"וכו ינולפ 'ר רמא 'וכו חתפ ינולפ יר
 ,םילותבש ןושארה רפסב וניאש ('ח ב"לק םילהת) ךזע ןוראו התא ךיתחנמל י"י המוק 'פה ףסונ וינפ המדק י"י
 קתע רפסב ה"בקהב המוק 'תכ םימעפ השמח קתעוה ג"המבו ,םילהת 'קליב קר ןרדסכ ורדסנ םיקוספהו

 ךידי אשנ לא 'ה המוק שונא זועי לא 'ה המוק ךפאב 'ה המוק ינעישוה 'ה המוק וינפ המדק 'ה המוק םילת

 תקנאמ םיינע דשמ איה אדה םק ינא םיקנאנ םינויבאו םידדשנ םיינע הארתשכ דודל ה"בקה ול ימאי

 'ר םשב סחנפ ר"א יהלא ינעישוה 'ה המוק רמאמה 'ג רומזמ םילהת שרדמבו ,'ה רמאי םוקא התע םינויבא
 ספדנש םילהת 'מב ה"כ) םילהתבש ןושאר רפפב ה"בקהל דוד םיקמ םימעפ השמח היעשוה
 יוכו המוק ייגה 'ז ייפ 'ג במ םילהת 'מבו ,ב"כ "יס "ג םילהת יריכמ /קליבו םש םילהת 'קליב םג עו רבכמ
 דחאו תויכלמ עברא דגנכ העברא (םילהת רפסב ה"בקהל דוד אבינ תומיק שמח רמא איעשוה 'ר םשב פ"ר
 שמח רמא איעשוה 'ר םשב סחנפ 'ר והעירכה וינפ המדק 'ה המוק 'ט 'יס ז"י ב"מ םשו" ,גוגמו גוג דגנכ
 דוד דימעה (ח"י /יס ז"י םילהת יריכמ 'קליב ה"כו תודימע שמח 'יגה רבכמ םפדנש םילהת 'מבו) תומיק
 לארשי תא דבעשל םידיתע םה ךאיה שדקה חורב הארש תויכלמ עברא דגנכ העברא םילית רפסב ה"בקהל
 הקזחב לארשי לע אב אוהש גוגמו גוג לש ותוכלמ הארש תישימחו תחאו תחא לכ לע ה"בקהל דימעמ אוהו
 א"ד םש ר"יספבו ,'וכו רובגל לשמ התא אלא גוודזהל טילש ונל ןיא ךדי אשנ לא 'ה המוק ה"בקהל רמאו
 'ר םשב ןה כה סחנפ 'ר רמא 'וכו ךידי אשנ לא 'ה המוק ה"שז ר"ב אמוחנת 'ר חתפ ךכ 'וכו ןויצ רמאתו

 !) 7060056 (ע1.). ל ןיִכְּורְפ
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 (גי י םש) ךידי אשנ לא ייי המוק [(ופש) ךפאב י"י הטוק] (ה ג סש) יהלא יגעישוה יי

 תא וליפא ינב רוד ה'כקה ול רמא ,וינפ הטדק י"י המוק (כ ט פש) שונא זועי לא י"י הסוק
 דושמ ר"הה םיקנאג םינויבא םיררשנ םיינע הארתשכל םק ינא יתטיא  ,סק יניא סימעפ ףלא ינמיקמ
 ןמז לכ םוקא התע רטא הנוי 'רב ןועמש 'ר ,(ו בי סש) 'וגו םוקא התע םיגויבא תקנאמ םיינע
 ינש יטוק רפעמ ירענתה וכ 'תכש םויה ותוא אונישכל אלא ,לוכיככ רפאב תשפכמ איהש |

 ןועממ רועינ יכ המ ינפמ (וי ב הירכז) י"י ינפס רשב לכ סה העש התואכ (ב בג היעשי) םלשורי
 ,(גו וי סילתת) וינפ המדק :אמטיקמ אמרג הרענמד אחלוננרת הדהכ אחא .'ר רמא ,(סשסש) ושדק
 המה רטא תאד ךאיה והרבוש ,הבוח ףכל (סשפש) והעירכה ,ךגימדקי אלד דע אעישרל הימדק

 :('ס 'ל) ןוכננמ יפל 'פ- .קנכ סיכיפס ריש | ,ו"' '3 סילכז סט סילסס סש םיעשי יכיכע 'קלי ,ע"קס 'כ סילכז 'קלי 4
 :" "ק ו" סילקס טכדפ ,ל"ק 'כ טוקל 1

 ..המוק .[ן ךיפאג . .המוק [(םש) יכנְך ךפאב -- המוק * | תפ יל ,ן 'וגו - [יחלא | !ך יניעישוה 1
 מא ךפאב ..המוק והעירכה וינפ המדק ..המוק ,[₪ ךיפאכ ..המוק וינפ המדק ..המוק ,| 'וגו ךפאב
 ..המוק .ְִך חכשת לא ךידי אשנ ..המוק .5 ךירי הסנ ..המוק ,[מ(הירכז)יתאופ [ךירי -- המוק | ל יל

 [(סש) יתגד וינפ -- המוק * | (םש)י ךדי אשנ לא ..המוק [שונא -- המוק ל | (םילהת) י שונא זועי לא

 | מאפ יל .ל ךוע ןוראו התא ךיתחנמל י"י המוק וינפ . .המוק ,'כ והעירכה וינפ ... המוק ,] 'וגו וינפ . . המוק

 | מ(םש)יא התא | ][ן סימעפ המכ וליפא | (היעשי) מכ 'ל .%א דורל .(םילהת) מ?אפ דוד |ינב רוד
 המכ .(םש)י [םימעפ ףלא | (םילהת) מכ ינמייק ,ך ינימיקמ | .(היעשי)מ(פש)יתנא]פ [ינמיקמ 8

 ,(היעשי) מ (םילהת)יתככך יתמיאו .ן ייתמא .(הירכז)ינאפ [יתמיא | תן 'ל .כגְו םימעפ המכףלא .מאפְ םימעפ
 | מא 'ל .1 םילשכנ |םירדשנ | 'א 'ל םיינע | [ך הארשכל ,(םש)י האראשכל | (םילהת) מ יתמיא אלא
 ,(םש)מ [יוגו -- תקנאמ 4 | %או רשמ | %א ןידדשנ ,(םילהת) מ'א םירדשנ [םיקנאנ | מ(םש)יכג"אפ םינויבאו

 ,ן יריב .(הירכז)יכ?אםפ ['רב | ן 'וגו .ָך םינויבא תקנאמ ,(היעשי) מ (םש)יתכנאםפ י"י רמאי םוקא . . תקנאמ

 איהש .ף [תשפכמ איהש 8 | פל התא [מ(םש)יתכנאוד החע * | (םש)י רמוא | מתיא ןב ,ןְד רב

 םלשוהו) 'א 'ל אלא | מא ןכ אוה ףא =. |לוכיבכ | (היעשי) מ תשפכומש ,(םילהת) מ (םש)יתכ גאןְד תשפכומ
 .ל אובתשכל ,(היעשי) מ אבישכ ,(םש)ו אובישכ ,(הירכז) מכ ג'אופ אבישכל [?א אובישכל * | (םש)ו (תורושה ןיב

 [מ (םש) וא םלשורי -- ירענתה* | (םש) ו רמאנש .%אך 'ותכש ['תכש | ל 'ל [םויה ותוא ** | ד עיגישכל
 ירענתה (כ םלשורו) םילשורי יבש ימוק ,ן 'וגו רפעמ ירענתה , רפעמ ירענתה .תופד םילשורי . . ירענתה

 /!א ינפט המ ינפמ .5] [המ ינפמ | ול יל [ם(םש)יתכנאפד י"י ינפמ* | ן העשה 6 | כג רפעמ

 ,ת אייח [אהא | 1 'ל יר רמא7 | מ(טש)יתכנאפד רוענ .ו [רועינ | מ(פש)יתנ'אפ 'ל .ְך המל
 ,5 אתלגונות .!א 'תלוגנרת [מ(םש)י?אדך אתלוגנרת * | מ(םש)יתכאפְד ארהכ .גן [הדהכ | םכגאפ יל
 | (םש)מפש)יתכנאפ ארענמד | 5 אלגונרת ,(הירכז) מל אלוגנרת ,[ך אתלגנרות ,ן התלגנרת ,1 אתלגנות
 | (הירכ) מא יל /תןִד הפגא ארענמד א"נ ([(ן המרג) האמרג ,(היעשי)[) הפג ,ן המרג ,(םש)יכנפ [אמרג

 [אעישרל | %א המדק 8 | אפ והעירכה =, [וינפ | ן המטק ןמ .כנ'אפ אמטק ןמ .מ(םש)יתאָד אמטיק ןמ

 ,1א ךומדקי .רכ?אפ ךמדקי .ן ךנימדוקי | תגוד אל .ראפ אלש ,יכ [אלד | *ך אבייחל ,'ַא איעישרל
 ,לנ'אפ והרגש ,[ך] והירבוש | יד והחירכה ,יב] והעירכה ₪ ל והירכה (כגאפיל והעירכה * | י ךמידקי

 | תן וערכ 'טא תאד אמ אה | 2 והרבש והעירכה

4 
 'יפ וא ,ןכ .אוה ףא לוכיבכ 'יגה םילהתו הירכז היעשי יריכמ 'קליבו ['בו 'א א"יכו] פ"יכבו) רפאב שפכומו
 אובישכל אלא (שפכ 'ע ל"תמעבו רזעילא 'רד תנשמב 'עו 'וכו ןמז לכ ה"בקה םוקי התע 'וכו הימתב לוכיבכ
 ר"א (רפאה ןמ ומצע רענמש לוכובכ וא) ושדק ןועממ םוקי יכ רועינ יכ המ ינפמ 'וכו סה העש התואב 'וכו
 תא שורדי הנוי 'רב ןועמש ירש רומאל רבדה השק] רפאמ המצע תרענמש תלוגגרתה תאזכ 'וכו אדהכ אחא
 תנוכ דגנ אוהו םש ארקמב רכזוה אלש אבל דיתעל םוקי אלא םיינע דושמ םוקי אל ה"בקהש םילהתב ארקמה
 'וגו ןונבל ריפחה ץרא הללמא לבא ,'י---ש ג"ל היעשיב בותכה לע ותשרד שרד י"רב ש"רש הארנו ,ררושמה
 הארנש ומכו 'וכו םויה ותוא אובישכל אלא 'וכו רפאב תשפכמ איהש ןמז לכ לאוש אוהו 'ה רמאי םוקא התע
 שרד קיתעה אל םש םילהתב טוקליהש ריכזהל יוארו ,ןאכל ז"חא קתעוה שרדהו (כזמב ש"ע) םש ר"שהשמ
 יתש [ת"יכו] ו"דו ר"פדבו ,885 דצ ליעל 'ע התלגנרת אתלגגרת אתלגונרת 'יגהלו ,[500 'ומע ג"המב ןכו הז
 א"דפפ 'דבו 'וכו האמרג הנענמד שבתשנ 'א אקארק 'דבו) הפגא ארענמד א"נ האמרג הרענמד תואסריג
 ה"בקה רענו ךכ רפאמ המצע .ארענמד אמרג ארענמד שרפמ רחא ןושלמ ט"כ ר"ב ייפבו ,('וכו המרג הנענמד
 לוכיבכ רפאב תשפכומש ןמז לכ םוקא התע יי ני 'רב ןועמש 'ר 'ג םש ר"שהשבו ,תומואה ןיבמ לארשי תא
 רוענ יכ המ ל 'ה ינפמ רשב לכ פה העש התואב םלשורי יבש ימוק רפעמ ירענתה רמא היעשיש ןכ אוהו
 "ועו תצק ל"צו ו"דו ר"פדב םש ה"כ) אמטק אוגמ א פ ג הרענמד אתלוגנרת אדהכ אחא 'ר רמא ושדק ןועממ
 א"הגאב 'יעו ייני 'רב ש"ר אוהו הנוי (ןב רב יריב) 'רב ןועמש 'ר םירפסה לכב 'ריגה ןאכו ,(ת"פיבו כ"מב
 "יפב שרפמו ,'וכו הימדק וינפ המ ד ק ההיתפה רקיע ליחתמ ןאכ .'וכו וינפ המדק 7 698:  רצ גיחה
 שבתשנ [ת*יכו] 'יסופדבו) הבוח ףכל וה עי רכ ה ,ךינבל קיזהל ךטדקי אלש דע אעישרל הימדק י"כ ר"ב
 ד"סו 'וכו םימשב התור יכ ד"הה 'וכו עשר ותואמ ישפנ הטלפ "וכו והרבוש וטושפכו ,(והחירכה והעירכה
 ב"מ םילהת שרדמב ומכ ר"אל ןונגפב לשמ אוהש הארנ 'וכו אעישרל הימדק שרדהו ,'וכו דרת םודא לע הנה
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 לעו בוחה חכמ אבש [עשרמ (גי זי םש) ךברח] עשרמ ישפנ הטלפ ,₪ כ םש) ולפנו וערכ
 ןינכיסר עשוהי 'ר  ,ךמלוע הדור התא ובש ךברח אוהש ךברח א"ד ,(מ זכ תשארב) היחת ךכרח
 היעשי) יברח םימשב התור יכ ד"הה ךברחב לופיל דיתעש עשר ותואמ ישפנ הטלפ יול 'ר םשב
 :בקעי ךרבע רמא הכ ול רמואו ולצא חלשמ התייהו ךלהמ היה וכררל ה"בקה ול רמא (ה רל

 ב%עשר ינפל טמ קידצ תחשמ רוקמו שפרנ ןייעמ חתפ ןומיס 'רב הדוהי 'ר
 ,עשר ינפל טומל קירצל רשפיא יא ךכ תחשהל רוקמלו ספרהל ןייעמל רשפיא יאש םשכ (וכ הכ ילשמ)
 התייהו ךלהמ היה וכררל ה"בקה ול רמא ,עשר ינפל ומצע טיממש קירצ ךכ תחשמ רוקמו ספרנ ןייעמכו
 :בקעי ךדבע רמא הכ ול רמואו ולצא חלשמ

 :'ב "ק סט למוסכפ ,'5 ייפ סלשיו 39 6עוסנס , ל"סקסס 'כ ילשע 'קלי ,סע עוקלי 5

 ותואמ ישפנ הטלפ .ולאְח ה עשר ותואמ [פ עשרמ * | ל יל |ךברח ** | ןֶד יוגו ₪ :יתכנאפ [ולפגו 1

 | .(1א יל ךברח א"ד -- אבש) תנאח"ןד אב אוהש ,יפ [אבש | ל יל :5נ] עשרה .. הטלפ .תואד עשר
 (3 ותוא) התוא לש ([ךַנ החוכמ) החכמ ,ןְד ברחה ההוא לש החוכמ ,פ ברח ותוא חכמ ,%א [ברחה חכמ

 עשר ותואמ ישפנ הטלפ ,?א אוהש עשר ותואמ [אוהש ךברח ל | 5 לעו וב יכש ,יִח לע [לעו | יתנח ברח

 ובש | גן אוהש (1ָנ עשר) עשרה ותואמ ישפנ הטלפ ךברח עשרמ ישפנ הטלפ /תןדפְד אוהש ( עשרה ןמ)

 ['ר -- ןינכיפד) ןינכפד | [ך עושוהי | תכניאחפד ₪ תא /1א) [ךמלוע | כ וב הדור תאש ,ןןפ הדור תא

 ,' [דיתעש | גו עשרה | א 'ל ,!א ישפנ הטלפ ךברח עשרמ ,'21 ךברח עשרמ ₪ [ישפנ הטלפ 3 | ([ך ןב

 הנה יברח ,ן יוגו [יברח | 3ו'אְד התוור . התויר :תכנלאופ [התור | ף ברחב | יתנאחופד דיתע אוהש

 ,ול התיהו .תןחך תייהו [ן התייהו * | "א בקעיל ה"בקה 4 | "] טפשמל ימרח םע לעו דרת םודא לע
 ינודאל ןורמאת הכ ,יִד רמואו :כנאחופ [ול רמואו | ו ול [ולצא | כאפ חלוש | כא התאו 1 תאו
 | תנא וינפל םיכאלמ . .חלשיו ,ן 'וגו םיכאלמ . .חלשיו .כחפ םיכאלמ בקעי חלשיו = ,ו [בקעי | [ך ושעל

 | יגיא ספרנ | ה ןיעמ ייתכ :יתכאפד ןיעמ :גו [ןייעמ |  ליפד רב :תו יריב כנא [ירב | ן הדוי 5
 | ן יוגו ,1 תחשנ רוקמו .עתכ'א תחשמ רוקמו ;ךל 'וגו תחשמ רוקמו [י"אח"ןפ עשר -- רוקמו *

 'רב הדוהי 'ר : ₪ הדוהי ר"א .תכאוד ₪ ןומיפ (ךַו 'ריב הדוי) 'רב הדוהי 'ר רמא .יעפ [םשכ 6

 ,גָו ןייעמל רשפיאש .(םש) יעתחפְד ןיעמל רשפא יאש .וא ןיעמל רשפיא יאש | (ילשמ) 3 -, רמא ןומיס
 [יעתנאפד תחשהל * | יכפ רוקמו | ןך שפרתהל ,!א ספריל .ֶזְַו שפריהל .ע) שפרהל | 2 רשפיא ןיעמש
 תחשיל | יעתכפד רשפא .גאחו [רשפיא | כו 'ל יא | = תחשהל רשפיא ,ל תחשל ,[] תחשיהל
 (ך שפרנ) ספרנ ןיעמכו ,ן עשר . .טימימ אוהש ..ךכ ..רוקמכו שפרנ ןייעמכו [עשר --ןייעמכו 7 | %א טומלו
 . .ולצא חלוש התאו [בקעי --התייהו* | יכנאחפ 'ל :תד עשר ..טיממ קידצ ךכ ([ך תחשנ) תחשמ רוקמכו
 (כ רמאיו) 'ואו ולצא (!א חלוש תאו ,כ חלשמ התיהו) חלשמ התייהו ;?א ["%א ייכאלמ בקעי חלשיו] בקעי
 ,ןת וינפל . . חלשיו א"ד בקעי . .הכ 'מואו .. חלשמ תייהו ,נ1א וינפל םיכאלמ בקעי חלשיו בקעי ..הכ ול
 ,ןזח םיכאלמ בקעי חלשיו בקעי ..הכ רמאל .ולצא ..תייהו , בקעי חלשיו בקעי ...הכ ול רמואו . .תייהו
 | י וכו ,ןֶל 'וגו חלשמ התייהו .פ בקעי חלשיו רמא הכ ולצא חלוש תאו

 וגו ['א ח"נ תוכרבו 188 רצ י"בשרד אתליכמ 'עו] ךלטקי אל דע הילטק םידק רמוא לשמה ןכו 'א יס וג
 א"דמכ 'ימת ונילע גרטקמה לאמס ןושל אוהש ברח ותואמ ישפנ הטלפ א"בא 'יפ םע ז"כש ו"ד שרדמב הָרַז
 ותבוח ףכל והעירכה קתעוה ג"המבו ,'וכו ךברח אוהש עשר ותואמ ישפנ הטלפ א"ד הדח ברח ונושלו
 עשרמ א"ד ?וכו ךברח לעו ברח התוא חוכמ אב אוהש עשר ותואמ ךברח עשרמ ישפנ הטלפ "וכו והירבש
 התור יכ 'תכד ךברחב לופול דיתע אוהש עשר ותואמ ךברח עשרמ א"ד "וכו ךמלוע הדור התא ובש ךברח
 עשרמ ישפנ הטלפ אבוה תודלות 'פ ףוס] יטנאקרבו ,טפשמל ימרח םע לעו דרת םודא לע הנה יברח םימשב
 םילהת שרדמבו [היחת ךברח לעו רמאנש ברחה התוא לש החכמ אב אוהש עשרה ותואמ ישפנ הטלפ ךברח
 אלש דע (רבכמ ספדנש ת"מב ה"כו אעישרל הימדק ל"צו) עישוהל המדק תופסוהו םייוניש הזיאב םש במ
 אבש יממ ךברח עשרמ ישפנ הטלפ 'וכו והרבש והעירכה א"ד הבוח ףכל תוכז ףכמ והעירכה והמ ךמידקי
 ותואמ ךברח עשרמ ישפנ הטלפ א"ד םדיב תויפיפ ברחו רמאנש ברח (תארקנש) ארקנש הרותה חכמ ךילע
 אוהש עשר ותואמ עשרמ ישפנ הטלפ א"ד 'וכו ךברח לעו ושעל רמאש ויבא קחצי לש חכמ ילע אבש ברחה
 ישפנ הטלפ רמא ל"ר םשב ןינכסד י"ר 'וכו יפא טבש רושא יוה א"דמכ ךמלועב תודרל ותוא תישעש ךברח
 'ר םילהת ?קליבו) דרת םודא לע הנה יברח םימשב התור יכ רמאנש ברחב לופיל דמוע אוהש עשר ותואמ
 וכרדל בקעיל ה"בקה ול רמא וכו ול רמא 4  :(ונינפלש רמאמה ןונגס םע רתוי רמאמה םיאתמ א"ערת
 ושע ררועתנ בקעי חלשש םיכאלמה י"עש שרפל ךירצ 'וכו ךתארקל ךלוה םגו ש"מו וכו ךלהמ [ושע] היה
 הדיקעב 'עו וכרדל ךלהמ היהש עמשמו 'וכו וכרדל ושע אוהה םויב בשיו בותכ ןינעה ףוסבו ,ותארקל ךליל
 והורשיבש ןווכו וכרדל ךלוה היהש דמלמ םגו ל"תמ ךתארקל ךלוה םגו 170 דצ בוט לכשבו] ת"פיבו ו"כ רעש
 וחיטבה אוהו ה"בקה יניעב הרשי אל בקעי תוחילשש ןבואר ר"שב פ"ר .שרוד .החיתפה םויסבו ;[ודגנכ ךלה
 הוצש המב ודובכ לע םג הזבמ היה בקעיו 'וכו ךבזעא אל יכ 'וכו ךלת רשא לכב ךיתרמשו ךמע יכנא הנהו
 תורחאה תוחיתפה םעט ןכו ,א"י 'יפו 'ה ייפ הטמל םג 'עו בקעי ךדבע רמא הכ ושעל רומאל םיכאלמה תא
 תוחיתפה בור ימויסו ט"נפו א"לפב תוחיתפה ימויס םג 'עו 'וכו ול רמא דחא ןונגסב תומייסמ ןלוכו השרפה וזב
 'דו 'ג החיתפבו 'וגו חלשמ התייהו ךלהמ היה וכרדל 'ב החיתפב עטיק ל"יכבו ,[171 רצ ליעלו] א"כפב
 ךומסבו .ספרהל 6 :נ"חעו תוחיתפה ימויס ועטיק טוקליבו י"כ ראשב םגו יתמלשהו 'וגו היה וכרדל
 ,שפרנ ןיעמ בותכ םש ארקמבו 'וכו ספרנ (ןיעמ) ןייעמ א א"יכב ןכו] ןאכ טוקליו ג"וכבו = ,ספרנ ןייעמכו
 ,הרעפה ןמ ה"דב 28 דצ ליעל י"מב עו ןושפרת חיי ד"ל םשו ספרתו 'ב ב"ל לאקזחיבו ,ספרתה 'ג '| ילשמבו
 [ת"יכו] םיסופדב ה"כו 'וכו ספרנ ןיעמכו 7  :נ"חעו 'וכו שפרהל 'וכו שפרנ ןיעמ קתעוה ןיעמ 'ע ךורעבו



 ו.

 הע השרפ חלשיו 0

 לאומש רב ןטחנ (וי וכ סש) ול אל ביר לע רבעתמ רבוע בלכ ינזאב קיזחמ חתפ אנוה בר
 ירשו סק ,אכה חיכש השיבד ךל סוק היל רמא ,היריעמ ירשו רחא רכע , ךרדב ןשיש סיטסיליכראל רמא
 ךלהמ היה וכררל ה"כקה ול רטא ךכ ,הינתריעו אוה ךיטד היל 'מא ,השיב רעני היל רטא ,היב חסקמ
 :בקעי ךרכע רמא הכ ול רמואו.ולצא חלשמ התייהו

 :'נ "שס סש נ'מ (מוסנמ ,סט ילשמ 'זלי ,סס טוקל |

 ,יזוְך ול .. רבעתמו רבוע [תופ ול -- רבוע * | ] קיוחמ 'יתכ | ן הנוח | יתוד 'י .רכנאחפ [גי 1

 ונוח (כ 'ר) בר ימא .[ך לאומש 'ר 'מא ,[ןְד רמא ןטחנ רב לאומש [רמא -- ןמתנ | ךכא יל .גול יוגו

 .. חורב הנוח בר 'מא ,(ילשמ) ו1ך ינמחנ רב לאומש 'רד הירב אנוה 'ר 'מא ,5)א ןמחנ רב לאומש ברד הירב

 ,"ך סיטסל יכראל [ע סיזסיליכראל * 2 || ם 'ל .ן ןמחנ רב לאומש 'ו םשב ןמחנ רכ לאומש רר

 ,*א סיתסיל יבראל . 'ו סטסיל יבראל ,!"ן סוטסיל יכראל ,?ךֶ] םיטסיל יכראל . ) םיטסליכראל ,'ל םיטסיליכראל
 ינואל לשמ .[ךְִד סוטסיל יכראל לשמ ,1א סטסיליכראל לשמ .[זָך סיטסיל יכראל לשמ ,(םש) % םיטסל םראל

 ',(םש)ו'רתכנ'אחוד ירשו רח רכע | ירתכנאחופד םיכרד תשרפב ןשי היהש .ץ) [ךרדב ןשיש | ם םיתסל
 ףיעמ 1 היב ריעמ .ן הל ריעמ .[ןכאפד היל ריעמ | 1 רח רשו רבעו ,לא יראשו רח רבע ,[ף ירש רח רבע

 ,וורתכנאחפד אשיגד .] [השיבד | רתא יל ךל | (םש) ' היבייעמ .ַך היל רשמ ,ך היב ררועמ ,'' היב
 | ם.היל [היג | ך חיפקמ |חפקמ ל8 | (םש) וָנ ירש | זו יל םק | ן הכה | (םש) י אשיב אתייח ,?ך שיב

 ,ורכנאםד אשיב .ן [השיב | (םש) 3 רעצ .ילרכנאחופד רעני .1ְך [רעגי | ([ך 'ל השיב --רמא)

 ךימד .רךפך הוה ךימד ,(פש) כנה אוה ךמד .א |אוה ךימד | י יל ,ף היל ירמא [היל 'מא | ח יל
 ,!ו היתנריעו .*ך| הניתריעו .?ך*א היניתרעו . )[ך] [הינתריעו | [ך ךימד הוה השיב ,י ךימד אוהד ,] הווה
 | זז יל .'א היל [ול | 2 היב תרועו .(סש) ית היתררועו .'אםך היניתררועו .ך היניתרריעו ,?ְד היניתרועו
 ול רמואו . . חלשמ החייהו ךלהמ [בקעי -- ךלהמ * | 'א אוה [היה | (םש) "" וכררב | (םש) + בקעיל ה"כקה
 התאו ךלהמ .'!א וינפל םיכאלמ בקעי חלשיו 'וכו ךלהמ ,2 וינפל םיכאלמ בקעי חלשיו ךדבע רמא הכ
 "" ,ןן בקעי . .הכ 'מואו ולצא חילשמ התאו ךלוה .'ךֶד בקעי ךדבע רמא הכ ול רמואו ..חלשמ (1ך תייהו)
 ולצא חלשמ התיהו ךלהמ .פ בקעי . .הכ ולצא חלוש תאו ךלהמ .(םש) ו בקעי ..הכ ולצא חלשמ תאו ךלהמ
 | ל "וגו :ולא 'וכו ךלהמ .ן 'וגו חלשמ החייהו ךלוה .ןח 'וגו ולצא חלשמ תייהו ךלהמ .2 'ואו

 אוהשכ קירצה ייחב ל"ז] ת"פיב רבכ ריעה רשאכ "וכו רשפיא יאש םשככ וינפלש שררה רתוס שרדה הזש השקו
 'וכו דימ לצנהל דיתעו םלועל הניא העשל איה תוטטומתה התוא וינפל טטומתמ אוהו עשרה דיב לפונו רסמנ
 אמייק ול ןיאו םלועל וניא תוריכע ותואש העשל רוכע רזוחו לגרב ןיסמורו ןיחלורש ןיעמל המוד אוה המלו
 שוא .לכוו אל ןייעמהש םשכ "וכו ודובכ ליפשהל עשרה לכוי אל קידצה ןכ ותולילצל רוזחיש אוה דיתע יכ
 בקעי הז עשר ינפל 'וכו שפרנ ןיעמ שרדמבו 'וכו ויהשכ ןתוכזו ןתולילצל ןכ ירחא ורזחי אלש וימימ רוכעל
 וניצמ מ"מ הזה ןיעמכ ותולילצל רוחו ודימ לוצנ ףוסבלש פ"עאו כ"ע םימעפ המכ ינודא ושעל ארקש
 ןייעמל .ר ש פיי א ש םשכ וייכב 'יגה אפידעו [השמ ידיבו ק"הזנב םג 'עו .'וכו הברה וינפל ענכנו טטומתהש
 ומצע טיממש קירצ[ל אוה יאנג] ןכ ער ןינע אוה 'וכו שפרנ ןייעמכו .שרודו "וכו קידצל ר שפי א ךכ 'וכו
 ""ב"מ אמוחנתבו ,יוכו ןיעמכו ג"ל תומוקמה ינשב טוקליבו כ"יכו ג"יכו ['בו א א"יכו ח"יכו] פיכבו ,עשר ינפל
 רוקמכו ספרנ ןיעמכ ןומיס ר"ב הדוהי 'ר רמא וכו שפרנ ןיעמ ה"שז םיכאלמ בקעי חלשיו החיתפה ןושל םש
 ימו עשר ינפל טומל קידצל רשפא תחשמ רוקמלו ספרנ ןיעמל רשפא א"ד עשר ינפל טמ קידצשכ ךכ תחשמ
 בקעי חלשיו יוה 'וגו ושעל ינודאל ןורמאת הכ ושעל רמואו חלשמ והמ םרא ןדפמ אבשכ בקעי הז הז אוה
 ךכ תחשמ תויהל רוקמל וא ספרנ תויהל ןיעמל רשפא יאש םשכ א"ד "יגה ימור י"כב םשו .'וגו םיכאלמ
 ןיעמ חתפ ןומיס רב הדוהי 'ר רומאל םתוא וציו םש חלשיו אמוחנתבו ,עשר ינפל טומיש קידצל רשפא יא
 ארומאה םש ןכו .לאומש רב ןמחנ 1 :עשר ינפל טמשכ קירצ ןכ תחשמ רוקמכו שפרנ ןיעמכ 'וכו שפרנ
 םשב רמוא אוהו .םש נ"חבו 988 דצו 78 דצ ליעל 'עו .ןמחנ רב לאומש 'רד הירב ןמחנ אוהו 851 דצ ליעל
 "וג השקו ,ןמחנ רב לאומש ןאכ 'יגה [ת"יכו] םיסופדבו .'וכו ןמחנ הזדב םש י"מב 'עו 71 דצ ליעל ויבא
 א"ח א"הגאב 'עו ,םוקמ םושב רכזנ אלש נ"בשרד הירב (הנוח ברה ,אנוה בר) אנוה 'ר יתנייצש םירפסה
 ךל םוק ל"א וררועל לוחתהו דחא רבע ךרדב ןשיש סיטסיל לש רשל לשמ | ,'וכו סיטסיליכראל 2 :48% רצ
 םיטסיליכראל שבתשנ ל"יכבו ;ותררוע התאו אוה ןשי ל"א "וכו ל"א [לוזגלו] ותוא תוכהל ליחתהו םק "וכו
 "ב א"יכבו] ,480 רצו 856 דצ ליעל 'עו ,ךרדב ןשיש סיטסיליכראל 'ד ךרא 'ע , ךורעב :יגהש ומכו יתהגהו
 טישודק ארפסב םיטסיל והוחפקש ומכ חפקמו ,סיטסיל לש רש 'ופ םיטפסיליכרא ל ןוילגה לע בותכ
 ח"יפ ר"קוובו ,'ב ו"כ ח"פ ןירדהנס ימלשוריב תוירבה ת א חפקמו םיכרד תשרפ לע בשוי ןכו דיי "ב השרפ
 השיב (רעני) רעגי היל 'מא 'וכו אכה חיכש השיבד ןושלה רווחמ וניאו [י תי אחפקמל ןאתא ןיטסיל 'א יס
 ןושיל בוט ןוא חיכש אשיבד "וכו היב ררו ע מ ירשו דח רבע שרפמו סרוג רחא ןושלמ ט"יכ רזב 'יפבו "וכו
 היניתרעו אוה ךימד היל ורמ א ךכרצל ערה ררועתנ ירה םיטסילה רמא אשיב רעגי "וכו ןאכב
 היל 'מא 'וכו חיכש אשיב א תי יח ר"פדב 'יגה ילשמ 'קליבו ,וררועמ התאו ןשי אוה ול ורמא םדא ינב
 "פב םג אתיא רעגי 'יגהו ,(םש םושוריפה םג 'עו ,קוידב אלש ילשמ יקלי 'יג איבה כ"מבו) אשיב רעצ
 ןטשה ךב 'ה רעגי ר"ע עשרב 'ה רעגיש ייפו אשיב רעגי .ג"יו ת"פיב אבוה ןכו ר"פדב ספדנה 'יפבו ט"יכ ר"ב
 דבאוש היל רמאו סטסלל הכומה לליק שריפ רעני ל"א םירפסה בור 'יג איהש ייסופדה 'יגו ,'וכו ['ב 'ג הירכז]
 אנלווו ידבו) [גיי ח"ל בויא] הנממ םיעשר ורעניו ןינעמ אשיב רעניו הבוט תחת הער בישמש אוהה עשרה
 רח רבע םיכרד תשרפב ןשי היהש םיטסל יכראל לשמ קתעוה םש הדיקעבו ,ג"עצו (רעני ןמ רעינ שבתש
 ךימד היל רמא אשיב רענ היל רמא היב חפקמ ירש םק אכה אחיכש אשיבד םוק היל רמא היל ריעמ ירשו
 "ושע היה המל רבוע בלכ ינזאב קיזחמ םש ג"המבו ,'וכו ךלוה היה וכרדל ה"בה רמא ךכ היתררועו אוה
 תפקמ ירשו םק שיב שיניא אכהד םוק היל 'מא ומיקה ךחא אב ךודה לע ןשי אוהש בלכל המוד
 וכרדל ושע בקעיל ה"בקה 'מא ךכ היניתרעאו ךומד היל ןירמא אשיב ךב רעגי היל 'מא היב
 קיזחמ ה"שז 'ב :יס םש ב*מ אמוחנתב החיתפה רחא ןונגסבו ,[ייחבו ן"במרב ע"עו] 'וכו ול חלשמ תאו ךלוה
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 1 ד בל הע השרפ חלשיו

 םיפולא ךילע םתוא תדמל תאו ךילע דקפי יכ ירמאת המ חתפ ןומיס 'רב הדוהי 'ר
 רמא הכ ול רמואו ולצא חלשמ התייהו ךלהמ היה וכררל ה"כקה ול רמא (אכ גי הימרי) שארל
 :בקעי ךדבע

 רזעילא םא המ = ,שממ םיכאלמ ירמא ןנברו] ,םדו רשב יחולש אלא ויה אל וליא םיכאלמ
 אמח 'ר רמא ,|המכו המכ תחא לע תיבלש ובוהא אוהש הזו ךאלמ ול גוודמ תיבלש ורבע אוהש
 ,המכו המכ תחא לע תיבלש ובוהא אוהש הז םיכאלמ 'ה הל וגוודזנו תייה הרש תחפש רגה הנינח 'רב
 והלאשיו (וט ול תישארב) שיא והאצמיו םיכאלמ 'ג ל וגוודזינו היה םיטכש ןטק ףסוי ייניי 'ר רמא
 :המכו המכ תחא לע םהיבא אוהש הז (זי םש סש) 'וגו ועסנ שיאה רמאיו (םשפש) שיאה

 45 ליעל "ע 5 687:  75 ליעל "ע :'נ טס סש 3"ע סעוסכס ול"ק 'כ טוקלי 4 יס "ק ספ ני סעוסנס 1
 :ד"י יס ד"פפ ןעקמ ''ע 7 :'3 [יי הליעמ ,8

 .גאופ |דקפי | *רתכדל רטאת .ִד מאת [?ראופ"ל ירמאת * | פ ירו .תו יריב | פ והבא .ן הדוי 1
 םיפולא ךילע . . תאו ,א שארל םיפולא םתוא . . תאו ,ך ישארל . . תאו [רר"א שארל -- תאו * | רתכְד דוקפי
 התאו ךלהמ היה [בקעי -- היה * | ל יל [ול **9 | בל יל ,נן 'וגו .ף הדל תשא ומכ םילבח אלה שארל
 התייהו ךלוה היה ,ןך בקעי .. הכ 'מואו ולצא חילשמ ..היה ,ך בקעי ךדבע רמא הכ ול רמואו ולצא חלשמ
 | פ "וכו ,ל "וגו היה ;2 ךלהמ היה ,'א 'וכו ךלוה היה /ן"א (] 'גו) 'וכו ךלהמ היה ,ן 'וגו ולצא חלשמ
 וליא .א אלא ויה אל ,ן אלא ויה וליא ,ל אלא ויה וליאו ,ף אלא ויה אל ולא [אלא -- אל וליא * 4
 . .היהש רזעילא . .ירמא ןינבר 9[ ל המכו -- ןנברו * | רד ולא .?ךָכ ויה וליא .ן ויה וליאו ." ויה
 םיכאלמ המכ ול וגוודזנ . . היהש רזעילא המ . .ןירמא ןינבר 91, א?א ו"כאע ..הז םיכאלמ המכ ול וגוודזנ
 תָיב לש ובהוא אוהש הז םיכאלמ המכ ול וגוודזנ . .היהש רזעילא םא המ . .ןירמא ןינבר 4 ,1ך המכו ..הז
 ;ן יריב ,כ"א רב 6 | ?א יסוי [אמח 5 | יכ'אופל יל  /תןִך שממ םיכאלמ ירמא ןנבה .,?ך 'וכו

 התיה :תכ?אחד התיה ,י התחייה ,ן [תייה | ך ירש | ₪ לש התחפש | יתכאפ אנינח | ית'אפד רב

 /ח הזו | יתכנ!אחופד השמח .?א ['ה | תֶוד ונמדזנו .פ וגודזנו ,יכאח  [וגוודזנו | ם 'ל .1א תכלוה

 ודבע ([ך אוהש) היהש רזעילא המו ₪ [המכו | 1א ה"בקה לש | כנחוד ובהוא .יתאפ |ובוהא | א בקעי

 ,לאח"ופ יאני | ת ר"או 7 | ד ו"כאע תיב לש ובוהא אוהש הז םיכאלמ המכ ול ([ף ונמדזנ) וגוודזנ תיב לש
 ,י וגוודזנ :פ וגודזנו .כאחוד וגוודזגו | יתכאחופד לש (כאחפ םנטק) ןנטק | ף ףסוי המו | ףד יסוי

 והאצמיו | ח 'ל ,ף השולש ,יכ1אחופְך השלש .?א!ד ['ג | ןך (תורושה ןיב םלשוהו) ן יל ול | ןך ונמדזנ
 ,יכאפ [םהיבא | יפד 'ל .תכאח הזמ ועסנ :ן [יוגו ועסנ 8 | א הדשב העות הנהו שיא והאצמיו .?א שיאה

 | ןך םיטבש לש םהיבא ,] םלכ לש םהיבא ,] םהלוכלש .. ,1 ןלוכ לש ןהיבא

 רמא המ רדנ בקעי רדיו ביתכ המ ויבא תיבמ אציש ןויכ בקעי הז הז אוה ימ 'וכו רבעתמ רבוע בלכ ינזאב
 עבתש המ לכ ואר (795 רצ ליעל י"מב 'עו) 'וכו ךמע יכנא הנהו ה"בקה ובישה ךכ ידמע םיהלא היהי םא
 קיזחמ רמאנ הפי יוה ושעל ינדאל ןורמאת הכ רמואו חלשמ אוה וללה תוחטבהה לכ לעו וחיטבה וארובמ
 רמאמב שרדה 'ה ייפ םש ביימ אמוחנתב .ןומיס 'רב הדוהי 'ר 1  :ושע לצא בקעי חלששכ יתמיא בלכ ינזאב
 ,יתהגה ןכ .'וכו ויה אל וליא 4 :'וכו ירמאת המ הימרי רמא ינודא וארק אוה ושעל ינדאל ןורמאת הכ ימתס
 ,וה וליאו ג"יכב םגו ,אלא תלמ םש קחמנו אלא ןיה וליא ו"יכבו ,'וכו אלא ויה וליאו בותכ ל"יכבו
 התאו ךילע דוקפי יכ ירמאת המ ס"ביר חתפ סרוגו וינפלש החיתפה םע הז רמאמ םש הדיקעב בכרוה ןכו

 אל בקעי ךדבע רמא הכ ול.חלוש התאו ךלוה אוה וכרדל ושע ה"בקה רמא שארל םיפולא םתוא תדמ
 החונ םוקמה חור ןיאש רמולכ םדו רשב ויה .םיכאלמה יכ רמא ס"בירש שרפמו 'וכו אלא ויה םיכאלמ
 דה"ה 'וכו וליאמו וליאמ חקל ד"עפ ףוס ליעל שרודש ובייא 'ר תעדכ .שממ םיכאלמ = :'וכו םתוחילשב
 שרדה בכ 'ר ונדמלימ ןורחא סירדנוקהב ר"פד טוקליבו ,יי ייפ" הטמל ע"יעו ,'וגו\ םיכאלמ בקעי חלשוו
 דמע םיארייתמ ויהש ךליל הצור םדא היה אלו .ושע לצא םיחולש חולשל שקבמ היה םיכאלמ בקעי חלשיו
 םש הדיקעבו ,רפסה בתכל המוד בתכב ל"יכ ןוילגב םלשוה "וכו ירמא ןנברו רמאמהו ,תרשה יכאלמ חלשו
 ,ו"כאע תיב לש ובוהא בקעי םיכאלמ המכ ךרדב ול וגוודזנ םהרבא דבע רזעילא המו שממ םיכאלמ ורמא ןנברו
 רחא "וכו רזעילא המו 'גו רמאמה ודירפה [ת"יכו] םיסופדבו ,שממ םיכאלמ שרדה אבוה ת"הע י"שריפב םגו
 ל"יכבו ,('וכו ךאלמ ול גוודזנ וכו רזעילא םאו 'יגה םשו) ם"'ארב םג 'עו ,'וכו הרש תחפש רגה ח"בחר רמאמ
 'רו .ח"בחר לש םירמאמה תוכימפ השקו ;רמאמה רסח 'קליבו כ"יכו ו"יכו פ"יכבו [/א א"יכב ןכו] רפסה ףוגב
 ןושלהו) 'וכו יאני ר"א 'וכו רגה אמח ר"א םי כ א למ קר .קתעוה ח"יכבו ;ויה שממ םיכאלמ םישרודש יאני
 ילב י"כ ראשו רפסה ףוגב ל"יכב ומכ איה אפריגה רקיע] (812 דצ ליעל ומכ 'וכו תיב לש ובוהא אוהש הזו
 אלו ץיקהב םהמ ע רבדו שממ םיכאלמ חלש בקעיש היאר םיאיבמ יאני 'רו ח"רב ח"רו ,רזעילאמ היארה
 אמוחנתב ראובמכו םכרצל םיכאלמה םע ורב דש םסויו רגהמ וכרצל ('ב ו"מ ןמקלו א"י א"ל ליעלכ) םולחב
 וניצמ אל יכ היאר ןיא ונממ לבא ,רזעילאמ םג היארה (ר"ב ?יפמ ילוא) כ"חא ףסותנו ,ךומסב קתעוהש ב"מ
 ורמושלו ורזעל םיהלא יכאלמ וב ועגפש בקעיב אוה .שרופמ ארקמו ,םהמע ר ב ד אלו םיכאלמה תא הארש
 תחפש רגה אנינח ר"ב אמח ר"א 'יגה 180 דצ בוט לכשבו [הזל היאר ןיכירצ ןיאו (םש ם"בשרו ע"בארב 'ע)
 ג"המב םירמאמה רחא ןונגפו רחא רדסבו ,ו"כאע תיבה בוהא אוהש הז םיכאלמ ('ה ל"צ) 'ד הל וגוודזנ הרש
 'תכד םיכאלמ השלש ול וגודזנ ונב ףסוי המתת לא יאני 'ר 'מא ויה יאדו םיכאלמ ירמא ןנבר 499 "ומע
 דבע 'מוא ןתנ 'ר בקעי לע הימת תאו םיכאלמ השלש ירה שיאה רמאיו שיאה והלאשיו שיאה והאצמיו
 לע הימת תאו ךתא וכאלמ חלשי וינפל יתכלהתה רשא 'ה 'תכד ךאלמ והוול ךרדל אצי םהרבא : לש ותיבמ
 רגה לא 'ה ךאלמ ארקיו 'תכד םיכאלמ הוולו תאצי םהרבא לש ותיבמ החפש 'מא אנינח רב אמה 'ר בקעי
 /ג יוס םש ב"מ אמוחנתבו ,יאדו םיכאלמ יוה בקעי לע הימת התאו םימעפ יתש 'ה ךאלמ הל רמאיו םימשה ןמ
 לע המתת לא התאו 'וכו ףסוי הז הז אוה ימ ךאלמה םע רביד ותיב ןטק ירהש המתת לאו םיכאלמ בקעי חלשיו
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 היקלטו הריפרופ שלח רמא יול ןב עשוהי 'ר = ,וינפל תוכלמ לוטיל ותע אכש הול וינפל
 :רחא ףד לע םינשי ןירזרז ינש ןיא היל רמא ,יומוק

 :ויחא אלא ושע וליפא ויחא ושע לא
 םהישוכל םימודא וירובינ המודא וצרא] םודא ולישכת סודא אוה םודא הדש ריעש הצרא

 ולישבתו ,(הכ תכ תישארב) ינוטדא ןושארה אציו םודא אוה ,םודא שוכלב םורא וגמט ערופ םימורא
 הרש ריעש הצרא 'חכר המורא וצרא ,6 סש סש) 'ונו םודאה םודאה [מ אנ יגטיעלה 'נש םודא
 ליח ישנא 'נש םימורא ןהישובל ,(ר ב סוחנ) םדאמ והירוביג ןנמ 'נש םימודא וירוכינ ,םודא
 480עודמ 'נש םודא שובלב ,(י ה שיהש) םוראו חצ ידוד 'נש םודא ונממ ערופ ,(סשסש) םיעלותמ
 :[(ב גס היעשי) 'ונו ךישובלל םורא

 :'7 ייכ סט נ"מ סעוסנס ,%96 75 ליעל 1!  :סש סוקל 3  :'ד "ק סט נ'ע (עוסנפ ,סס סוקלי |

 | ת אבש ,5] יתעובש .ל ותעובש ,1ף ותעש תאבש ,*ְד ותחעש אבש (יאיפ'ל ותע אבש * | י הז 1

 :וירעכגיאופ [שלח | תד * .רכנאופ [יול ןג |  ת עושוהי | תֶד תוכלמה .י"ךכ)אופ [תוכלט
 / ₪ הירופרופ .] היריפרופ ,ץע ארופרופ ,1) הרופרופ ,'ך]ְךְד אריפרופ .ל הריפופ [הריפרופ * | ךתר"'א?אְ חלש

 ;ןומדוק ,ייומדוק .ע [יומוקל | י היקלמו ,5 היקלפו | 1 אריפריפ .[ ויריפרופ ,יכ הירפרופ

 ,ל ןיויז ['ל ןירחז * | פ יא :ת ול ימאו | יא יהומדק וינפל . הימק .רךכ'א יהומדק ,"ןְד יהומרוק

 | *א יא .'אכפ תחא | כוד פינישי .'ר ןינשי .ירתנאפ [פינשי | רתכאפד פיריזרז .י"רגו ןיריזרז
 פ"עא .[ךך ויחא אוה ושע אוהש ([ך ע"פא) י"פעא .[ז] ויחא . .וישע וליפא .ו?ךכנַאו'ְד [ויחא -- וליפא 8

 . .וירוכג . .וצראו ['וגו ךישובלל -- וצרא * | תחופְד ולישבתו .כנאו [ולישבת 4 | 5 אוה ויחא ושע אוהש
 וירובג . . הצרא המודא וצרא הזה םודאה םודאה . .יניטיעלה םודא ולישבת .  שובלב ונממ ץערופו . .וישובל
 . .וירובגו םימודא וצראו ,ך ךישובלל . . עודמ םודא שובלב . .ידוד סודא . . ערופו 'וגו ןיעלותמ ליח ישנא םימורא
 = וירובג . . הצרא המודא וצרא םודאה םודאה ..ינטיעלה םודא ולישבת .. שובלב םודא ונממ עירופו . . וישובלמו

 . םהשובל םימודא (כ וירוכג) וירוביג המודא וצרא ,[ך ךישובלל . .ידוד ונממ עירופו ןיעלותמ . .ישנא םימודא

 " םודא) ינטיעלה 'תכד םודא ('2 ולישבתו) ולישבת . .. אציו 'תכד םודא אוה ..ץרופו םימודא () םהישובל)
 ". .ערופו םיעלותמ . . ישנא םימודא (כ וירובג) וירוביג . .הצרא המודא וצרא הזה םודאה םודאה ןט (כ יגטיעלה
 אב הז ימ 'גש) עורמ 'גנש םודא שובלב (2ִ הבברמ לוגד םודאו) םודאו חצ (5 ידוד םודא)- ידוד 'גש םודא

 םודא ונממ ערופו . .םהישובלו . . וירובגו . .וצראו ,21 ךשובלל םודא (2 עודמ הרצבמ םידגב ץומח םוראמ

 = ,ך "וגו אנ ינטיעלה תווכד המודא וצרא ,[] קחצי תודלות הלאו תשרפב ליעל 'ותכש ומכ 'וכו םודא שובלב
 | ל יל :ם יוכו .?א ג"ס 'פב 'וכ ,1א ג"ס 'שרפב 'יתכדכ

 - לא םיכאלמה םע החיסמ החפשה םא המו 'וכו םיכאלמה המע ורבד רגה 'יפא אלא ףסויב אלו םיכאלמ חלשש בקעי
 ל"וכב ייניי תביתכו ,םיכאלמ בקעי חלשיו ביתכ ךכיפל םיכאלמה תא חלשמ היהש בקעי (לע ל"צ) םע המתת
 ןאכ םיסופרב 'יגהש ומכ יסוי ר"א אלו יאני ר"א 'יסופדב םג 'יגה םש ןמקלו ,208 רצ ליעלו ד"פפ ןמקל ומכ
 םשו ,ןטקה ףסוי (יא ט"מ) ב"יפ יתבְר אתקיספ 'ע ,;םיטבש ןטק ארקנ ףסויש המלו] ,ם"ארב םגו [ת"יכבו]
 - םהינטק ('א ח"כ) רוכז 'פ כ"רד אתקיספב ןְכו ,(יב ז"ל תישארב)  רעג אוהו 'וכו ןטק ארקנ (ףסוי) הזו ('א ג"נ)
 "יכב והע אבש 1  :[םש י"מבו םיטבשלש םיריעצ 851 רצ ליעל 'עו ,'וכו רענ ביתכ הזבש םיטבש לש
 יתעובש ייגה כ"יכו ו"יכב םגש המיתו ;ות ע א ב ש ההיד וידב רפסה בתכב יטיש יניב הגוהו ותעובש בותכ
 בקעי ינפל תוכלמה לוטיל ותע אבש וינפל ושרדו ,ע"צו ותע אבש א"ג ו"יכ ןוילגב ןמסנ רחא בתכבו
 תלהובמ הלחנ ושרד ג"פפ ןמקלו ,לארשי ינבל ךלמ ךלמ ינפל םודא ץראב וכלמ רשא םיכלמה הלאו ביתכדכ
 דחא ןומגה 692 דצ ליעל ע"עו "וכו ןויצ רהב םיעישומ ולעו ךרובת אל התירחאו 'וגו םיכלמה הלאו הנושארב
 " םש ב"מ אמוחנתבו ,הלחת וינפל תוכלמה לוטיל דיתע אוהש הזל וינפל שרפמ םש בוט לכשבו ,'וכו לאש
 :הנורחאב לטונ התא לבא ולש הזה םלועב תוכלמהש תוכלמה תא [לפונ ל"צ] לפונ אוה וינפל וינפל והמ אתיא
 ומכ שלחו ,ןריפרופה ה"דב םש י"מבו 878 דצ ליעל 'עו ,וינפל וכילשהו ולש תלכת שובל טשפ 'וכו שלח
 ה"כו הריפרופ יתהגהו הריפופ ביתכ ל"יכבו ,'וכו ןישלחמד היידיו 788 דצו 'וכו שולח רמא ןיד 218 רצ ליעל
 "יסופדבו ,ארופרופ שלח 'ב קלט 'עבו הרופרופ שלה 'ב שלח 'ע ךורעבו ,ה"פפ ףוס ןמקל ל"יכב
 שרפמו סרוג א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,םש י"מב 'עו ןיחלשמד 788 דצ ליעל םג 'יסופדב 'יגהש ומכ ח לש "ייגה
 חלשיו ושע ינפל (הסרפ) היסרפ יהומדק היקלטו ולש אריפרופ טישפה אריפרופ חלש (רמא) יול ןב עשוהי 'ר
 םיריזרז ינשל רשפא (יאש םשכ) יאש רמולכ 'וכו דחא ףד לע םינשי םיריזרז (ינש) םינש ןיא ול רמא שירד
 דע וינפלמ ינא (ענכא) עפא הזה םלועב ךולמל ונינשל רשפא יא*י ךכ (דחא) תחא ףד לע םינשי (תויהל) ןהש
 ינש ןיא לשמל םעט ןיא הז שוריפל] 714 דצ ליעל 'עו ,םילוגנרת םיריזרז 'יפ םשו ,ול תדמוע העשהש
 ששוגתמה רמולכ וריזרז חצנל 'א ז"נ א"פ ה"ר ימלשוריב ומכ ןאכ רזרז 'יפש ןוכנהו ,דחא ףד לע םינשי ןירזרז
 ןיא ייפה ןאכ ןכו ,יוכו ןטקה ינפל לודגה תא שבוכ 'וכו ןירזרז ינש לדגמ םדא 'א ה"פ יתבר הכיאב ןכו ,וטע
 הבר תומשל 'יחב ל"דרה הזב ריעהש יתאצמו ,ןריבח תא חצנמ דחא אלא דחא ףד לע םינשי םיששוגתמ ינש
 היתריְו םג שרפל שי ילואו ,תוששוגתהל רמולכ הריזל ךמצע תסנכה יט 'יס םש ר"ומשבו ,ד"כ תוא ז"כפ
 וינפל התוא שריפ יהומדק היקלטו שרפמ רחא ןושלמ ט*יכ ר"ב 'יפבו ,[הז ןבומב 682 דצ ליעל הילביקל החיתמ
 וליפא 8 :םש בוט לכשב ה"כו ןירזרז הגוהו ןיזרז בותכ ל"יכבו ,םולשל יל חנהו ךתושרב ילש ירה רמולכ
 ו"רבו ,ויחא אוה אלא ושע וליפא 501 'ומע ג"המבו ,ר"פדב םגו יתנייצש םירפסה לכב ה"כו .'וכו ושע
 יכו הימתב וש ע 'יפא שרפמ א"וכ ר"ב 'יפבו ,['וכו ע"פא ת"יכב ה"כו] ויחא אוה ושע אוהש י"פעא הגוה
 ר"ב 'יפבו ,הוחאב ומע גהנתיש היה רובס ו יח א א ל א ושע אוהש עדוי היהש רחאמ ולצא חלוש היה המל
 היה רובס ויחא אלא ושעכ גהונ היהי וליפאש ןכ תעדל בקעי ול חלוש יכו ושע ו לי פא א*למ ם"כ
 אוה ןאכו 'וכו םודאה ןמ אג ינטיעלה 'פל 696 רצ ליעל רבכ רדסנ רמאמה .'וכו םודא אוה 4 :ויחא אהיש
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 ה םק  ,סונינוטנא אכלמ ןרמל ימש ןמ ארגיא דח בותכ ספא 'רל רמא ווניִבְר 'וגו םתא וציו (ה
 , ךרכע הדוהי ןמ אכלמ ןףמל בתכו הערקו הארקו התסנ ,סונינוטנא אכלמ ןרמל האישנ הדוהי ןמ בתכו
 ינדאל ןורמאת הכ רמא ךכ אל יכס ןמ כט אנא המ היל רמא , ךדובכב הזבמ תא המ 'ר ול רמא
 :בקעי ךדבע רמא הכ ושעל

 המלו | :ןכש לכ ארבנ אוההל יתפחב היתיבהי יימרד ןוהכר הוהד כל יתרג ןבל םע
 איה תרוסמ 'מחנ רב לאומש 'ר 'שמ סחניפ 'ר רמאד ושעלש ונטש רלונ אל ןיידעש התע דע רחאו

 :כ"שו 851 75 ליעל 6  :םע עוקלי 5 :'ג "כ סט סעוסנפ ,'ק 'יפ סש בי" סעוסנס ,סש עוקני 1

₪ 

 | ת היל ימא | נח ונבר | יתכגחד 'ושעל ינודאל ןורמאת הכ רמאל .ן רמאל [יוגו | יתנחו םתוא 1
 | אפ ימשמ | 1 אתרגיא .ן הרגא ,5פד ארגא :יתאח [ארגיא | 1א יאה ,1 דחא ,] הדח .2נ?אפ אדח

 | ן אישנ | 'ך האדוהי [הדוהי ל | 5 ינמ | י היל בתכו ,5 בתכ 2 | וכ 'ל םק | (ךומסב ןכו) ןר סונינטנא

 ארקו .ישכא [הארקו | ן היבסנ .5 'ר התיבסנ ,1א התי ביסנ /5נ?א התי בפנ ,יזְךְד הבסנ /עהה [התסנ

 (נא ל"א ,ן הל ימא) היל רמא [בתכו | ןך אערקו .ן היערקו | ן הירקו .ןןִד היירקו ,ם הארק ,2ך התי
 (כ ארמל) ןרמל (יכנַחָ) ךדבע הדוהי ןמ) הדוהי ךדבע ןמ [ךדבע -- ןרמל | < בתכ היל ימא :יתנאחופְד בותכ

 ;ת לב | 'א ךדבע הדוהי ןמ ,?א סונינוטנא ןרמל ךדבע הדוהי ןמ .יתכנחופְד סונינוטנא .אכלמ

 לע | תיאחד התא .יכנ'אופ [תא | תד המ ינפמ .א המכ .יכנחופ [המ | יא 'ל 'ר | יכנחופד היל
 |  ג'א יבאס ןמ .פ יבסמ | פ אנא כט .א בפ אגאו | אל 'ל :פ יכו :ת אמ |יכנחוד המ * | ן הל | ךדובכ
 ,ל "וגו ושעל ןורמאת הכ [בקעי -- ןוומאת הכ | ל 'ל .יח בקעי רמא ךכ אל [תכנאופְד רמא ךכ אל *
 לע םלשוהו) ן 'ל יתרג -- םע 5 | א בקעי ךדבע . "וגו בקעי ..רמא הכ /יתיאחופד בקעי ךדבע רמא הכ

 ,יזא ןוהיבי | יל .תחפד אוהד .!רעכנאו [הוהד | 'רעח 'ל .א ןבל היל רמא .ןך ןבל םע [ןבל | 1 (ןוילגה
 בהי ,עִד היתביהי .?א היתבהי .ן התיבהי ,י [היתיבהי | יעכנאחופד יאמרד .ןו ייאמרד | כ ןוהובא

 | יאפ אוהה ;ן אוההלו | ן יתפאב ;'כ היתפוחב ."ךפ היתפחב .ע יתפיחב | ?ךח היתי ביהי ,ףכנ!אפ היתי |

 / א רמא המלו [המלו | א ו"כאע .1ףתכנגחְוְד המכו המכ תחא לע ,יעפ ןכש לכ אל | :5א יל ארבג | <
 יפל .יכ ןידעש | .ן יתרג ןבל םע .תןכגחְך התע ..רחאו יתרג ןבל םע .יאפ [התע - רחאו 6 | יב יל
 לש (ן ונטס) ונטש דלונ וישכע לבא שיאה ותוא לש ,י שיאה ותוא לש |ושע לש | ן ונטפ | [ ןידעש
 ותוא לש ונפש ..ושכע לבא עשר ותוא לש ,1א ושע לש ונטש ..לבא שיאה ותוא לש .ןכַנְוְד שיאה ותוא
 /תוג"אחפ סחנפ | ן רמד | זך דלונ וישכע לבא עשר ותוא לש ,ף ונטש ושכע לבא שיאה ותוא לש .%א שיאה
 תרופמ | + ינמחנ .תכנופד ןמחנ | ן ןב | 1א סחנפ [לאומש | תכנאופד םשב | ""א1א לאומש 'רב סחנפ

 | 5 'ל .י ונידיב איה [איה | ןפ הדגא

 ולישבתו םש ל"צו] םש ליעל אוהש ומכ רמאמה יתמלשהו ,['בו 'א א"יכו] חיכו ו"יכו פ"וכו  ל"יכב עטוקמ
 םימודא וירובג םש שבתשנו ,[ת"וכו] כ"יכו ג"יכו 'יסופדב ןאכ םג ותומילשב רמאמהו ,[ינטיעלה 'נ ש םודא
 המודא וצרא םודא ולישבת םודא אוה עפיק 181 דצ בוט לכשבו ,כ"מבו א"אב הגוהו 'וכו 'יעלותמ ליח ישנא
 זמרו כ"ג עטיק ט"קלבו ,םודא שובלב םודא ונממ ערפיו םיעלותמ .ליח ישנא ינש םימודא וישובל םימודא וירובג
 ושובלו םימודא וירובגו םודא ו ל כ אמ ו םודא אוה רמאמה ןושל םש ב"מ אמוחנתבו .הלעמל ונשריפש ומכ
 שובלב םודא ונממ ערופש ימו םודא ודגנכ דמועש ימו המודא וצראו םימודא ויניגמו םודא
 ליח ישנא םודא ושובלו םדאמ והירובג ןגמ םימודא וירובגו הזה םודאה םודאה ןמ םודא ולכאמו 'וכו םודא
 ינומדא אוהו והאיביו חלשיו דוד אוה םודא אוה ודגנכ דמועש ימו 'וכו םדאמ והירובג ןגמ םימודא ויניגמ "וכו
 םודא שובלב םודאמ אב הז ימ םודאו חצ ידוד םודא ונממ ערופש ימו םיביצנ םודאב םשיו וב ביתכ המו
 /ר םק סונינוטנא ךלמה ונינודאל ימשמ תרגא בותכ וכו ארגיא דח בותכ 1  :'וגו ךישובלל םודא עודמ
 ל"א ךדובכב הזבמ התא המ יבר ספא 'ר ל"א 'וכו בתכו הערקו הארקו תרגאה וניבר חקל 'וכו בתכו ספא
 התבסנ יפו 'וכו הארקו התפכנ ייגה היתסנ 'ע ךורעב םגו ,'וכו רמא ךכ אל בקעי ינקזמ בוט ינא המ וניבר
 תדסוימש הארנ ךדבע הדוהי ןמ אכלמ ןרמל ל"יכ 'יגו] 761 דצו 868 דצ 99 דצ ליעל 'יעו .תעלבומ 'ב החקל
 רגבאמ היל בותכ יכהו דוד םשל ומש םידקהש לע גרהנ רנבאש ב"פ ו"כפ  ר"קיוב שיקל ןב שיר רמאמ %
 ימש ןמ ארגיא אדח בותכ ספא בר ל היִל 'מא שודקה וניבר קתעוה םש ג"המבו [ל"דרה 'יחב 'עו ,דוד
 היל 'מא היב רע ג סונילטנא אכלמ ןרמל אישנה הדוהי ןמ בתכו םק סונילטנא אכלמ ןרמל
 רמא הכ 'תכד יבס ןמ אנא בט א לו היל 'מא ךר קיב הזבמ תא המ 'ר היל 'מא ךדבע הדוהי ןמ בותכ
 רמאמב ומכ סונילטנא תביתכו) ,המח בישמו ךר הנעמ םדא אהי םלועל ורמא ןאכמ םש ףסונו ,בקעי ךדבע
 היה סונינוטנא סחנפ 'ר רמא םש בייט אמוחנתב רחא ןונגסבו /(ש"עו 761 רצ ליעל י"מב ג"הממ יתקתעהש
 הדוהי ךדבע הב בתוכו תרגא ול בתוכ היהו ולצא ינחלשמ וניבר היהשכו ףוס ןיאש המ וניבר תא ךבכמ
 ל"א הזה רבדכ דוע בותכת לא ל"א דבע .ומצע ארוק אוהש רמול סונינוטנאל ער היהו ךמולשב לאוש
 ,'וכו בקעי ךדבע רמא הכ ול רמא המ ושע לצא חלששכ אבא בקעימ בוט ינואש ךל בתוכ ינא ךכ ונובר
 תוכלמל דובכ קולחל ץרא ךרד הרות הדמל ינודא ושעל ארוק בקעי ושעל ינודאל ןורמאת הכ םש אמוחנתבו -

 קולתל םדמל הערפ לאו לארשי ינב לא םוציו ןרהא לאו השמ לא 'ה רבדיו ביתכ המ האר לאעמשי ר"א
 ךמולשב לאוש ךדבע .הדוהי סונינוטנאל בתוכ היה שודקה וניבר ןכו (ג"יפ אב אתליכמ 'עו) ,תוכלמל ךובכ
 לארשי עמש 'פ ונדמליבו ,ייחבב עו] ושעל ינודאל ןורמאת הכ רמאנש בקעי השע ךכו תוכלמל דובכ קולחל
 הדוהי ול בתוכ 'יה םונינפנאל בתוכ היהשכ שודקה וניבר אצמנ 'כ תוא אתיב אפלא עורז רואב קתעומה
 ידי תיבב ויתתנ םיאמרה לש ןבר היהש | .'וכו הוהד ןבל 5 :['וכו םשה תא ארי היה ךמולשב לאוש ךדבע
 יתפיחב קיתעה תפח 'ע ךורעבו .ויתחצנ 'ולכ יתפחב היתיבהי אוה לשמו ,ןכש לכ אל ושעל שיאה ותואל
 בוט לכשבו ,[וקחב היתפהב ייפ בותכ 'ב א"יכ ןוילגבו] ,ש"ייעו ועורז לעש קולח לש די תיב אוה ייפו
 המכ תחא לע שיאה ותואלו (יתפיחב ל"צש 'רגו) יתפיזנ יתתנ ןיאמרה יבא אוהש יתרג ןבל םע שרפמ םש
 טוקליב םגו ,ל"יכב ה"כ 'וכו דלונ אל ןיידעש 6 :וקיחב ותוא ןתג היתפחב שרפמו סרוג ר"ב 'יפבו ,המכו
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 (כ טס חימרי) ןאצה יריעצ םוכחסי אל םא ד'הה לחרלש הינב ינב ריכ אלא לפונ ושע ןיאש
 / / : :םיטבשה יריעצ

 'טו קירצ שארל תוכרב המלש.ירי לע שרוקה חורב הרמאנש איה 1 'וג\ בקעי חלשיו
 םיעשר יסו כקעי הז קירצ שארל תוכרב ,ושעו כקעי רגנכ אלא הזה קוספה רמא אל (ו י ילשמ)

 1ינ "קם ₪5 םילסס יכיכמ 'קלי , '\ 'ם סכית יכיכמ 'קלי ,גילקס 'כ סכיפ 'קלי ,ו"ק כ טוקלי 4

 ב יתדה ,1ך ה"ה) ר"הה [םיטבשה --םא ד"הה | תכנאופד 'ל .יח [ינב | ן יל אלא -- ןיאש 1
 ,'כ םהש) ןהש ןאצה יריעצ (נ ארוק אוה .[ףכזד םתוא ארוק אוה) ןתוא ארוק המלו ןאצה יריעצ ..םא ([ך ינש

 םובחסי אל םא ינש ,ן םיטבש לש 'וגו :תוכנחד םיטבש לש (נח ןריעצ .כ םיריעצ) םחיריעצ ([ך םהש יפל

 וז | 'אפ 'ל .תכ וינפל םיכאלמ :נאחְך םיכאלמ |יוגו | תכנאחפד חלשיו אזר 3 | אפ ןאצה יריעצ
 | תכנאחפד שדקה | חפ ינש .!אל יאנש .[ן ימאנש [237ך הימאנש* | כ'אחד והו .ןך אוה הז .נפ [איה

 | %א לארשי ךלמ המלש ה"עש .נ ..ךלמ דוד ןב ;תכד לארשי ךלפ , ךלמה .1א ה"ע ₪ .[ם [המלש
 רמא ימ דגנכ .ץְד ושעו ..אלא ורמא אל [ושעו -- אל + | מכפ 'ל .תנאחְה סמח הסכי םיעשר יפו ['וגו

 | כפ 'ל ..(סילהה) מתגאה ושעו ..אלא ורמא אל ([ך הז) הזה (ב קוספה .[ן ארקמ) ארקמה המלש
 | ל עשר |(פש) מתכאחפד םיעשר * | ם יל קירצ -- תוכרב

 בוט לכשבו .'וכו עשרה ושע לש ונטש ףסוי דלונש דע התע דע רחאו שרפמ ט"קלבו ,'וכו וישכע לבא ג*ל
 802 יומע ג"חמבו ,שקל ושע תיבו הבהל ףסוי תיבו 'וכו ימאנש ושע לש ונטש ףסוי רלונש דע 'וכו רחאו םש
 בקעי תיב היהו 'תכד ףסוי הז שיא ה ותוא לש ונטש דלונש דע ןבל לצא יתרג ול 'מא 'וכו רחאו קתעוה
 דיב אלא לפוג ושע ןיאש ונידיב איה הרגא תרופמ ןמחנ רב לאומש 'ו םשב סחניפ 'ר 'וכו שא
 861 דצ ליעלו .נ*חעו םיטבשלש ןהיריעצ ןהש ךכ ןתוא ארוק המלו 'וכו םוכחסי אל םא ד"הה לח לש הינב
 םג ל"יכב ונינפלש רדסב ורדסנ השרפה ףוס דע ןאכמ םירמאמה | .'וכו חלשיו 8 = :ב"י יס הטמלו םש י"מבו
 ןתצקו [תוארקמה רדס יפל| םיסרוסמ םירמאמה ח"יכב ר"ב רוציקבו) כ"יכבו ג"יכבו 'בו 'א א"יכו פ"יכב
 והז .'וכו םיטבש לש םנטק ףסוי יאני ר"א 'וכו אמח ר"א םי כא למ רמאמה רחאו ,םיבברועמו םיעטוקמ
 ידי לע שדקה חורב 'נש והז םיכאלמ בקעי חלשיו א''ד םש אתיא ו"כאע םלכ לש םהיבא אוהש
 אב םיכאלמ בקעי חלשיו א"ר הלעמלמ וכרב ה"בקה 'וכו ךתתלו ל"א 'וכו תוכרב ךלמה המלש
 ךכ רַחאו הז םיהלא הנחמ םאר רשאכ בקעי רמאיו ךכל ול לוכי יניא בוש 'וכו ושעו בקעיד לשמ "וכו הארו
 םודא אוה םודא הדש ריעש הצרא ויחא אלא ושע וליא ויחא וש ע לא םיכאלמ בקעי חלשיו
 העש התואב א"יו בקעי ךדבע 'וכו רמא ךכ אל 'וכו ספא 'רל רמא ונבר 'וכ  רמא ל םתוא וציו 'וכו
 לש ןריעצ 'וכו יאמרד ןוהבר אוהד יתר ג ןב ל םע השעי ויארי ןוצר 'נש 'וכו ושעל ינודאל בקעי ארקש
 "כו םיכאלמה ובושיו וב ונעבש בר 'וכו דחא רושמ 'מוא הדוהי 'ר וג רוש יל יה'ו םיטבש
 ומע :ויה םירתכ ירשוק םיכלמ תואמ עברא לאומש ר"א ומע שי א תוא מ עבראו 'וכו וב גהונ התא
 ינשל 'וכו בקעיל ורמאש ןויכו ומע ויה תוסייג ישאר תואמ 'ד רמא יאני 'רו 'וכו ןיכרפיא תואמ עברא א"יו
 הליפתב בקעי רמע העש התואב 'וכו ושע אבי םא רמ>איו ול רצייו דאמ בקעי ארייו 'גנש תונחמ
 "יסופדבו .(בקעי יהלא םש "וכו ןתורצ לכמ ןעישומ אוהש 'וכו חוירו והמו 'וכו ויד בע די ב ןתיו "וכו
 (אנליוו .'דב 'ה יס ףוס) 'וכו םובחסי אל םא ד"הה 'וכו ןוהבר אוהד יתרג ןבל םע רחא ןאכ ורדסנ  [ת"יכו]
 תאש "וכו ובושיו 'וכו דחא רושמ רמוא י"ר ןנברו הימחנ 'רו הדוהי 'ר "וגו רומחו רוש יל יהיו םירמאמה
 דע "וכו רמא יול 'ר "וכו ומעכ ומע רמא שיקל שיר ומע שיא תואמ עבראו ךתארקל ךלוה םגו 'וכו וב גהונ
 והז םיכאלמ בקעי חלשיו א "ד םירמאמה םש כ"חאו (892 רצ הטמל 'יעו 'ז 'יסו 'ו 'יס) היל אנליטקו
 רטא "וכו ןתת לא א"ד 'וכו עשר ייואמ י"י ןתת לא בקעי חלשיו א "ד ('ח 'יס) 'וכו שדקה חורב הרמאנש
 בקעי חלשיו א"ד ('י ייס) 'וכו הארו אוב םיכאלמ בקעי חלשוו א "ד ('ט 'יס) "וכו םלועה ןובר וינפל
 ןתוא וכלה העש התואב 'וכו ףסוי הז רוש רומחו רוש יל יהָיְו א"ד (א"י 'יס) 'וכו בקעי חלש המל םיכאלמ
 "וכו וידבע ריב ןתיו 'וכו בקעי וניבא רמא העש התואב 'וכו ושע אובי םא רמאיו (ב"י 'יס) 'וכו םיחולשה
 "וס הרצקב] (ג"י ייפ) 'וכו ויתורצ לכמ ועישומ אוהש 'וכו ויניע תא בקעי אשנ העש התואב "וכו חוירו והמ
 תושרדהש רתוי ןוכנ ונינפלש רדסהש 'רנו ;[6 תוא ל דצ ליעל ע"עו ,ב"יו א"י ןמיס ןיב י"כב םמוקמ יז 'יסו 'ו
 לע יושע אוה המ ומעכ ומע רמא ל"בשו ומע שיא תואמ עבראו 'וכו דחא רושמ א"יר רומחו רוש יל יהיו
 רמא ומע שיא תואמ עבראו והמ 'וכו ףסוי הז רוש רומחו רוש יל יהיו א " ד תושרדהו 'וכו שיא תואמ עברא
 י"כב רדסה יפלו] !יסופדב םירמאמה סוריס י"ע ודרפנו ולאל ולא תוכומס 'וכו םירתכ ירושק םיכלמ 'ת נ"בשר
 חלשיול תושרדה ןיב ('הו 'ד 'יס) 'וכו םתו א וצי ו "וכו ושע לא וינפ ל לע תושרדה תודירפמ כ"ג
 (רדסה תא הז םעטמ וניש םימכח שרדמ לעב .ןכו טוקליה לעבו ב"י דע יח :יסו 'ד דע 'א 'יס) םיכאלמ בקעי
 רומחו רוש יל יהיול תושרדה ןיב תודירפמ ('ז 'יס) רחא קוספ רבכ אוהש םיכאלמ ובושיול תושרדה הומ ץוחו
 רדפכ רקיעהש הרורב היאר הזו ,(רדסה תא הדגא 'מו ג"המו טוקליה לעב הגיש הזב םגו ,ב"יו 'ו ייס)
 רבכש .תוארקמל השרפה ףוסב הפסותנש תרחואמ הפסוה איה האלהו 'ח 'יסמו ,ו"יכו ת"יכו םיסופדה
 ושענ ןנכותו ןנינע תאפמ תובורקכ .תוארנו .דחא ארקמ לע תובסומש תושרדה ןכ ידי לעו ירקיעה ר"בב ושרדנ
 ליחב 'ע) "ו .ייסו 'ה 'יס א"צפ ןמקל ומכ ולאכ תופסוה לש ןכרד ןכו ,םינוש תורוקממ תועבונש ינפמ תוקוחר
 דע ד"י ייס ינימש םיאולימד אתליכמ ארפס םג עו ג"יו ב"י 'יס ק"פו ב"י 'ים דע 'ה 'יס ט"צפו (םש ל"דרה
 ירחאו (ח"כ דע ז"י :יפב תוארקמה ושרדנ רבכו) ףוס דע ט"כ 'יסו (םש /א ייסב ארקמה שרדנ רבכו) ז"ט יס
 םישודק 'פ ףוסב הרודס הפסוהה התיה ץינאשמ ש"רה ינפלו ,'ט השרפ םש האר) ו"ט דע 'ג 'יס ג"י קרפ תומ
 /ח 'יסב הנושארה הפסוהה ןאכו ,הזב אצויכ הברה דועו א"לפו ה"כפ רבדמב ירפס ('א ב"פ ףד ושוריפב 'ע
 1 תוא 887 רצ ע"עו ,ג"המבו טוקליב הרודס איה ןכו תודלות 'פ ףוסב קחצי תכרב רחא אלא המוקמ ןיא
 םוקמב 'ח קוספ לע .תושרדב תלחתמ איה יכ ונינפל 'ז 'יפסל ךשמה איה ו"ע השרפו ,892 דצו 1 תואו
 ּו"ר ןנברו :נ"רו י"ר 'וגו רומחו רוש יל יהיו םיפופדב ומכ כ"ג ןאכ בותכ ו"יכבו ,['ז קוספב ונייהד ןאכ קספש
 ג"י ייס דע ?ח 'יס) םירמאמה ראשו ;םש השרפה םויִס הז ןכא ,נ"חעו היתי לטקו דע "וכו דחא רושמ 'מא
 יבש (177 רצ פ"דג) ץנוצ ריעה רבכו ,ן"יבב ללכ םיאצמג םכניא האיצינו" 'דב םידוסע ינשכ
 תורב הרמאנש והז ןושארה רמאמה תלחתהמ ותייארו ,ונונפלש ר"בב תרחואמ הפסוה ןה םירמאמה ולא
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 85 ד בל הע השרפ .חלשיו

 רשא הדימה איה ךכו ,םימשבו ץראב ןיכרכתמש ןיקידצה ירשא ,עשרה ושע הז (םשפש) סמח הסכי
 כקעי תא קחצי ךריבש תוכרבה לכש ךעידוהל (וט הס היעשי) ןמא יהלאב ךרבתי ץראב ךרבתמה
 ה"בקהו (חכזכ תישארב) 'וגו םימשה לטמ םיהלאה ךל ןתיו וכרב קחצי ,ןלעמלמ ה'יבקה וכרב ןדגנכ
 ץראה ינמשמ רמא קחצי ,(והתכימ) 'וגו לטכ םיבר םימע ברקב בקעי תיראש היהו [לטב וכרב]
 םחלו המדאה תא ערזת רשא ךערז רטמ ןתנו ינש האוכתב וכרב ה"בקהו (םש םש תישארב)
 (םש םש תישארב) שוריתו ןנד בר רמא קחצי ,(גכ ל היעשי) ןמשו ןשד היהו המדאה תאובת
 ,(שי ב לאוי) 'וגו שוריתהו ןגדה תא םכל חלוש ינגה ומעל רמאיו י"י ןעיו .ול רמא ה"כקהו

 | (םילהת) מתנאפ םהירשא ,(הכימ) מח ןהירשא | (םש) מתכאפ 'ל עשרה | ם 'ל סמח הסכי 1-
 ץראב [  תח  ןיכרבתמ םהש .כ םיכרבתמש | :ְך םיקידצ לש ,מתכג'אחפ םיקידצה ,1אד 'יקידצה

 םימשב ,(םילהת) מכנאחד םימשב (כ םיכרבתמו) ןיכרבתמו ץראב :פ ץראבו םימשב .,(הכימ) מ [םימשבו

 ?.םתנאחפד הדמה | ןך (יטיש יניב םלשוהו) אפ 'ל .2 היה [איה | (הכימ) מ תאזו (ךכו | ת ץראב םיכרבתמו

 | (םש)ו תוכרב | (הכימ)ו הארו אב .[ך ךעידוהלול | (הכימ) מ תכנאחְד רשא 'גש ,(םילהת) מפ [רשא | 2 הדמ

 ,ל בקעיו .(םילהת) מח בקעיל [(הכימ)מיתכגאפד בקעי תא * | יכ'אחפד ךינש .מ (פש)יתנ'א [ךריבש
 /ם ןדגנכ וכרב ,(םש) ו וכרב םדגנכ ,ל ןכרב ןדגנכ [תאזחןפ וכרב ןדגנכ * 8 | (םש)ו הטמלמ בקעי תא

 ₪ [קחצי | (םש) יו הלעמל :מיתכאחפד הלעמלמ . [ןלעמלמ | י וכרב .1 וכריב ודגנכ ,ֶד וכרב ודגנכ
 ינמשמו [יוגו | ל 'ל [םיהלאה ** | .ית"א רמא :מכג'אחפד ול רמא [וכרב | 5 'ל  ;כנְח ויבא
 רטמו לטב (1 וכריב) וכרב [(הכומ) מו לטב וכרב * 4 | 'ל ה"בקה [ה"בקהו ** | מיתכנחפ "ל .א ץראה
 ,יא י"ו תאמ לטכ . .ברקב [/וגו -- ברקב * | היהו רמאנש | ל יל ,(םילהת מ (םש) יתכנאחפד (ת רטמבו)
 . .ברקב םיוגב ,ך !וגו לטכ . .ברקב םיוגב ,2 בשע ילע םיביברכו ..לטכ ,(םש) יי י"י תאמ ,לטכ .1 "וגו לטכ

 .יתגפ [רמא | ל יוגו .(םילהת) מפ י"י תאמ לטכ םיוגב ,חך וגו י"י תאמ . .ברקב םיוגב ,ןך י"י תאמ לטכ
 | אח ךיבשומ היהי ץראה | (הכימ) מתככ'אחְד ינמשמו .(םילהת) מינ?אפ [ינמשמ | מכאחְ ול רמא
 תאובת ..רשא [ןמשו --רשא * | (הכימ) מיכנ"א1אחפ ךצרא [ךערז | י 'ל , רטמבו לטב [האובתב 5

 ,1ָ ץראה תא ..רשא ,(הכימ) ₪תכאחפד המדאה (פך ערזת רשא) תא ערזת רשא ,י ןמשו ..היהו הדשה

 ..בורו ול רמא קחצי ;ל 'וגו ומעל . .ןעיו .ב"קהו ... קחצי ['וגו -- קחצי *6 | (םש) ו יל ,(םילהת) מל "וגו
 הנה . .ןעיו ול ימא 'קהו ברו 'מא קחצי  ,ך עבשו רהציהו שוריתהו ..חלוש יננה ...ןעיו ול 'מא ה"בקהו
 תאו ..םכל יתתנ יכנא הנה ..ןעיו ול רמא ה"בקהו ..בורו רמא קחצי ,1 'וגו שוריתה תאו ..םכל יתתנ
 ..ברו ול מא קחצי ,ו שוריתה תאו ..םכל יתתנ הנה רמא ה"בקהו ..ברו רמא קחצי ,(םש)י שוריתה
 | מתאפד 'ל .כ ךדבעל רמאיו י"י ןַעְוו ול 'מא ה"בקהו

 השרח הטישב ןכו תלהק שרדמ ר"שהש ר"יספל םג ןווכו) םירחואמ םישרדמ [ונגסכ 'וכו ידי לע שדוקה
 םירמאמה ולאב ןושלה ןונגפ לכמו א "ד ןמיפב תוטישה יוברמו (352 דצו 318 דצ םג םש ייעו בקעי תכרבל
 ה"עק ב"מפ ר"יספ 'יעו) 'וכו ןתת לא רח א תת פ ןונגפה םג ולאכ םינמיסו ,ירקיעה  ר"ב ןונגפכ וניאש
 התוא (974 רצו 114 רצ פ"דג 'יעו השדח הטישב ןכו 887 דצ ןמקל) "וכו '.תכ המ הארו אוב (יב
 ל"דרה ייחבו (878 דצ ליעל םג ייעו 255 דצו 248 דצ פ"'דג 'יעו [891] םימעפ 'ג האלהו 894 דצ ןמקל) ה ע ש
 יבובריע השרפה לכב שיש בתכו הטופ ילבבב ורוקמש (890 רצ ןמקל) 'וכו המוד רבדה המל לשמה לע ריעה
 ומכ ה'עפב ןאכ ונינפלש םירמאמה ולא ביטו ונדמלימ א"כ ר"בה ןמ וגיא המודכש  תופסוהו םירבד
 שדוק חורב 'נש איה וז 'וגו רבש שי יכ בקעי ארו א"ד ל"יכב) 'ו 'יפו 'ה 'יס א"צפ ןמקל םירמאמה
 רב .ענומ ביתכ םירצמב רבש שי יכ בקעי אריו א"ד .םש יסופדבו "וכו רב ענומ דוד ןב המלש ידי לע
 ת"פיב .ש"ייעו "וכו ול חלש העש התואב 'וכו ףסוי הלש העש התואב 'ו 'יס "יסופדב הדגאה ףוסבו ,'וכו
 חורב יאנש איה וז) יח ייפו 'ז 'יס ג"צפ ןמקלו (יד ייפ שגיו יח ייפ 'ז ייפ ץקמ אמוחנתבו ל"דרה /יחבו
 "וכו הדוהי זחא העש התואב 'וכו המח אלמתנ העש התואב 'וכו זועת המכחה המלש ידי לע שדוק
 םיכוראה םירמאמה ולא םגו תורחואמ תופסוה כ"ג ץנוצ תעדל ןהש (/ה 'יס שגיו אמוחנתבו םש נ"חב 'יעו
 י"כ םושב אצמנ אל "וכו םיקשמה רש א"ד חיפפ ףופ ןמקל רמאמהו ,וייכב םיאצמכנ םניא
 בשיו א"ד םש רוע ףסונו 'וכו הלא םימכח ורמא ךכ 'יסופדב קר ןושלה 'ה ייפ ד"פפ ןמקל רמאמהבו)
 ןמחנ רב לאומש ר"א 'ו ייפ םש רמאמהו ,י"כב אתילו 'וכו אירטמיגב ירוגמ א"ד 'וכו םימכח ורמא ךכ בקעי
 ו"צפו ה"צפ ונינפל ןה אמוחנת ישרדממ תועבונו ר"בה רקיעמ ןניאש תומילש תוישרפו ,(י"כב םג אתיא
 ר"בב ושרדנ אלש ד"י דע !א ח"מ תישארב םיקוספל תחא השרפ דועו תורחא תוישרפ יתש ו"יכב  ןתרומתו
 י"מב 'יעו) 147 רצ ןנאמטטוג י"ר ברה דובכל לבויה רפסב ירמאמב ל"וה ו"יכמ ולא תוישרפ שלשו  ,ונינפלש
 התליחתש .השדח הטישה תחפונב םירחאה י"כב אצמנ בקעי תכרבל שרדמהש םש יתבתכו ,(855 דצ ליעל
 החסונה ילב 'ק ט"צ ח"צפב 'יסופדה תחסונב בקעי תכרבל שרדמה ו"יכבו ,אמוחנת ישרדממ העבונ הפוסו
 ופיסוהש שיו ,ר"בב םודק ןמזב רבכ וטלש םידיו ,אמוחנתמ העבונש ב"י "יס דע 'ה יס ט"צפב תרחאה
 (י"כ ראשו ?יפופדב) אמוחנתה תודגאב ו"צפו ה"צפ תומילש תוישרפ ורימהו ג"צפו א"צפו ה"עפב םירמאמה
 (י"כ ראשב) וספתש שיו (גיי ייסו ב"י יט ק"פו םש ט"'צפ 'יסופדב) ר"בב בקעי תכרבל אנירחא אחסונ ופרצו
 אלש ו"יכל הריתי הלעמו ,טוקליה לעבו ךורעה לעב ינפל התיהש ומכ ר"בב םהינפל התיהש ח"שה תחסונ '

 ,ירקיעה ר"ב ספוט היהש ןשונ ןשי ספוטמ .יאדוב 'קתעוה הלועמה הז י"כו הניש אלו ערג אלו ףיסוה
 /ופב שרפמ םתצקו (פריסו עטיק ל"ק 'ר טוקליבו) מ"מב 'יעו טוקליב רבכ וקתעוה :ןאכ ונינפלש םירמאמהו
 :ב"שר 'צוה הדגא !מבו יריכמ 'קליבו ג"המב םהמ קתעוה דועו בוט .לכשבו ט"קלב םג דחא .רמאמו ריב
 ו"דו ר"פדבו ,'וגו לטכ םיבר םימע ברקב בקעי תיראש היהו 'פה יתמלשהו ,נ"חעו יתהגה ןכ .לטב וכרב 4
 היהו םש הכימב וירחאלש קוספה ןושל י"פע 'וכו ברקב םי וג ב בקעי תיראש היהו שבתשנ [ת"יכו ח"יכו]
 ךצרא רטמ ןתנו שבתשנ ג"כ 'ל היעשי קוספבו ,'וכו היראכ םיבר םימע ברקב םיוגב 'בקעי תיראש
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 ,(גכ טט חיעשי) ךינמוא םיכלמ ויהו ול רמא ה"בקהו (טכ םש תישארב) םימע ךודבעי ול רמא קחצי

 ךחתלו וניכר השמ ירי לע ול רמא ה'כקהו (סש םש תישארב) ךיחאל ריבג הוה ול רמא קחצי
 ה'בקה וכרכ הטמלמ קחצי וכובש תוכרכה לכש תדמל אה] (פי וכ סירגר) יונו םיונה לכ לע ןוילע
 ןינאלמ יכ (א אצ סילחת) 'ונו ןוילע רתסב בשוי 'נש ןדגנכ ותכריב ומא הקבר ףאו ,[הלעמלמ
 יכו ,(₪ םש סש) והנעאו ינארקי הבישמ שדוקה חורו (אי םש סש) ךיכרד לכב ךרמשל ךל הוצי
 ותוא ךרביו בקעי לא קחצי ארקיו 'נש והוכרבו ורזח המל ומאו ויכא ,ה"בקה וכרכש רחאמ
 תכרב ךכרכאו אוכ ול רטא תולגל וינכ ןיריתעש שדוקה חורב קחצי הארש אלא ,(א חכ תישארב) 'ונו

 :'6 ג'ק ןיכלסנפ 'יע | : סש סילסח יכיכמ 'קני ,סס סכיפ 'קנ' ,סס עוקני 4

 ול | תת ה"בקה |  (פ 'ל ךינטוא -- קחצי) ית (תורושה ןיב םלשוהו) 'אד 'ל .'א לא .מכנח |ול 1
 ינא יכ דע 'וגו .[) ךיתקונומ םהיתורשו .ֶד ךיתוקינמ םהיתורשו ₪ .'א ךינמא :מיג'א (ךינמוא | ית יל
 לע | + יל ול | (הכימ) מינחפ יוה | (הכימ) מיתנ 'ל ול | 'ו יל רמא 2 | זה בקעי ריבא ךלאוגו ךעישומ יי
 ,' חשע רשא םיוגה . . ךתתלו [ָ 'וגו םיוגה -- ךתתלו * | מיכנאחפ 'ל .תד השמ . .לע |וניבר -- ירי
 ךתתלו ,ל 'וגו ןוילע ךתתלו .ןן םיוגה לע . . ךתתלו .ך םיוגה . . ךתתלו .ץ] 'וגו יתישע רשא םיוגח . . ךתתלו
 שריתהו ןגרה תא םכל חלוש יננה ול 'א ה"בקהו שוריתו ןגד ברו 'א קחצי ןוילע ךתתלו ,(םילהת) מיא ןוילע
 ךורב ךיכרבמ 'א .קחצי םיכאלמ לכ ול ווחתשיו ול 'א ה"כקהו ךמא ינב ךל ווחתשיו ול 'א קחצי רהציהו
 וכריבש . .אה [(םילהת) מאך הלעמלמ -- אה* 8 | = י"י ךרב ערז םה יכ םוריכי םהיאור לכ ול 'א ה"בקהו
 ..קחצו ויבא וכובש ..אה .2[] הלעמלמ וכרב ה"בקה .. ([ך ךרבש) וכרבש ..אה .][ן הלעמלמ ..קחצי
 ,.אה .(םש)! הלעמלמ וכרב ה"בקה הטמלמ בקעו תא קחצי ךריבש תוכרב ..אה ,1 הלעמלמ וכריב 'קה
 / ם ה"בקה וכרב הטמלמ קחצי ךרבש תוכרבה . .אה ,(הכימ) מ הלעמל ה"בקה וכרב הטמל קחצי וכרבש תוכרבה
 |יוגו | ול ודגנכ (טתכגאפד ןוגמ ' | כ ותכרגו .ם ותכרנט .מיתנאד ותכיב | מאפ הא 4 | יל יל
 | (םש) י -, רמוא אוה ןכו .מכנאד - ול הרמא ךכו .יתפ [יכ | מיכנאפד 'ל .ת ןנולתי ירש לצב
 הזה ןושלב ול הרמאש ןויכ [הבישמ -- חורו | מ(פש)ילאפ 'ל .ך "וגו .יתכנ'א [ךיכוד -- ךרמשל 5

 ('א והכוב .םכ%א ותכרב) ותכויב שדקה חוו הזה ..ןויכ /תףד (ת 'גש שדקה) שדוקה חור ותכרב

 | ו יל .ם ותכרב ןכ ףא ק"הורו ,(םש)ו רמאנש וכרבו ה"בקה םיכסה הזה ןושלב ול רמאש ןויכ .מכ)א ינש
 יכנא ומע והנעאו ינארקי .פ7ך 'וגו והנעאו ינארקי ,ל והנעאו ונארקי [מ(םש)וכנ והנעאו ינארקי *
 ומא ,(םש)יכאפ [ומאו ויבא | (םש) ו וכרבל ה"בקה לש ובלבש .) ה"בקה וכריבש 6 | י 'ל ,[ךַא הרצב
 ,ןמ וחוא וכרבו ורזח .(םש)יכנ1אפ [והוכרכו ורזח | ןְד ויכא ,י ויבא ומאו .[ ומאו ויכאו ,ן ויבאו

 ,(סש) יתכנאפך ותוא ךרביו ['וגו --ךרביו | אד תא :מיתכנ'אפ [לא | יתד וכרבו רזח ,1א וכרבו ורזח

 .(םש) יתכנא שדקה חויב |טרוקה חוו | כנל גקעי [מיתאפד קחצי * | 5 האי | י ל מ רו
 תולגיל .תףד (ןך תומואה) תומוא ןיבל תולגל .מאפ [תולגל | מאפ (*א 'יריתע) ןידיתע וינבש | יפ יל
 ,ו ךכרבאו אב ..רמא ,[ן3 [ךכרבאו אוב --רמא | כב םלועה תומוא ןיב תולגל ;(םש) %ו תומואה ןיב
 ,(םש) ו תוילג תכרב [תולגה תכרב | מא ןכרבו דמע ,2 ךכרבאו הארו אב ..רמא ,ָך ךרבאו אב ..רמא

 | ת יל .נֶד תוילג לש תוכרב .א תולגלש תוכרב ,' תוילג לש הכרב ,מ תולג לש הכרב

 תֶא ערזת רשא ד"ס יתמלשהו ,הכימ יריכמ 'קליו טוקליבו .(תודלות יפ ףוס) ו"יק יר טוקליבו י"כ השמחב
 .'פל 488 'ומע תודלות 'פ ףוסב רמאמה קתעוה ג"המבו ,ו"זרהמ 'יפב ייעו ןמשו ןשד היהו 'וכו םחלו המדאה
 ןיכרב תמו ץראב ןיכובתמ ןהש םיקידצ לש םהירש א םש 'יגהו ,ומא לאו ויבא לא בקעי עמשיו
 . ןדגנ כ בקעיל קחצו ךריבש תוכובה לכש הארו אוב 'וכו ךובתמה רשא 'מוא אנה ןכו םימשב
 תוראש היהו 'תכד רטמו לטב וכריב ה"בקהו 'וכו ךל ןתוו ול רמא קחצי הלעמלמ ה"בקה וכריב
 קחצי ןמשו ןשד היהו וכְניב ה"בקַמו 'וכו ינמשמו ול רמא קחצי 'ה תאמ לטכ םיבר םימע ברקב בקעי
 ה"בקהו םימע ךודבעו 'מא קחצי שוריתה תאו ןגדה תא םכל חלוש יננה וכריב ה"בקהו 'וכו ןגד ברו 'מא
 :הלעמלמ ןדגנכ ה"בקה וכריב הטמלמ קחצי וכריבש תוכרבה לכש תדמל אה ךינמוא םיכלמ ויהו ול 'מא
 ותכריבש תוכרבה טרופ וניאו ,ה"בקה וכרב ןדגנכ ליעל שרדה ןושלכ ןד גנ כ יתהגה .'וכו הקבר ףאו 4
 : יפלו ;"וכו ךל הוצי ויכאלמ יכ התכרב רקיעו .ויבא וכרבש תוכרבה דגנכ "וכו רתסב בשוי רומזמב ומא הקבר

 דע םש ןירדהנסבו ,קוספה הזב .תלחתמ הקבר לש התכרבש עמשמ 'וכו ויכאלמ יכ ול הר מ א ךכו "יגה
 לע "וגו ךנואשי םיפכ לע ךיכרד לכב ךרמשל ךל הוצי ויכאלמ יכ ומא ותכרב ךליאו ןאכמ ויבא וכרב ןאכ
 יפל| םש סידבו י"שרופב 'ועו 'וכו םימש ותכרב ךליאו ןאכמ ומא ותכרב ןאכ דע 'וגו ךורדת ןתפו לחש
 בשוו אתיא /ג 'יס ב"יפ הבר רבדמבבו ,ומאו ויבא תאמ המלש ךרבתנש תוכרבה ןמ רבדמ בותכה םש י"שריפ
 אלא ורמא אלו ורמאו המלש אבש םירובס ונייה הזה רומזמה רמא ימ ידיא 'ר םשב אנוה בר 'מא ןוילע רתסב
 שרדמבו ,םיעגפ לש ריש ה"ד םש י'שרבו 'ב ו"ט תועובשו 'א 'יס א"צ רומזמ םילהת שרדמ םג 'עו 'וכו השמ
 \ םיכאלמה אלא העש התואב בקעי היה ןכיה ןנחוי 'ר םשב והבא 'ר רמא אנינח יר רמא 'ו 'יס םש ב"מ םילהת
 הבישמ שוקה חורו ל"יכב דחוימ ןונגסו [:א !יס ח"עפ ןמקל 'עו ,ךנואשי םיפכ לע רטאנש ותוא ונעט
 ךל הוצי ויכאלמ יכ ןוילע רתסב בשוי 'נש ודגנכ ותכרב ומא הקבר ףאו קר קתעוה ו"יק 'ר טוקליבו ,נ"חעו
 :ךל הוצי- ויכאלמ יכ 'גו ןוילע רתסב בשוי ןדגנכ ותכריב :.ומא הקבר ףא םש ג"המבו ,ךיכרד לכב ךרמשל
 !ה טוקליב 'יגה אפידעש עמשמו .ותוא ךרביו 'וכו קחצי ארקיו בותכ ארקמבש ק"ק וכו המל ומאו ויבא 6
 [ת"יכו] ייסופדבו ,'וכו קחצי ארקיו 'גש וכרבו רזח המל ןיבא ומאו ה"בקה וכובש רתאמ יכו ו"יק
 ינפמ ומאו ויבאו ה"בקה וכריבש רחאמ יכו םש ג"הסבו ;"ףכו וכרבו רזה המל ויבא ה"בקה וכרבש
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 רמאנ ךכל] טי ה בויא) 'וו ךליצי תורצ ששב וכריב המו  ,תולגה ןמ הייכקה ךריזחיש תולגה
 : [קידצ שארל תוכרב

 ושעל ןתת לא םימלועה לכ ןובר (ט מק םילהת) 'וגו עשר ייואמ י"י ןתת לא רחא חתפ
 השע םלועלש ונובר וינפל רמא (סשפש) קפת לא וממז והמ  ,בקעי לע בשיחש ובל תובשחמ עשרה
 אמח 'ר רמא ,ושעל ה"בקה ול השע םמז המ  ,המילש חור תחנ ול אהת אלש עשרה ושעל םמז 8

 עשר ייואמ י"י ןתת לא א"ד ,ןהמ ןיארייתמ ןימודאש היממרג ינבו היירכרב ינב וליא הנינח 'ַרב = =
 ותכזע אלו הער ימיע תושעל ןבללש ותעדב היהש םושמ םימלועה לכ ןובר .ה"בקה ינפל בקעי רמא

 : סע סיפקפ יכיכע 'קלי 6 |: '6 ח .סלינע ,'ו יי ע"ק סילספ יכיכע 'קלי ,ל"ק יכ עוקני 3

 ,כנד תוילגה ןיבמ ךצבקיו ה"בקה ךילע (כָנ רוזחיש) ריזחיש ,'ל תולגה . .ךריזחהש [תולגה -- ךריזחיש * 1
 /ם תומואה ןמ ונצבקיו ה"בקה דומעיש ,י ךצבקיו רוזחיש ,(םש) 1 תומואה ןמ ףצבקיו ה"בקה רוזחוש
 םה ;5 תוכוג ןה ,תַגְד תוכיבה ןה [וכריב | י והמו | תת יל :מםא םלועה תומואמ םצבקיו . .דומעיש

 | ת ךיליצי | פ ולא תוכרבה ,1א ןכרבש ..ןה .[מ?א וכרבש תוכרבה ןה ,' וכרבש תגכרב ,(םש) י תוכרבה

 אל עבשבו ,5 קחשת ..דושל אבחת ..טושב , 'וגו קחשת ןפכלו רושל 'וגו אבחת ןושל טושב 'וגו ['וגו
 אבי יכ דושמ ארית אלו אבחת ..טושב ער ..אל עבשבו ;(םש)ו קחשת ..דושל אבחת ..טושב ער ךב עגי

 אבחת ..טושב ,יִתְד ארית (י אל) לא ץראה (י תיחמו) תייחמו קחשת . .דושל (ו דושמ ארית אלו ,[ך אובי)
 | מ תוממ ךרפ בערב אבחת ..טושב 'וגו ,?א תוממ ..טושב 'וגו .1אפ תוממ ךדפ בערב קחשת . .דושל
 הסכי םיעשר יפו קידצ ..רמאנ ךכל . קידצ ..תוכרב [ךכ]ל :5 קידצ . .ךכלו [מ תנא קירצ -- ךכל*
 תלשיו א"ד ,ך בקעי חלשיו א"ה .[ רחא םוקממ שרפל 'תא חתפ [רחא חתפ 38 | ל 'ל ,(םש)ו סמח
 /ך הלס ומורי קפת לא וממז ,1 [יוגו | 1ך יואמ ,1 ייוואמ | כנא 'ל ,ך ה"שהז וינפל םיכאלמ בקעי
 ןובר וינפל רמא ,פ בקעי 'א ,וכ םלוע לש וגובר |  מיכאפ 'ל .1ך הלפ ומורי לא קפת לא וממז
 | ם יל ובל תובשחמ | מא 'ל עשרה 4 | מא ע"שבר ה"בקה ינפל בקעי רמא .תד (ןך ע"שבר) םימלועה
 | יתד 'ל .ם בשחמ אוהש המ מא ילע בשחמ אוהש ;כ1נ בקעי לע בשחמ אוהש [בקעי -- בשיחש
 [םלוע לש ונובר |. יפ ל וינפל רמא | .כ] הלס ומורי קפת לא וממז | ייפ 'ל ;2 המ .[ך אוה המ [והמ

 ,ינפ [אלש |  ניאפ 'ל עשרה | ל ךל ול**5 | ייל /מ ע"הבו /*א ע'שו .ת'אפ ע"שבר \

 | מיאפ 'ל ושעל | כ 'ל ול | מכנא השעש | מא והמו :יתפד המו :כנ [המ | מתכאד = ידכ .
 ,3 [וליא | כ אננח תנא אנינח | תיאפד רב .כנ ['רב 6 | .] יפוי [אמח ] (?א יל הנינח -- רמא)

 ,?אפ איממרג ,1ו היכרב ,2כ ארברב ,ן אירוברב ,ך האירברב ,1 הירב רב ,1ך [היירברב | מיתכאפד ולא ָ

 ,ך האינ"אמריג .5 אינמרג ,[ן אימומרג ,5כ איממרג ,?1ך [היממרג |[ א נב וא | [) אינומרג ,1%א ינמרג

 ,ץןמו םיארויתמ | 1 םיימודאהש .יתְד םייד ,'א ןיימודאש .מכ"א םימודאש .פ [ןימודאש | מאפ אירברב

 :מבגי"א'אפ [בקעי 7 | ד יואמ .נ ייוואמ | יתכנ!אד םהמ .1אפ [ןהמ | תכ"א םי- :פ ןיאריתמ
 ןוגר .תא ע"שבר .כנפ םלוע לש ונובר | .פ 'ל .תיאד וינפל .מכנ""א!א [ה"בקה ינפל | תיאד יל
 ..היהש ,מ הער ימע .. היהש ,1 [הער --היהש | מ ינפמ .תףכְד םשכ :נאפ [םושמ | מ ע"הבר .ך םלועה

 קיפסה אלו ,1ל יתבזוע [תכד ותבזע * | 5 יל ערהל ןבל בשחש .כא7 הער ימע ..התיהש .[ך הער ומע
 | מאפ ותבזע אלש (מא השע אלו)

 תורצ לכב ?וכו תורצ ששב ושרדו | ./וכו ךריזחיש 1 = :'וכו קחצי ארקיו ינש היינש וכריבו ויבא רזח המ
 רמאמב םייסמש ומכ 'וכו תוכרב רמאנ ךכל יתמלשהו ,בקעיב קוספה שרדנ ט"עפ שיר ןמקלו ,תוילגבש תורצו
 וינב ןידיתעש שדקה חורב קחצי הארש אלא קתעוה םש ג"המבו ,'וכו ןתת לא רמאנ ךכל ל"יכב םג וירחאלש
 תוילגלש תוכרב ןה המו תוילגלש תוכרב ךכרבאו אוב ול רמא םלועה תומוא ןיבל תולגיל
 א"י ילשמ) ריבשמ שארל הכרבו 'מאנ וילעו םש םייסמו ,ער ךב עגי אל עבשבו ךליצי תורצ ששב
 אלש ויד אל וירחאלש םע הז רמאמ םש בכרוהו ,עשרה ושע הז פמח הפכי םיעשר יפו וניבא בקעי הז (ו"כ
 ןתת לא םלוע לש ונובר ה"בקה ינפל הקבר הרמ א עשר ייואמ 'ה ןתח לא 'גש ללקתנש אלא ךרבתנ
 הרמא קפת לא וממז והמ הלס ומורי קפת לא וממז בקעי לע ובלב בשחמ היהש תובשחמ עשרה ושעל
 םשו ,פ"יכב ה"כו" .רחא חתפ 8 :חור תחנ ול היהת אלש ידכ וישעל םמוז (ול) יל השע ע"שבר וינפל
 ליעל .י"מב 'יִעְו "וכו בקעי חלשיו א "ד ייגה [ת"יכו] ייסופדבו ,רחא םו קמ מ שר פל ףסונ שוריפ
 ה"דב 899 דצ ליעל י"מב 'יעו םמז ןושל וממז ושרדו ,ןסרו גתמ .םמז 5 :'וכו חלשיו ה"דב 884 ךצ
 יפק דע ג"כפ ףוס ליעל ומכ היירברב ץרא ינב .היירברב ינב 6  :םהיממז ה"דב 648 צו המומז האצוי
 אינמרג ינב ןכ 'יגה ג"יכבו ,הינמרג ינב םהש 'רנ היממרג ינבו ;םירברבה תומוא וא (םש י"מב 'יעו) אירברב
 ל"ר םימודאהו (אינמרג ו"ד טוקליבו האונאמריג ו"דב הגוהו היממרג ל"יכב ומכ 'יגה ר"פד טוקליבו ר"פדבו)
 185 דצו 168 דצ םיורקו 455 דצ א"ח א"הגאב 'יעו םלובגב םילפונ ויהי אלש םהמ םיארייתמ ויה םיימורה
 ה"בקה ינפל בקעי רמא ?ןכו ןתת לא ביתכד יאמ קח צי  ר"או אתיא םש הליגמבו ,ז"לפ שיר ליעל ע"יעו
 ןיאצוי ןה ילמלאש םודא לש איממרג וז קפת לא וממז ובל תואת עשרה ושעל ןתת לא .םלוע לש ונובר
 םודא לש איממרגב אכיא אגת יריטק [יכלמ] האמ תלת אנינח רב אמה ר"או ולוכ םלועה לכ ןיבירחמ
 רמאמה םע וגינפלש רמאמה בכרוה 489 'ומע ג"המבו ,'ה 'יס מ"ק םילהת יריכמ 'קליבו ס"דב ?יעו "וכו
 ןה ילמלאש םודאלש (איממרג) היממרג וז קחצי 'ר 'מֶא ושעל ה"בקה ול השעש םמוז והמו םש הליגמב
 םתבזעו ומכ ותבזע תארוהו הער ימע תושעל ותחנה אל .ותבזע אלו 7  :'וכו םלועה תא ןיבירחמ ןה ןיאצוי
 אוהש ומכו ינתבזע היגהל הארנ רתוי]| נ"חעו יתהגהו יתבזע אלו בותכ ל"יכבו (ז"ט 'ב תור) .הטקלו
 ותעדב היהש םשָכ עשר ייואמ ןתת לא בקעי רמא 'וכו אנ ינליצה 'פל קתעוה 506 "'ומע ג"המבו  ,[ג"המב

 מ

= 
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 םעכריו ושע ,ןדיב הרטע אלו הער וכשחש םרא ינב 'גט דחא הז :יגנרהי אלש רפה ושע תובשחמ ףא
 ,(וכ גי איט) וכלב םעברי רטאיו 'תכ םעבריב ,(אמ וכ תישארב) וכלב ושע רמאיו 'תכ ושעב ,ןמהו
 ול השע אלו ויחא גרה ןיק רמא וכלב ושע רמאיו והמ ,(ו ו רתסא) ובלב ןטה רמאיו 'תכ ןמהב
 הליחת יבא תא גרהא ינא ףא ,םלועה תא ומע ושריו םירחא סינב סדא דילוהש ףוסו םולכ ה"בקה
 יבא תומי (סש םש תישארב) 'וגו יבא לבא ימי וברקי 'גש ירבל םלועה תא שריאו יחא תא ךכרחאו
 אלו ,כקעי תא גרהא ךכרחאו םרוק הכאלש ולכא ברקא רמאש יבא לכא ימי וכרקי אלא רמא אל
 :'וגו עשר ייואמ י"י ןתת לא רמאנ ךנל ודיב ה"בקה קיפסה

 םאר רשאכ בקעי רמאיו ןייניעה ןמ הלעמל 'תכ המ הארו אוב בקעי,חלשיו א'ד
 בכר 'נש תרש יכאלמ וביר םיפלא ינש םיהלא הנחמ היה המכ (ג בל תישאיב) הז םיהלא הנחמ

 ,םיי ייפ ו"כפ קנכ לכקיו ,(י'כ ם*ע) נטכ ול כוט 'פ לפקיקפ 3 :  768 75 ליעל 'ע 2 :  סט סילספ יכיכע 'קלי 1
 יסילטה טדסכ 'פ (תקיקפ ,876 75 ליעל [יע] 9: ל"ק יכ פוקלי 8  :נ"* "פ כועס 6עצסנמ ,ח"י 'יכ כועס 2" לעומנס
 טכדמ ,ביי ייפ ול 'כ 'יק סלטיו לעוסנמ ,ז"ט ייפ ו [דיי "ק וזחי] כ"ע סמיפנפ ,('ג כ"ק) ס"כפ יתנכ סחקיספ ,('5 ז"ק)
 ספוז וקימל כדס ,(75/.119) נ"כפ קנכ וסימל כדק ,'נ "ס כ"5 סככ רנומנ ,'נ "סם ע"כפ סנכ סופט ," ייפ ח"כ כ"ט סילסס

 16198 75) כייפ

 ..לש .[ןְך ינגווהל ילע בשחטש ([ן רחא) יחא ושע לש ,ם עשרה ושע [ושע | ?א ותבשחמ 1
 :[תף'אד ותעו :כ1 ותעד [ינגרהי אלש | מא ינגרהל . .בשחמש עשר ותוא לש ,ל ינגרהל .. לש ,1 יניגרהל

 /תנפד ורמע | תוער | [ף השולשמ .כנ'אפְך השלשמ ."א [גמ | א הז | א ותבשחמ ,[ תוער
 ..ביתכ ושעב ,כ1 [ובלב -- ושעב | מ ןמה 5 | מפ םעבריי | תא םדיב | מ התלע .א הלע ;:כ ולע

 :.וברקו ובלב 'א ושע ,א יבא לבא ימי וברקי ובלב ושע רמאיו ושע .[ןְד ובלב ..רמאנש ושע .[מ ובלב
 םעבריב [ובלב -- םעבריב | 1א יחא בקעי תא הגרהאו יבא . .וברקי וכלב ושע רמאיו 'סא ושע , הגרהאו יבא
 /ןמֶ ובלב . . ביתכ ןמהב [ךנ ובלב -- 'תכ ןמהב * 8 | כא 'ל .ןך ובלב ..רמאיו םעברי ,מד ובלב . .בותכ
 והמ .פ וברקי והמ ,ל ובלב והמ .מ ובלב ..וחמו [תגְד וכלב -- וחמ * | .כאפ יל .ל ובלב ..רמאיו
 ..ויחא גרה .נא םולכ (] 'קה) ה"בקה ..ויחא תא גרה [םולכ -- גרהה* | כ 'ל .א יבא לבא ימי וברקי
 השע אלו ויחא גוה ',2 םוקמה ול ..תא גוה .ְד םולכ םוקמה ול השע אלו ..תא גוה ,ל ה"כקה
 :מפ ויגא .כנא [םדא | מ?רךא דילוה | מא ףוסל .לךפ ףוס 4 | ₪ גרהשכ םולכ ליעוה אל ,ןמ םולכ

 :פ [גיהא | טרתאפ לכא [גא | פ יל תא | ת יל .ל ושש [מכנאפד וטע* | פ ושיש | רתד יל
 .מתכ'*א'אד הלחת .נ [הליחת | תכגד יכא קחצי .מאפ [יכא | מכפ 'ל תא | ג גרוה .מתכאד גורה
 ;רתאד יחא בקעי תא | מרתכא גורהא ךכ רחאו ,1ֶד גרהא ךכ רחאו ,ף רחאו [ךכ רחאו 5 | ₪ הנושאר

 | *ך ולכ .. לכ ,1ך ולוכ םלועה לכ ,1 סלועה לכ | ₪ 'ל תא | 'פ יחא .םכ יחא בקעי .1 יחא בקעיל
 לבא ימז וברקי אלא ןאכ בותכ ןיא (מ תומי) יבא תומי ,1 [יבא --תופי | מתנאד יל [וגו | ךנ 'ל ידבל
 ,תנד רמא [רמאש 6 | תןד 'ל .ם ובדקי אלא תומי (אלא) 'א אל :.מא (מ וברקי .?א ימי וברקי) יבא
 [ךכרחאו | אפ הלחת [םדוק | אבא | 5 ברקא ינאש .[מ בירקא ינא ;אפ ברקא ינא | םכאפ 'ל

 | ם גקעי :מ יחא תא .תכגאד יחא בקע תא | אד הגוהאו .מכ גוההא .ןפ [גוהא | [ רחאו

 | נ ל :.מתכאפד עשר ['וגו עשר | פד יואמ .] ייוואמ | ם 'ל י"י | אפ 'ל רמאנ 7 | מ 'ל ודיב -- אלו
 :תכנפ ('תכ | ינפ 'ל .תןכ'אזך הארו אב [הארו אוב | ףכנ וינפל םיכאלמ .יאחְד םיכאלמ ₪ .פ/ [בקעי 8

 [םיהלא הנחמ * | פ ןיא .א ןיאו ,ך יוה המכ ,י אוה המכ | ך 'ל .ל "וגו .8 הנחמ .][ן הז הנ

 ..ינשמ ,תכד אובר . .ינש ,יִנְזְ אוביר םיפלא ינש | אפ תוחפ ה"בקה (א לש הנחמ) הנחס ,ךַכְג הג

 אובר יתש ,*ך תואוביר 'בו םיפלא 'ב ,9%% אובר ינשו . . (ב ינש) ינשמ .1א אובר . .תששמ ,?אָפ אובר

 | יאפ 'ל :.רתכגהד תרשה יכאלממ [תרש יכאלמ | !ך םיפלא םירשעו אובר םירשע ,* םיפלא ינשו

 5אוותצע רפה ינגוהל ילע בשיחש יחא ושע ךכ ודיב ינתבזָע אלו הער יל תושעל ןבללש
 םבל תושרב םיעשרה רמאמב םיקוספה ושרדנ 768 דצ ליעל. וכו 'תכ ושעב 5 | :הלס םורי ןפ וממז קפת
 השע אלו ייסופדבו ,[יבו 'א א"יכו] ג"יכב ייגהש ומכ םו לכ תלמ יתפסוה .'וכו ול השע אלו 8  :ש"ויעו "וכו
 תוא ואשע 219 דצ ליעל ד"מכו ול לחמנו הבושח השעש ןיק שנענ אלש ושררש עמשמו ,םולכ םוקמה ול
 דועו .ע*צו ת"פיב 'יעו יתרשיפו הבושת יתישע 'וכו חמש אצי 'וכו ןיק אציו 220 דצ ליעלו הבושת ילעבל
 יריכמ 'קליבו * ,ידבל םלועה תא שריאו 'וכו ינא ףא םלועה תא ומע ושריו 'וכו גרה ןיק שרדה ןושל ק"ק
 גורהא ינא לב א 'וכו ויבא דילוה ףוסל םולכ ליעוה אלו 'ולכ (ש"שרה היגה ןכו) םולכ הש ע אלו "יגה
 סרוג א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,"וכו גרהא ינא לב א "וכו גרהשכ םולכ ליעוה אל ןיק פ"יכבו 'וכו

 םירחא .םינב :(דילוה ףוס) דילוהש ףוסו םולכ (ול ליעוה) ליעוה אלו  ויבא ייחב ויחא תא גרה ןיק שרפ
 תא גורהאי כ"חאו (הלחת קחצי) .קחצי תא ,ינא גרוה אלא ןכ השוע יניא ינא ל ב א םלועה תא ומע ושריו

 ומכ םדא דילוהש וא ויבא דילוהש 'וכו דילוהש ףוסו םעטו ,ולוכ םלועה לכ תא שריאו יחו
 ?יסופדבו ,('ד 'ה תישארב) תונבו םינב דלויו 'וכו תש תא ודילוה ירחא םדא ימי ויהיו ביתכדכו ונונפל '

 ווחב ויחא תא גרהש ןיק היה הפוש רמוא ושע םש אתקיספב שרדהו .ויבא וא םדא תלמ טמשנ [ת"יכו
 ,יחא בקעי תא הגרהאו יבא לבא ימי וברקי אלא ןכ השוע יניא ינא הבריו הרפי ויבאש עדוי היה אלו

 לבא ימי וברקי 'פל תושרדה 764 רצ ליעל ע"יעו שיייעו אמוחנתבו ב"מ אמוחנתבו ר"יוב אקספ התואב ה"כ
 בקעי תכרבב .ןמקל ל*יכב ןונגסה ןכו וכו המ הארו אוב 8 :'וכו הדוהי 'ר ה"רב םש י"מבו "וכו
 ןייניעה ןמ הלעמל 'תכ המ ןונגסהו ,ןייגיעה ןמ הלעסל 'תכ המ הארו אוב 'וכו התא הדוהי חישה ת

 יחא בקעי
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 תישארב) םינחמ אוהה םוקמה םש ארקיו ,(הי חס סילהת) 'ונו ןאנש יפלא םייתוביר םיהלא
 ,ךלמלש תולייחל ןלוכ ומדנו תרש יכאלמ םיפלא 'ד כקעיל ונתשנש דמלל המל תונחמ יתש (םש םש
 ,םתא ימלש סהל רמא לזרב ישבולב עגפ ,תונורקב ןיבשוי ןהמו  םיסוס יבכור ןהמו לזרב ישבול ןהמ

 :סיי ייק סייטפ ןפקל 'ע 8

 /תד (ת שדקב) שדוקב יניפ םב י"י .הפ [יוגו | פ יל ןאנש יפלא | ירתכאחפְ םיתובה ,] םיתוביר 1
 דמלמ | ם 'ל המל | רכנ ינשל | ל וגו .תד םינחמ [ירכנאהפ םינחמ אוהה * | ירכנא יל

 .*ךלא [יד | ירתחד גקעיל ול ."רבכגאפ [גקעיל | יתחד ונתנש .רבגיא"ל וחלתשנש .כאפ [ונתשנש
 | י יכאלממ .1 יכאלמ לש | ח אוביר .תפד אובר ₪ ."רךכנא [םיפלא |  ירתכנ!אחד תעברא

 / כיאח םהמו | יא ישובל | יכ'אפ םהמ | תפד 'ל .י?רנ!אח םלכ .כ סלוכ .ך*א [ןלוכ | יכנאחפ תרשה
 ,פח [תונורקב | יתכאפד יבשוי .זך םיבשוי .1 [ןיבשוי | [ך םהמו | 5 יבכר | (ךומסב ןכו) יפ םהמ ,1 ןהמ

 | (א 'ל םתא --רמא) |  ינכורב .יכא ישובלב | אפ ושע ₪ [עגפ | יתאפְד תונרק ,1 תונרקב
 | ך ימ לשמ .יתנחפ [ימ לש

 שממ םיכאלמ םיכאלמ 'בקעי חלשיו ןאכ ושרדו ,['ה ייפ ד"פפ ןמקלו] םש י"מבו 792 דצו 369 רצ ליעל 'יע
 ליעל תוקלוח תודגאו ;וביר םיפלא ינש ןהו םיפלא וביר ינש | .'וכו יפלא םייתוביר 1 :881 דצ ליעל ייעו
 ,ג"חעו ןאנש יפלא םיתובו םיהלא בכר קוספה שאר קר ןאכ ושררש 'רנו ,אוביר כ"קו אוביר ה 'ם ד"עפ ףוס
 םש אתקיספב ישילשה שדוחב 'פב הרות ןתמב קוספה הז ושרד תונוש תוטישבו ,שדקב יניס םב ינרא ד"סו
 יתנשמב יתינש הפיח שיא אמידבא 'ר רמא ןאנש יפלא םיתובו םיהלא בכר ה"שז ךיהלא 'ה יכנא
 היול הנחמכ 'וכו היכרב ר"א תרשה יכאלמ לש תותכ ףלא םינשו םירש עב יניפב ה"בקה דריש
 בכר א"ד (ףלא םירשעו םינש 'וכו םיולה ידוקפ לכ ש"ל 'ג רבדמבב ביתכדכ ףלא ב"כ םרפסמ היהש) "וכו
 הגש ךכ תובכרמ ףלא םינשו םירשעכ ינופסל ה"בקה םע דריש ורמא לבבמ הלעש תכמ "וכו
 תורעהב . ש"ייעו) 'וכו בושחל לוכי םטיפסהש םוקמ דע יאלינח רב םוחנת ר"א 'ןכו בכר בוטל רוכז והי לא
 יבירו םיפלא ףלא ומע ודרי ה"בקה אבשכ יניסב לבא 'וכו .תדפ ןב רזעלא ר"א 'וכו בכר א"ד (ב"שר
 "וכו יתינש הפיח ןמד ימודבא ר"א םיתובר םיהלא בכר םש ב"מ םילהת שרדמבו ,'וכו ןאנש יפלא תו בבר
 יניס םב ינדא רמאנש תובכרמ ףלא םינשו םיעברא ורומא לבבמ הלעש תכ םושמ
 בושחל סטספיספ לוכיש םוקמ דע 'וכו םוחנת ר"א בכר בוטל רוכז והילא הנש ךכ ם"ב ןינמכ שדקב
 אלא הלגנ אל לארשיל הרותה ןתיל ה"בקה הלגנשכ ו"דב אתיא ב"כפ ר"אסבו) "וכו תובבר יבירו םיפלא ףלא
 ןכשו אבשכ ףא אבי ןמיתמ הולא רמאנו םיתובר םיהלא בכר רמאנש וינפלש תובבר םינשו םיעבראו םיתאמב
 וינבל הרות ןתיל 'וכו הלגנשכ ש"אמר 'צוה ר"אסבו ?וכו לארשי לע ןינוממ תובבר םינשו םירשע יניס רה לע
 ןתיל יניס רה לע ה"בקה הלגנשכ ו"דב ב"יפ ז"אסבו ,"וכו וינפלש הנומשו םיעבראו םיתאמב אלא  הלגנ אל
 ש"אמר 'צוהבו 'וכו םיהלא בכר רמאנש וינפלש הנמשו םיעבראו דחאו םיתאמב אלא הלגנ אל ומעל הרות
 ר"יספבו ,(77 דצ ואובמבו ש"אמר תורעהב 'יעו 'וכו וינפלש הנומשו םיעבראו םיתאממו דחאב אלא הלגנ אל
 'וכ ש"המ לש ףלא םינשו םירש ע יתנשמב יתינש אפיח ןמד ימידובא ר"א "וכו םיהלא בכר םש
 ודרי יניפ רה לע ה"בקה דריש העשב אלא התטעימ ןכ םא יאני ןב ןועמש 'רד הירב יאני 'ר היל רמא
 [הלגנש] םוי ןנחוי ר"א לאקזחי הארש הבכרמכ הבכרמ לכו תובכרמ ףלא םינשו םירשע ומע
 אנהכ רב אבא 'ר 'וכו םיכאלמ לש או ביר םי ש ש ומע ודוי לארשיל הרות ןתיל יניפ רה לע ה"בקה
 סוטסיפוס ןיאש םוקמ דע 'וכו יאלינח ןב םוחנת ר"א 'וכו אוביר םירש עו האמ רמא ןנחוי 'ר םשב
 רפסמ םהל ןיאש יפלא ןיינמ םהל ןיאש םייתוביר יול ןב עשוהי 'ך םשב 'וכו הירזע 'ר בושחל לוכי
 ה"בקה םע ודרי ןיכאלמד ןאנש יפלאד ןובר ןיתרהת .בתכ ואצמ הלוגה ןמ םדיב הלעש תרועמב "וכו
 /וס ח"ס .םילהת יריכמ 'קליבו םש וצ אמוחנתבו ב"מ אמוחנתב 'עו = ,'וכו לארשיל הרות .ןתיל יניס רה לע
 'גש יניסל ה"בה םע ודרי אובר ףלא ב"כ הפיח ןמד ימידבא ר"א 'יגה ו"דו ר"פדב ט"כפ ר"ומשבו ,א"נ
 (וירחא וסיפדה ןכו ו"צשת 'ר םילהת טוקליה ןושל י"פע אובר תלמ קחמ כ"מבו) "וכו םיתובר םיהלא בכר
 'נש םיכאלמ לש תובבר ב"כ ומע ודרי יניס רה לע ה"בקה הלגנש העשב ימתפ רמאמב םש ר"מבבו
 דאמ בר יכ וליח ינפל ולוק ןתנ 'הו כ"השז םיכאלמ בקעי חלשיו םש חלשיו אמוחנתבו ,'וכו םיהלא בכר
 םיתובר םיהלא בכר 'נש םיתובר בכר ומע ודרי לארשיל הרות ןתיל ה"בקה אבשכ הרות ןתמב רבדמ בותכה 'ןגו
 םינשו םירשע הטישהכו ,'וכו יניסל ומע ורהי םיכאלמ תו בכר מ ף ל א ב "כ רמא ימידבא 'ר ןאנש יפלא
 שבתשנ ט"יכבו) ר"פדב ר"ב 'יפב ןכו ,םיפלא ינשו אובר יתש הנחמ יוה המכ א"יכ ר"ב 'יפב ןאכ 'יגה ףלא
 ינשו א"ס אובר םיפלא ינש ייסופדה 'יגל ןמסנ א"בא שרדמ ןוילגב םגו ,(םיפלא םירשעו אוביר םירשע 'כב 'ב
 יפלא םיתובר ושרדש שרפמ ר"ומשבו ר"יספב ו"זרהמ ?יפבו ,[תורושה ןיב 'ב א"יכב ינשו תלמ ףסונ ןכו] אובר
 א"יכו] פ"יכבו ל"יכב ה"כ .'וכו ונתשנש 2 :ףלא ב"כ ירה םיפלא ינש דוע ןאנש יפלא דועו אובר ינש ןאנש
 שרפמ ת"פיבו ,השק שרדה םעטו ,נ"חעו וחלתשנש היגהל וחל ל"יכב בותכ יטיש יניבו ,כ"יכו ['א
 'א הנחמב יגפ הוה אובר םיפלא 'ב ונייהד ןאנש יפלא םיתובר םיהלא בכרד ןויכד המל תונחמ יתש קחודב
 םהמ םינוש םיניממ םב שיש ךלמ לש תולייחל ומדנש יפלש םינחמ וכרצוה בקעי ךרוצלד ינשמו םיהלאל
 ג"יכב םג אתיא םיפלא 'ד ונינפלש 'יגהכו ,םהמ תכו תכ לכ תרבח לידגהל םיבר וכרצוה 'וכו לזרב ישבול
 תעברא 'יסופדה 'יגכ שרפל .וא ל"צש רשפאו ,םיפלא תעברא ר"פד טוקליבו ['בו 'א א"יכו] כ"וכו
 שרדמבו ,םיפלא ינש הנחמ לכו םיפלא תעברא בקעיל ול וחלתשנש שרפמו סרוג י"כ ר"ב 'יפבו .אובר םיפלא
 הנחמ םאר רשאכ בקעי רמאיו הלעמל ביתכ המ םיכאלמ בקעי חלשיו םש קתעוהו שרדה הז טימשה הדגא
 םיכאלמ ןתואו ןאנש יפלא 'וכו בכר 'נש תרשה יכאלמ לש אובר םיפלא ינש םיהְלא הנחמ םה המכ הז םיהלא
 תקייודמו ,תובכרמב  .תונורקב ןיבשוי 8  :'וכו יבכור םהמו לזרב ישבול םהמ ךלמ לש תולייחל םלוכ ומדנ
 ,64 רצ ליעל י"מבו ןורק 'ע סיורקו ל"תמעב 'יעו תונורקו ןינורק .ץובקהו ,(1ןורק ר"לו י"למ תונורקב 'יגה
 יוגה יפלו ,רתיב ךרכל וסנכש המח למ ינורק 'פ ולא ןורק 'עב ךורעה 'יג יפל אתיא 'א ז"נ ןיטיגבו
 ג"יר ןכו] תונרק יעקות םהמו ןאכ ת"פיב שרפמ ןכו 'וכו ןרק יעקות תוסייג ישאר םש י"שריפ המחלמ ינרק
 תונרק םהל שי םהמו הדגא 'מבו ,[םינרק יעקות ולא 'ב 'יס ט"צפ םיסופדה תחסונב ןמקל 'עו ,א"אב אבומ
 ושע עגפ 'יגה רחא ןושלמ ט"יכ ר"ב 'יפבו .'וכו לזרב ישבולב ושע עגפ = "וכו ענפ | :םהב ןיעקותש

 ) 000% 0 וגב
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 תונורק יכשויב עגס ,כקעילש ול ורמא סתא ימלש סהל רמא םיסוס יככורב עגס] ,כקעי לש ול ורמא
 ,(ח גל סש) 'ונו יתשגפ רשא הזה הנחמה לכ ךל ימ 'נש [בקעילש ול ורמא םתא יטלש םהל רמא
 ינפ תוארכ ךינפ יתיאר ןכ לע יכ ינש ולהבלו ואריל ושעל ה"כקהלש ומש ריכזמ היה כקעי ףאו
 ריכהו חדועסל וריכח ןמיזש סדו רשבל הטוד רכדה המל ושעו כקעיד לשמ ,( סש םש) 'וגו םיהלא
 הינ ערי רטא ,ךלטה תיבכ יתטעטש לישבת ותואל הז לישכת םעט המוד רמא ,ונרהל שקכטש וב
 היכקה ועיגה ושע רמא םיהלא ינפ תוארכ ושעל רמאש ןויכ בקעי ךכ ,הילטק אלו יפתסיא אכלט

 חלשא רמא ךכ אלא ,ןיחולש ול חלש המל יונו בקעי חלשיו א"ד :ול לוכי יניא בוש הז רוככל אי
 יומוע אוה ויכא תיכנמ כקעי אציש ךרדכ רמאת לא ול ורמא סהל רמאו [הכושתב רוזחי םא] ןיחולש ול

 :'6 ''כ סלסיו לעוסנס 'ע 7 :'נ ס"מ סטוס 4

 ..עגפ ,1 בקעי . .תוגרק יבשויב . .עגפ [[ך בקעי - עגפ * | ""א'א ונחנא כקעי לש | 'א יל ול 1

 ..עגפ ,'ָך-בקעי לש ורמא ..ימ לשמ .. תונרק יבשויב ...עגפ .[ך בקעי לשמ ..ימ לשמ . .תונרק יכשויב
 בקעילש ול ורמא םיסוס . .עגפ .1א בקעי לש ..םתא ימל . . תונרק יבשויב עגפ ונחנא בקעי לש ..םתא ימל
 יבשויב עגפ בקעי לש םתא ימ לש םיסוס יבכרב עגפ ,*%%א בקעי לש . .ימל . .תונרק יבשויב עגפ ["%ַא ונחנא]

 ורמא םתא ימלש ול ורמא תונורקב םיבשוי ףאו בקעילש םתא ימלש םהל יטא ..יבכורב עגפ .ם 'וכו תונרק
 (%א הדה) ארה ,1 ד"הה .ןְד יתכד ונייה [ינש ל | ל 'ל ,ו תונרק יבשויב ןכו םיסופ יבכור ןכו .כ בקעילש ול
 ושעל ריכמ | כנאפ 'ל היה | .א ףא 8 | 'ל רגו | 1א ושע היל 'מאד אדה .%א היל רמאר אוה
 ה"בקה לש ומש (א ול ךיכזמ) ריכז .יתנחך הזבקה לש ומש (1 עשרה ושעל ול ,יזו עשרה ושעל)
 ..תוארכ .תןאְ םיהלא ינפ תוארכ ['וגו -- תוארכ * | י וארייל ידכ .לח וארייל | .כאפ (?א ה"בק)
 המל .*א ריהל | תד יל .א בקעיו ושעד .ם ושעו גקעי .יכנזח [ושעו בקעיד 4 | ול יוגו :כנח ינצותו
 ,י [וריבח | 'א ןימיזש | ית דחאל .א םדאל .כְנֶד םדו רשב ךלמל .ךפ .[םדו רשבל | א ["'א המור] אוה
 ,1ופנא שקבמ אוהש 5 | ף ורגח וב ריכהו .א וב ריכה | כה ורכח תא .ףנאְך וריגח תא ,פף ורבח

 :ותוא םעפכ הז .. המוד ,זְ] לישכת ותואכ . .המוד | 'נ?אחפ וגרוהל | 5 הצור אוהש .תןחְד שקבמ היהש
 הז םעט המוד ,1 םעט ותואכ הז םעט המוד .ף לישבת ותואל ול המוד הז לישבת םעפ ,[ןְד לישבת

 | ם היל | 'א ל"א | ל ךלמה [ךלמה תיבב ** | + לישבת ותואל הז לישבת המוד .א (%א ותואכ) ותוא סעטכ
 ,תד ךכ ףא .י ףא .כנאפ (ךכ | 1א ןנילטק .פ היל ליטק | ] היפתפמו .תכאחפְד יפתסמ ,י יפתסימ 6
 ,ןכ לע יכ ,יאפ [תוארכ | א בקעי 'מאש ןויכ .5פ 'מאשכ [רמאש ןויכ | א 'ל ,י אכה [בקעי | זך ןכ ףא

 עיגה ,ז] ה"בקה עיגה | יתכנאחְד עשוה = .ם [ושע | כנ ינצרתו ₪ [םיהלא | תכנחד -. ךונפ יתיאר

 + םאר רשאכ בקעי רמאיו ד"הה ול .ג תושעל [ול | ל יל [בוש ** | יתכנ'אְד הוה .'אחפ |הו 7 | א בקע
 ,נאך םיכאלמ [רגו | א יל .זך םיכאלמ בקעי חלשיו ךכ רחאו הז 'יקלא הנחמ םאר רשאכ בקעי רמאיו ךכל ול
 ,-ולצא ןיחוש .תאפד םיחולש ולצא | תכנאד גקעי - .פ [חלש | ₪ 'ל .תקכ וינפל םיכאלמ
 :תאד םיחולש .כנ [ןיחולש 8 | ןך חלשא בקעי 'מא ,1א ול חלשא בקעי 'מא ךכ [ול -- ךכ | 1 'כאלמ
 יהת [רמָאת | ) ןהל | תכנאפד רמא | ל 'ל .?א הבושתב ..אמש [תכנ'אפְך הבושתב --םא | 5 'ל
 | ךממ :ל ויבאמ [כגיאפִ ויבא תיכמ * | א אציש ... בקעיב ,ןפדך אציש ךרדכ בקעי | א רובס

 וארילו ,ודיחפהל  .ואריל 8 :ח"עפ ןמקל 'וכו הנחמה לכ ךל ימ רמאיו 'פל תרחא הדגאו ,לזרב ישובלב
 ארייתנ וריכמ ךלמה .'וכו היב עדי 5 | :(ח"י ב"ל ב"הד) םלהבלו םאריל כ"השלכו ולהבלו ןכו דבכה ןינבמ
 כקעי רמא ךכ תוכלמ תמיאמ אריתמו שרפמו הילטק אלד יפתסמו סרוג א"למ ט"יכ ר"ב 'יפבו ,וגרה אלו
 רב .הדוהי 'ר שרד םש הטוסב ורוקמ לשמהו ,ודיחפהל ידכ ינצרתו םיהלא ינפ תוארכ ךינפ יתיאר ןכ לע יכ
 אגילפו ינצרתו םיהלא ינפ תוארכ אכהמ רמא שיקל ןב ןועמש 'ר "וכו םיעשרל ףינחהל רתומ "וכו אברעמ
 שקבמש וב ריכהו וריבח תא ןמיוש םדאל המוד רבדה המל ושעו בקעי לש לשמ יו ל יבר רמאד יול יברד
 יפתסימ אכלמ היל עדי רמא ךלמה תיבב יתמעטש לישבתכ םעוט ינאש הז לישבח םעט ול רמא וגרהל
 -;ב"זועו וירחא וסיפדה ןכו דחאל כ"מבו םדו ,רשבל היגה א"אבו ,םדו רשב ךלמל 'יגה תשבושמו ,היל ליטק אלו
 ועינה ה"בקה ושע רמא ולהבלו ואריל ידכ ןאכ ה"בקה לש ומש בקעי ריכזמ המלו ינפ תוארכ 'פל הדגא 'מבו
 הז לישבת םעט דחאה רמא תחא הדועסל ונמדזנ וגרהל ורבח תא שקבמש רבחל לשמ ול לוכי יניא הז דובכב
 :ונממ ארייתנ דימ ךלמה היבב ליגר הזו הז אוה ךכו שיאה ותוא רמא ךלמה תיבב יתמעטש לישכת םעטכ
 ןונגסכו ובלב רהרהי םא הבושתב רוזחי םא םעטו ,י"כ ראשו 'יסופדה 'יגכ יתמלשה ןכ | .'וכו רוזחי םא 8
 הנש םירשע הז םיאמרה בא אוהש ןבל םע יתבשיש פ"עא רמא יתרג ןבל םע חלשיו 'פ שיר אמוחנתב שרדה
 ומע השעו ולקמב םא יכ רבע אל בקעו רמאיו ובלב רהרהיש ידכ ועידוה ךכל לודג רשועו רומחו רוש יל שי
 רמאו דחא רמאמ קר ל"יכבו ,ול לכוא ינאו םולשב בשו ולצא רשעתנ הזו אוה ןיאמרה בא ןבלו הנש םירשע
 ליעל ד"מכו) םולכ ויבאמ לטנ אלש וכו ילקמב יכ 'נש דמוע אוה 'וכו אציש ךרדכ רמאת לא ול ורמא םהל
 לכ יתינק ירכשבו 'וכו רומחו רוש יל שי אלא שרפל ךירצו טעוממ ןושלהו 'וכו אלא (וחליש דודג 7710 רצ
 א"יכב אוה] הז ןונגסכו ,תונחמ ינשל (ימצעב יתייה התע 'ולכ) יתייה הת עו 'נש יהכב וללה תונחמה
 בקעיב רובס יהת לא ול ורממא רמא ל םתוא וציו שרדב דחא רמאמ  יריכמ טוקליב קתעוה [ןכו יא
 התעו רמאנש וללה לכ יתינק ירכשב אלא ויבא תיב תסיפתמ לטג אלש דמוע אוה ךמעמ אציש ךרדכ
 ותרבע ילקמב .יכ ינש 'וכו רמאת לא ול ורמא םהל רמא ו"דו ר"פדב 'יגהו ןאכ םירמאמ ינש 'יסופדבו ,'וכו
 ירכשב אלא ויבא תסיפתמ םולכ ודיב לטנ א לש ךטעמ אצישכ רמאת לא םהל רמא רמאל םחוא וציו 'וגו
 'ך שררמב ספדנ ןכו [ת"יכב ה"כו] 'וכו לטנ אלש הז לכ לטנ ךמעמ אצישכ היגה א"אבו ."וכו יתינק
 רוטחו רוש יל יהיו ש"זו [אוה] לודג רישע אלא ['וכו] אציש ךרדכ בקעי רטאת לא ת"פיב םש יפו אדריפ
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 לכ יתינק ירכשב אלא ,םולכ ויכאמ לטנ אלש ,(אי בל תישארב) ]דריה תא יתרבע ילקמב יכ ינש
 ול רמא ינדא ושעל בקעי ארקש העש התוא ,(םשפש) תונחמ ינשל יתייה התעו 'נש יחוכב וללה
 ךינכל םדוק םיכלמ 'ח וינכמ דימעא ינא םימעפ 'ח ינדא ושעל תארקו ךמצע התלפשה התא ה"בקה
 ינא ןקותמ התא םולשל םא ול ימא ,(אל ול םש) 'וגו םודא ץראב וכלמ רשא םיכלמה הלאו ינש
 השוע אוהו הז רבד ה"כקה ינפל 'אש עורז ילעבו םירוביג יל שי  ,ךדגנכ ינא המחלמל םא  ,ךדגנכ

 :'ס "יק 5" סינקפ יכיכ) 'קלי ,סש עוקני 1

 ,כ תונחמ ינשל יתייה התעו הזה ..תא .[ן הזה ..תא .?א [ןדיה תא | (!א 'ל ןדריה ---ינש) 1

 י'מאת לא ול ורמא רמאל םתוא וציו .1א ויבא תיב תסיפתמ ודיב לטנ אלש [םולכ -- אלש | ן 'ל ;פָ "וגו
 תסופתמ לטנ אלש הז לכ לטנ ךמעמ אצישכ . .םתוא וציו ,ך תיבה תסיפתמ םולכ ודיב לטנ אלש ךמעמ אצישכ
 אציש) ךמעמ אציש (5] ךרדכ רמאת לא) ךרדכ בקעי רמאת לא ..רמאל (1 םתא) םתוא וציו ,[ך םולכ תיבה
 ;לנפ ויבא תיב (2 תשיפתמ , תסיפתמ) תסופתמ םולכ (ָגנ ודיב לטנ אלש) לטנ אל ירהש (כ  ךמעמ תיבמ
 רובס יהת לא ול ורמא רמאל םתוא וציו ,י ויבא תיב תסופתמ םולכ לטנ אצישכ רמאת לא רמאל םתוא וציו
 | (?א התע אלא [התעו -- אלש) מ ויבא תיב תסיפתמ לטנ אלש דמוע אוה .ךמעמ אציש ךודכ בקעיב
 ,יכג'אפְד יחכב [יחוכב 5 | י ולאה תונחמה לכ .[ן וללה םיסכנה לכ | 1 יל יתינק | ל ורכשב [ירכשב **
 ושעל | ו וניבא בקעי | מ1אפ רמאש [ארקש | (*א יל בקעי -- התוא) | התואב | מא יתשל [ינשל | מזר יל
 התא 8 | 5 היל | טכנאחפ ושעל (מנאח יגודאל) ינדאל .ך ינודאל ושעל ,"ל ינדאל ושעל ,1י ינודא
 ךמצע תא /תכ'א ךמצע תא |ךמצע | 1 תלפשהש ,ל התמלשה .מתכאחפְך תלפשה [י התלפשה * | 1 אוה
 (ף הנומש) הנמש ינודא ,ָב םימעפ הנמש ינדא | פ 'ל .%א ול ;יִחה ותוא [ושעל | יל .י ךיחא ינפל
 | ך םימעפ ינודא .[ ןודא םימעפ הנמש ,5 םימעפ הנומש ושעל ןודא ,יא םימעפ הנומש ןודא ,ןךְזְז םימעפ

 הגומש ונממ דימעמ ינאו .[ְ] םיכלמ הנמש וינבמ דימעמ ינא ,בָנ םיכלמ הנמש . .ינא [םיכלמ -- ינא
 ךייח :אפ וינבב דימעמ ינא םיכלמ הנומש ךייח ,[ךְ םיכלמ הנומש וינבמ דימעמ ינא ךייח ,11 .םיכלמ
 ךולמ . .ץראב ,[ 'וגו ךלמ ךלמ ינפל םודא ץראב [אחפ 'וגו -- ץראב * | ו הלא 4 | מ וינבל דימעמ . . הנמש
 רמא .ו היל רמא ;ח ול רמא :כנ [ול סא | תיל .ךְל "וגו .2 םודאב .] 'דא 'ראב ,+ לארשיב ךלמ
 8 ודגנכ ינא .1 ךדגנכ ינירה | מא 'ל .פ ןקותמ .1 ןקותמ תא [ןקותמ התא | מתאפד ול ורמא םהל

 ,1 [םירוביג | מ ודגנכ ןקותמ ינא .אפ ודגנכ ינא | מיתכחד םאו :נאפ [םא 5 | מא ודגנכ ןקותמ ינא

 ,ו המחלמ ילעבו .מתככנאד עורזו הרובג (מא ילעב) ילעבו ;פ עורז ילעב | א 'ל .מיתכ1אחפְד םירובג
 השע :םכא [הז רבד | מ 'ל ,ו רמואו ,כ ןיד ,תחחְד םירמואש ,נאפ 'מואש | זך עורז ילעבו המחלמ ילעבו
 | א השעי [השוע | ת 'ל .יפד רבד /זַך הז רבד

 יחכב 'וכו ירכשב אלא "וכו הז לכ לטנ ךמעמ אצישכ רמאת לא ול ורמא דמוע אוה ויבא תיבמ היגהל רעישו
 לא היגה כ"מבו .,ש"ייעו "וכו העש התואב רומאל םתוא וציו 'וכו יתייה התעו 'וגו יתרבע ילקמב יכ רמאנש
 וציו 'יגהב ינשה רמאמב ןושלה םג םגמוגמו ,וירחא וסיפדה ןכו "וכו םולכ ודיב לט נ ךמעמ אצישכ רמאת
 הדגא 'מבו ,נ"חעו 'וכו םולכ (ודיב לטנ אלש) לטנ אל ירהש ךמעמ אצוש ךרדכ בקעי רמאת לא רמאל םתוא
 וילא םיכאלמ יל חלשא בקעי רמא ךכ אלא םיכאלמ ולצא חלש המלו םיכאלמ בקעי חלשיו א"ד שרפמו סרוג
 יתאצי ינא יכ ךילא יתאב יבא תיבמ יתאציש ךרדכ רמאת לא ול ורמא םהל רמא בטומ הבושתב רוזחי םא
 ורמא בקעי רמא 'וגו רמאל םתוא וציו תונחמ ינשל ינא התע לבא 'וגו ילקמב יכ רמאנש ילקמב יבא תיבמ
 יחכבו הנקמה הז יל יתינק ירכשב אלא םה אבא די תסיפת לשמ רמאת לא יל רשא הנקמה הז ושעל
 יתאצי ינא יכ 'וכו רמאת לא ול ורמא בקעי רמאש ירחא הז שוריפ יפל םג השקיו ,'וכו יתייה התעו רמאנש
 רדסנ טוקליבו ,םה אבא די תסיפתמ רמאת לא יל רשא הנקמה הז ול רמאל דוע ךרצ המ ילקמב יבא תיבמ
 םע 'וכו םפא 'רל רמא וניבר ושעל ינודאל ןורמאת הכ רמאל םתוא וציו םירמאמה רחא א"ד ןמיסב רמאמה
 אצישכ רמאת לא רמאל םתוא וציו קר קתעוה םשו (883 דצ ליעל ייעו) 'וכו התע דע רחאו "וכו .יתרג ןבל
 ררבל השקו 'וכו יתייה התעו רמאנש יחכב ולאה תונחמה לכ יתינק ירכשב אלא ויבא תיב תסופתמ םולכ לטנ
 'וכו אציש ךרדכ רמאת לא ול ורמא ,איה תחאה|אחסונה ,ונינפל תואחסונ יתש קר יתעדלו] תירקיעה 'יגה
 לא יב א"יכב ךאשנ וז החסונמ עטקו ,'וכו ירבשב אלא 'ןג יתרבע ילקמב יכ 'אנש מוע אוה
 החסונהו ,תונחמ יתשל יתייה התע אלא ןדריה תא יתרבע ילקמב יכ ינש 'וכו אציש ךרדכ בקעיב רובס יהת
 לטנ (א לש) אל ירהש דמוע אוה 'וכו אציש ךרדכ רמאת לא ול ורמא רומאל םתוא וציו ;אוה תרחאה
 טוקליבו) 'א א"יכב 'יגה הבורק וז החסונלו 'וכו ירכשב אלא תי בה תסי פתמ םולכ (ויבאמ ,ודיב)
 לעו ,'וכו ירכשב אלא 'וכו ודיב לטנ אלש דמוע יאוה "וכו אציש ךרדכ בקעיב רובס יהת לא ול ורמא (יריכמ
 /םילופכ םירבדה ויהי אלש ידכ הדגא 'מו טוקליהו ת"יכ תואסריג ווהתנ י"כב תואחפונה ולא בוברע ידי
 אציש ךרדכ ולקמב דמוע וניאו ךכ ךותב רשעתנש ושעל עידוה בקעיש רמאמה םעט תואחסונה יתשל תמאבו
 ,ודעלב םג ושעל היה עודי תאז יכ ,ויבא תיב תסיפתט לטנ אלש עידוהל ךרצוה בקעיש אלו ,ויבא תיבמ
 םיכאלמה תא הוצש וכו ארקש העש התוא 2 :[םישרדמב הברה ואצמנ ולאכ תואחסונ בוריעל תואמגודו

 ל"יכבו] 'וכו העש התוא 'וכו ןורמאת הכ רמאל םתא וציו ןכ ל"צ ילואו ,'וכו ושעל ינדאל ןורמאת הכ רמא
 בקעי ארקש העש התואבו אבוה הדגא שרדמבו [יטיש יניב הפסותנ ול תלמו .'וכו התא ה"בקה רמא בותכ
 וינבמ דימעמ ינא ךייח ינדא ותארקו ןשע ינפל ךמצע תלפשה התא ה"בקה רמא ינדא עשרה ושעל ונובא
 בקעי רמא 'וגו םיכלמה הלאו רמאנש לארשיב ךלמ ךלמ ינפל ינדא ותארקש םימעפ 'ח דגנכ םיכלמ הנמש
 םנוצר השעי אוהו םוקמה ינפל וללפתיש 'וכו םירובג יִל שיו 'וכו םולשל םא ול ורמא ושעל רגישש םיחולשל
 וכלמ ןדגנכו השרפב םיבותכ ינודא הנמש ושעל ינודאל ןורמאת הכ שרפמ ט"קלבו ,'וכו ויארי ןוצר רמאנש
 םש) ינודאל דיגהל (!ה ב"ל) ושעל ינודאל הנומש ןה ולאו לארשי ינבב ךלמ ךלמ ינפל םודאב םיכלמ .הנומש
 לא אובא (ד"י םש) יגודא אנ רובעי (ג"י םש) עדוי ינודא ('ח ג"ל) ינודא יניעב (ט"י םש) יגודאל החולש ('ו



-- 
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 ורזעש ה"בקה ינפל סוליקו חבש ןתיל רוד אכ ךכיפל (טי חמק סילחח) השעי ויאירי ןוצר 'נש ינוצר יל
 תוחשה יכ וירחא 'תכ המ (ג אי סט) 'ונו תשק ןוכרדי םיעשרה הגה יכ :נש לואש ינפמ וחרכב
 בקעי תא תרזע אלו תשטנו תקרח םא סלועלש וגובר וינפל רמא (ג םש סש) לעס המ קירצ ןוסרהי
 העש התוא לע ,לעפ המ קירצ (הכ י ילשמ) םלוע דוסי קידצו 'נש םלועלש ודוסיו ותותשמ אוהש

 : (ח כ םילהת) ריכזנ וגיהלא י"י םשב ונחנאו םיסוסב הלאו נכוב הלא רמאנ +

 ךחא רומחמו הכרה םירווש ואצי רחא רושמ 'א הדוהי 'ר רומחו רוש יל יהו \ו
 .הז רוש 'מא ןינבר ,התולמנ ךתרומח איה התיירכד ןוהנשיל 'א הימחנ 'ר ,הברה םירומח ואצי

 נ'פ למוסנמ ,סט עוקני 6 3':  "ק יי םינקס טכוע |'עו ,נ"ככס 'כ סילקס 'קל] 8 : סמ סילסמ יכיכמ 'קלי 1
 :'8 "פס סט ספותנמ ,'כ "ק חלפי

 | טיתחפד ויאיי :כנא [ויאייי | יכח 'ל .מ סנוצי .אפ ינוצי .ְד סנוער םהל ,] |ינוצר יל 1
 .טתניאפד חשק ['א יוגו תשק * | ן יל .ל וחוכב [5תכאפד וחרכב* 2 | ם ורזעש םוקמל חבש דוד ןתנ ךכל
 וינפל |:גפ יל .ל וגו [מתכאד לעפ - קירצ * 4 | אפ הירתב |וירחא | מאד ביתכ | ל יוגו .2 ונגוכ תשק
 /[ תקתש ,רא'ל תסוה :כגיד |תקרח | 57 םימלועה ןובי .מתןא ע"שבי .רכ) [סלוע -- וגוגי | תפ יל
 ,ך ותרזע אלו .מכנאפ [תרזע אלו | ך בקעי תא תשטנו ,' תשטנ .כ התשטנו | י 'ל .מוד הקחר
 . .ותיתשמ ,ם [םלוע -- ותותשמ 4 | ך 'ל .א בקעיל .ם בקעי [בקעי תא | ד 'ל ,*ך תכזע אלו ,י תבזעו
 ,?ף| םלוע לש ותיתשמ .מאפ ודוסיו םלוע לש (מ ותותשמ) ותיתשמ ,1 םלוע . .תייתשמ ,"ךְד םלוע
 . ?ונחנאו [ריכזנ -- ונחנאו | 5 'מוא 5 | 22 'ל לעפ -- קידצ | מפ קירצ | ' םלוע תייתש ,1ך םלוע לש ודוסי
 (] הדוי) הדוהי 'ר .חפ |[הדוהי 'ר | ןד יוגו = :יירתכגאחפ |רוטחו 6 | כגאפ יל .מ וגו ,[ך ריכזנ י"י

 'רו הדוהי 'ר  ,[ןנ'א -. ןינברו (תנ הימחנ) אימחנ ירו הדוהי 'ר ,ןְד (ן הדוי) הדוהי 'ר ןנברו הימחנ 'רו

 | 'א םירווש המכ .ןֶד ..םירוש .יתכג'אחפ [הברה םירווש | תאו ימא .יכג'אחפה רטוא | כ'א - הימחנ

 ,ן [התיירבד | *ראפ אנשיל .כח ןוהינשיל | יתח רמוא .כנאופד רמא | ?א אימחנ 7 | יונ רומחמ

 :פ 'א ,ר ןירמא ,1%א אוה [איה | ד אתייריבד ,?ף 'תירבד ,1ףךכ אתירבד ,1י 'תיירבד .[ך) אך אתיירבד
 ,ן [התולמג | "א אתרמח אה ,* תרמה ,י אתוורמה .תכגאחפד אתרומה .ן [התוומה | יח 'ל
 ,אופד ןנכי .ית'א [ןינגר | ר'א אתלמג אה .*א אתלמגו .*רתַחפְד אהלמג ,ו אתוולמג .ג אתלומג

 ,| 'י וז | 2 ןורמא /תאחפד ירמא .כג ןירטא | כח ןנברו 1 ןינברו

 בוט לכשבו ,(טיל--ב"ל ו"ל) השרפה ףוסב םיכלמ הנמשו (א"י םש) ינודא יגניעב ןח אצמא (םש םש) ינודא
 ג"המבו ,לארשי ינבל ךלמ ךולמ ינפל םודאב םיכלמ הנמש וכלמ ךכיפלו השרפב םיבותכ ינודא הנמש 170 רצ
 םיכלמ הגומש םודאב וכלמ ןדגנכ ינודא ושעל בקעי ארק םימעפ הגומש ינדאל ריגהל החלשאו פל 508 'ומע
 ינודא ושעל תארקו שבתשנ ו"דו ר"פדבו ,רחא ןושלמ ט"יכ ר"ב 'יפב םג רכזומ רמאמהו ,לארשיל םדוק
 בקעי ה"פקה ול רמא בקעו ךרכע רמא הכ רמאמה ז"לפס א"רדפבו] ת"פיבו כ"מבו א"אב הגוה רבכו ,םימעפ
 ריעצ דובעי ברו יתרמאש אלא לוח שדוק ךמצע תא תישעש ךייד אל ה"בקה ול רמא 'וכו לוח שדוקה תישע
 :[יוכו ב"הועב וילע לשומ היהת התאו הזה םלועב ךילע לושמי אוה היהי ךירבדכ ךייח בקעי ךדבע תרמא התאו
 ינפמ וחרבב ורזעש ה"בקה ינפל סוליקו חבש 'וכו יתיפח י"יב רומזמב ןתיל דוד אבשכ .'וכו דוד אב ךכיפל 1
 אוהש בקעי תא תרזע אלו תשטנו תקרח םא ע"שבר 'וכו ןוסרהי תותשה יכ וניבא בקעי דגנכ רמא 'וכו לואש
 יוניכתש שרפל קחד כ"מבו .הנבה ול ןיא הז רמאמ] ותקרצב לעפ המ קירצ "וכו םלוע לש ודוסיו ותותשָמ
 ,ויתולועפ םיליעומ ויה המ זא בקעימ תקחרתנ תייה ול םעטהו ,בקעיל תמאב רזע ה"בקהש בקעי לע בש ורזע

 שו ילואו ,ל"ררה 'יחב 'עו .ןאכל הז רמאמ ןינע המו ,ךכיפל והמ כ"ג 'השק הז 'יפלו .תקחרתנ אל ןכ
 (םהל רמא) לעפ המ קיִרצ 'וכו ןתיל דוד אב ךכיפל 'וגו וכלמ רשא םיכלמה הלאו ,הז ןפואב םירמאמה סרסל
 שנענ בקעיו ליאוה ךכיפל רמא הלחתבו ,'וכו רמאנ העש התוא לע השעי ויאירי ןוצר 'וכו םולשל םא ול ורמא
 יל יהיו ארקמה תא שוררל רזוח כ"חאו .דימ ורזעש ה"בקהל דוד חבש תורוד הנמש וינבל הכולמה הרחאתנש
 ירמאמבו ו"זרהמ 'יפב 'ע) רוש ףכב תואובת ברו ('ד ד"י ילשמ) כ"שמכ "וכו םירובג ול שיש רמא בקעוש רוש
 :השעיש 'הב חטב בקעוש 'וגו םשב ונחנאו רמאנ העש התוא לעו .(אבה דומעב םיקתעומה ג"המו אמוחנת
 םג ייגהש ומכ תפר ה הגוה יטיש יניב ל"יכבו ,ע"צו כ"יכו ג"יכו ר"פדב םג אתיא ת קר ח "יגהו [ויאירי ןוצר
 ' יכ רמאמה סרוסמ אנליוו 'דבו ,ונינפלש רדסב םירמאמה ואבוה ר"פדב י"שרב םגו א"יכו טייכב םשו) ר"ב 'יפב
 ,יב .א"יכב אוה ןכו] (לעפ המ קידצ םש רסח ופוסבו 'וכו. לטנו ךלה רחא וכו וינפל רמא ןוסרהי תותשה
 ןושלש ינפמ תירקיע וז 'יג (ילא ובתכמב) ףעל ח"אר תעדלו ,תסרה יטיש יניב הגוהו תקחר .בותכ 'א א"יכבו
 כו ,תשטנו היגהל יטיש יניב היולת ת"יטהו תשנו בותכ ל"יכבו ,ארקמבש ןו סר הי ןושל לע לפונ תסרה
 יעלו  ,יריבמ 'קליבו כ"יכב םג אתיא ו תו ת ש מ 'יגהו ,[םלוע דוסו קידצו תולמה ההיד וידב םש ופסותנ
 ;ןוהיתותשמ תי רידגמ אנא ('ט 'א) יתשו םג 'פ ו"דו ר"פדב רתסא שרדמבו ןתותשמ דדגל ג"יכב 888 רצ
 םלוע .דוסי קידצו ביתכדכ ךמלוע ותיתשהש םיקידצה םא 'וכו ןוסרהי תותשה יכ שרדה םש ב"מ םילהת 'מבו
 ב"שר תורעהב 'יעו 'וכו ךמלועב ךל וחינה הלועפ המ ה"בקה אוה םלועה קידצ םתוא ורגיפו םיעשרה ודמעו
 יהיו שרוד י"ר .'וכו דחא רושמ | :ד"עפ ןאכ תלחתמ 'א א"יכב ול יהיו 6 :' "יס םש יריִכמ 'קליבו
 רומחו רוש יל יהיו וטושפכ שרפמ נ"רו "וכו הברה םירווש ואצי דחא רושמו דחא רומחו דחא רוש הליחתמ יל
 ט"יכ ר"ב 'יפבו .'וכו המחלמ חושמ הז רוש ישרד ןינברו התולמג התרומח םדא ינב ןושלכ םירומחו  םירווש
 םהו אתלמג אה אתרמח אה ןירמא אתירבד ןוהנשיל דיחי רומחו דיחי רוש רומחו רוש יל יהיו שרפמו סרונ
 רמאמ הלחתב שרפמ ט"קלבו ,אתלמי 'וכו האירינשא א"יכב םשו ,(?האורלמי אתלמג ('אריינשא ה
 הדוהי 'ר 'וכו הברה םירווש םש לע רוש רמול אוה םדא ינב לש ןושל רמוא הימחנ 'ר 'וכו רוש יל יהיו גזר
 רוכב רוש לארשי םש לע ושרד ןנבר םירומח המכ ואצי דחא רומחמו םירווש המכ ואצי דחא רושמ רמוא
 הנה החפשו דבע יתיערמ ןאצ ןאצ ('וכו רכששי הז רומח 'וכו יל יהיו א"ד השמל 'יעו) םרג רומח רומח ורוש

 1) הּתסַַס. | ?) 97?
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 לע בכורו ינע 'נש חישמה ךלמ [הז רומח ,(זי גל סירבד) ול רדה ורוש רוכב ינש המחלמ חושמ|
 החפשו דבעו (אל רל לאקזחי) יתיערמ ןאצ ינאצ םתאו 'נש לארשי ולא ןאצ ,(ט ט הירכ) רומח
 :(ג םש סש) ונינוח י"י ונינוח 'נש ןח אצמל ,(ב גכק םילהת) םהינודא די לא םידבע יניעכ הנה

 חאכ וב גהונ התא ושע לא ךיחא לא ונאב רמאל בקעי לא םיכאלמה ובושיו (ז
 :ושעכ ךכ גהונ אוהו

 אוה המ ומעכ ומע רמא שיקל ןב ןועמש 'ר ומע שיא תואמ עבראו ךתארקל ךלוה םגו

 : סס 3"ע סעוסנמ ,סס עוקלי 6 :'ו "ס סלשיו נע סעוסיס ,סט פוקני 4

 חושמ .] 'וגו ורוש רוכב המחלמ חושמ .פ 'וגו רדה ..חישמ .[ך ול ..המחלמ [ֶד ול --- חושמ * 1
 ןב חישמ , ול . .רוכב 'מאנש ףסוילש חושמ ,'י ול . .רוכב 'מחלמל חישמ .1 'וגו ול . .רוכב ינש המחלמה
 [יכגאחופְך"ל חישמה ךלמ * | ל 'ל .כ הז רומחו [יתגאחופד הז רומח * | ל "ל ."%א?א ול . .רמאנש ססוי
 .ן ןתאו | גן וליא | 5 רומחה .ך "וגו רומח .יתכנאחו [רומח ? | ל חישמ .ןן ונחישמ ךלמ

 | "א?א /אנש לארשי ולא ₪ [החפשו | אְזְז םתא םדא ₪ .1] ,'וגו [יתיערמ ןאצ | יתכנאחפד הנתאו

 התרבג די לא החפש יגיעכ םהינודא ..לא ,] הרגו די לא .1?א 'וגו םהינודא ..לא [םהינודא -- לא 8
 | יתכנאחוד 'ל .פ ד"הה ןח אצמל [ינש -- אצמל | פ 'ל ,ד 'וגו התריבג . .יניעכו . . לא .י'א (יזך התריבג)
 וננח ..וננח .פ וננח ..וננח ;כ ונינוח ..ונגוח . 'וגו ינינוח . .ינינוח ,ל ונינוח י"י [ונינוח --- ונינוח *
 | א יל .י ונגוחיש דע וניהלא י"י לא וניניע ןכ .תןחד זוב ונעבש בר יכ וננח .. (תך ונינח) וננח ,ן "וגו
 לא ונאב .ן 'וגו בקעי לא .פ 'וגו ךיחא ..לא .יתיאחד |ושע לא -- בקעי לא | לא 'ל םיכאלמה ובושוו 4
 ךתארקל --םגו6 | 1 ךיחאכ | ך תאש .ןן התאש ,יכו תא :רנאחפ [התא | כ יל גל יוגו .?א ךיחא

 :יתכנפְד רמא שיקל שיר .!א] [רמא -- 'ר | ול וגו .םפ תואמ עבקאו [יתנאְד ומע -- עבראו * | %א יל

 | 'אל והמ [יתכג?אופד אוה המ * | *א ל"בשרא
 ןנבר ןלוכ ןכו הברה םירווש ואצי דחא רושמ רמוא י"ר 181 רצ בוט לכשבו ,'וגו החפש יניעכו 'וכו םידבע ינועב
 םירמוא שי 'וכו בכורו ינע ביתכד חישמה ךלמ אוה רומחו 'וכו ורוש רוכב ינש ףסוי ן ב חישמ הז רוש ושרד
 םימש יארי ולא החפשו דבעו 'וו םיטבשה תחש ע ולא ןאצ םרג רומח  רכששי ביתכד רכששי 'הז
 ןושלב הברה ןיארוק רמולכ אתלמג אתרמח םירמוא תוירבהש דוענ 170. רצ םשו ,(בישר תורעהב שיוועו) "וכו
 ואצי רחא רומחמ הברה םירווש י ל ואצי דחא רושמ 'מוא י"ר יוכו יל יהיו קתעוה 505 'מע ג"המבו ,טעומ
 (אתלומג אתרומח) אתולמג אתורמח 'מא תאד אמכ ךכ (אתוירבד) אתאיירבד ןוהנשיל 'מוא נ"ר הברה םירומח י ל
 ונינפל םדקומה רמאמה י'פע אוהו) ךדגנכ דומעל םירובג יל שי שקבמ תא .המחלמ םא ול 'מא ירמא ןנבר
 תושמ ונממ אצויש ול רדה ורוש רוכב וב 'תכש ףסוי הז רוש יל יהיו ([ךומסב קתעוהש אמוחנתו)
 !תכד רכששי הז רומחו ןירמוא שיו רומח לע בכורו ינע היב 'תכד דוד ןב חיש מ הז רומח המחלמ
 'מא ןינבר שבתשנ ל"יכבו ,'וכו יתיערמ ןאצ ינאצ ןת או ןהב 'תכד לארשי ולא ןאצו םרג רומח רכששי
 שרדה הזבו ,חישמה דע חישמ ןמ גלד רפוסהו ,'וכו בכורו ינע 'נש (חישמה ךלמ הז םש הגוהו) חישמ הז" רוש
 ב"ע אמוי א'מ ח"פ הטוס 'יעו) ןהכ היהש המחלמ חושמל ונווכ אל "וכו רוש רוכב 'נש המחלמ חישמ הז רוש
 חושמ הז רושו כיכב 'יגה םעט הזו [א"יכבו] ג"המבו בוט לכשב שרופמכו ףסוימ אבש המחלמ חושמל אלא ('ב
 םיחישמה ינש ולא הילע םיתז ינשו ח''פ ר"יספבו גרהנש ףסוי ןב חישמ לע רמא דח 'א ב'נ הכוכ 'יעו ,ףסוילש
 תקולחמ שיש יפל 'וכו דעלג יל א"ד יא 'יס דיפ ר"מבבו 'וכו לארשי לע ךלמל חושמ דחאו המחלמ חושמ דחא
 ע"יעו 'וכו ול רדה ורוש רוכב 'גנש םירפאמ אבש המחלמ חושמ הז ישאר זועמ םירפאו 'וכו םיחושמה לע הברה
 ןתאו בותכ איקמבו הנת או נ'חבו 'וכו ינאצ ם ת או ךומסבו ןאכ בותכ ל"יכבו ,חושמ 'ע ל"תמעבו ת''פיב
 הימחנ 'ר ירמאמכו רחא ןונגסב הימחנ 'רו הדוהי 'ר ירמאמ םש ב'מ אטוחנתבו ,725 רצו 556 דצ ליעל םג 'יעו
 ייעו) לוגנרת ארק רומח ךלה לכה לע רמוא אוהש םדאכ חישה ץרא ךרד רמוא י"'ר נ"רו י'ר םש 'יגהו ,ןאכ ןינברו
 יהיו ואל םאו הפי ירה התשקב םא ךינפל ימצע ליפשמ ינירה בקעי ךדבע ול  רמול רמא נ"רו (ת'הע י'שריפב
 לש הינב דיב אלא לפונ ושע ןיאש איה הדגא תרוסמו 'וגו ול רדה ורוש רוכב 'גש ףסוי הז רוש רומחו רוש יל
 םילשורו תב יעירה ןויצ תב דאמ יליג 'נש חישמה ךל מ הֶז רומ חו (884 דצו 851 רצ ליעל 'יעו) 'וכו לחר
 ולא החפשו דבעו םתא םדא יתיערמ ןאצ ינאצ םתאו 'נש לארשי ולא ןאצ רומחה לע בכורו ינע 'וגו
 ירהש ךממ אריל יל ןיא רוש יל יהיו ימתס רמאמב םש אמוחנתבו ,'וגו םידבע יניעכ הנה ןהב רמאנש לארשי
 לש ןתוכז ולא ןאצ רומח לע בכורו ינע 'נש דוד ןב חישמ הז רומחו 'וכו ורוש רוכב ינש רוש ארקנש ףסוי  רלונ
 ןכ .ןח אצמל 3  :'וכו תור וז החפשו 'וכו השמ הז דבעו 'וכו ינאצ הנ תאו ינש ןאצ םהינב וארקנש םיטבש
 םוקמב הריתי ו'יוב ונינוח תביתכו ,נ"'חעו ונינוח י"" ונינו ח יתמלשהו ונינפלש הנוכנה 'וגה יפל שרדה םויס
 וגיניע ןכ 'וכו יניעכ הנה 'פה ףופ אבוה טוקליבו ,86% דצו םיכוד ה'דב 88 דצ לועל י"מב 'ועו ףטח ץמק
 םיניוזמ םירובג דע 'נכו רוש יל יהיו א"ד םש רדסנ 'וכו רוש יל יהיו רמאמה הז רחאו ,וננוחיש דע וגיהלא יי לא
 ומע רמא שיקל שיר ומע שיא תואמ עבראו ךתארקל ךלוה סגו 'וכו םיכאלמה ובושינ םירמאמה רדס םש כ"חאו
 יאני 'ר 'וכו ןיכרפיא תואמ עברֶא 'מוא שיג 'וכו םירתכ ירושק תואמ עברא רמא ןמחנ רב לאומש יר 'וכו ומעב
 התא 4  :יוכו ונממ ארייתמ היה הלודג התוא לכ בקעיל ול ורמאש ןויכ 'וכו לטנו ךלה רמא יול 'ר 'וכו רמוא
 ןאכו ,ויתא אלא ושע ולפא ויחא ושע לא "וכו םיכאלמ בקעי חלשיו ושרד 889 דצ ליעל .'וכו וב גהונ
 ;ושעב ךב גהונ אוהו חאכ וב גהונ התא ושרדו ושע לא ךיחא לא ונאב רמאל 'וכו םיכאלמה ובושיו בותכ
 הוחא וב גהונ תא ול ורמא 508 'ומע ג'המבו ,ןחצרו רייצ ושעכ ךמע גהונ אוהו שרפמ 170 דצ בומ לכשבו
 ומע 6  :[ןיבטרו ילשרב 'עו] אוה ושע ךיחא וב רובס התא המ םש במ אמוחנתבו ,ותעשר עדתש ושע אוהו
 דחאה ומע רמאנש םוקמ לכש ינפמ שרדה םעטו] 'וכו שיא תואמ עברא לע הנוממ 'וכו יושע אוה המ .ותומכ .ומעב
 םיקת םקה כ'פ םש) ,ךל הוש ותבוט אהתש ךטע ול בוט יכ ביפ םיטפשמ אתליכמב ורמאש וטכו ;וריבחל המוד
 לע לפונ ןושלו ,[ךל ןימודב ךמע 'ב ו"ע ןישודיקבו ,(184 רצ םיאנת שרדמב 'עו) ול .הוש  התאש ןמזב (ומע)
 יושע אוה המ ייגה וזו 'וכו יושע אוה המ ותו מ כ ומע שיא תואמ עבראו שרפמ וא סרוג ט'קלבו ,יושע ושע ןושל
 דומעל לוכיו ליח רובג אוהש אוה המ [ת'יכו] 'יסופדב שוריפ וא תרחא 'יגו ,טוקליבו י"כ ראשב םג אתיא 'וכו לע

 שי



, 

 וז בל הע השרפ חלשיו 4

 :לטנו ךלה רמא יול 'ר ,שיא תואמ עכרא לע יושע ןהמ רחאו רחא לכ ךכ שיא תואמ עברא לע יושע
 אנא ןכ וג ןטו סכמ יתיא היל רטא אנא אל יא תוכט אה היל תילכי ןיא רמא םירצממ ימונוא ול
 : היל ליטק

 הז רומח ,(וי גלסירבד) ול רדה ורוש רוכב 'תכד ףפוי הז רוש רומחו רוש יל יהיו א"ד
 ינש קלטע תא תולכל רטוע ףסוילש ונב ןכו ,(רי טס תישאוכ) םרג רומח רכששי 'תכר רכששי \

 < ינבמו ינש ומלועב השוע היכקה המ ןיעדוי רכששילש וינכו (גי זי תומש) קלמע תא עשוהי שלחיו
 .יתיערט ןאצ ינאצ םתאו ינש לארשי וליא ןאצו ,(גלבי א'תר) םיתיעל הניב יעדוי רכששי
 הגה ינש ליניבא וז החפשו , (וט וטק סי*הת) ךתמא [כ ךרכע יגא דוד הז דבעו  ,(אל דל לאקוחי)
 ,ןינייוזמ ןירובינ ומיע שיש ושע תא וארו ןיחולשה וכלה העש התוא ,(אמ הכ איש) החפשל ךתמא
 ינמחנ רב לאומש יר רמא רמע שיא תואמ עבראו והמ ,םיכאלמה ובושיו 'נש כקעיל ורמאו ואב

 : סט טוקלי 4

 | יכנ'או םהמ | ינ 'ל רחאו | כ ןכ | כאפ יל שיא | תד דגנכ רומעל לוכיו רובג אוהש [לע יושע 1
 | יירעתכיאפד *ל .רניאו [ול ל |  *א אזר .ן יול ר מא | כאפ 'ל שיא | "א 'ת .' תואמ ד
 . ,1ף"*א ןיניטורגא ,[ןְד ימורגא | .י'א ימרגא .?ך ומרגיא | ,2?א ימרגיא .ן ימדגוא .עגפ [ימרגוא

 | יפ יל אה | ן הל | ףד אנליכי .עכ תלכי .יאפ היליכי .נן [תילכי | כג*אפ סא .י'א יא | *ך ןוטינורגא
 ,ן אל ןאו תת ואל יאו .יע אֶל יאו ,ל אליא |אל יא * | תכגאםְד בט .ן תיאבט ,1) תוביפ ,+ תואבט
 :תיאד אמיא :כ'א :מיא :ייגְוְל ימא [ע רמא* | .כפ יל .ן הנא [אנא | כא ואל םאו .ם אל סאו
 ,יכאפד אסכמ .ע [סכמ | 'א *יתיא .יתנופד יתייא .עכלא [יתיא | תת יל .ן הל [היל | ₪ אנימא
 ,תיא ךכ וגטו .כיאפד ןכ וגמו .ענ ךכ וג ןמו .ן ןכ וג ןמ ,ל ןרוג ןמו [ןכ וג ןמו * | [ך אסכימ .ן הסכמ

 ,יכנו היתי (1 ליטקו) לטקו (יכ הילע) יוליע םיאק .ע [היל ליטק 8 | ם יל .ן הנא [אנא | ל ןכ וגימ
 רבעו ןאצ רומחו .] 'וגו רומחו 4 | אפ היל אנליטקו (ם אנמיאק .[ך*א הילע אנטיאק) הילע םיאק
 | יתג 'ל תא | 5 דיתע [דמוע | א ןבש יפל ולא ריכזה המל |ןבו 5 | ל וז [הז ** | ף 'ל ול ררה | [ך החפשו
 /ןו'אד ברח יפל ומע תאו . .תא [כאפ קלמע תא * | יכאְד שולחיו .תנפ [שלחיו 6 | ך קלמע לש וערז
 | %א ה"בה השע .1 השע ה"בקה | ] םיעדוי םידמוע .יןכאפ םיעדוי | ינבו [וינבו ** | ינְל 'וגו
 םהישאר לארשי ושעי המ תעדל םיתעל .[ך לארשי השעי המ תעדל םיתעל .יכ'אפ םיתעל [נ*א םיתיעל * 7
 ,כא [יהיערמ ןאצ | יתכנאפ'ד הנתאו .ך ןתאו | יתכאפד ולא .נ [וליא | "א ןאצ | ל "וגו ,ך םיתאמ
 תחתפ ךיתטא ..ינא 'נש .ף ךתמא ..ינאו 'גש [ךתמא --ינא 8 | יַפ 'ל .] "וגו ,[ןִ םתא םדא ..ןאצ

 /*א ןיחולשה) םיחולשה ןתוא וכלה | התואב 9 | יא הז [וז | א ךדבע ינא יכ י"י אנא רמאנש ,[ְך ירסומל

 םיחולשה ([ן םתוא) ןתוא וכלה .י ויהש ..וארו םיחולש ..וכלה .1א שיש ..וארו (1 ןיד .2 םיחולש
 המכ .יתכאפד םירוגג | נ ול :יתכאפד ומע | 5 שיש ושע תא םיחולשה ןתוא ואר ,[ןְד וארו ושע לצא

 ורמאו (ִכ וכלהו) וכלה .א ורמאו וכלה .[ןָנְד ורמאו ואבו 10 | 5 ןינמוזמ .יתכ'א םינייוזמ | 1 ןירוביג
 ..והמ [ומע -- והמ | [ךְד ושע לא ךיחא לא ונאב רמאל בקעי לא .%א 'וגו ₪ :5נ!אפ [םיכאלטה | כפ ול

 | יכנאפ ןטחנ | ןך שיא תואמ עברא ומעו ,?א ומע ..'דו והמ ומע שיא תואמ ידו ,] שיא

 א"ד הטישהב םירמאמה םע רמאמה בכרוה םש ג'המבו ,'וכו יושע ןהמ דחאו דחא לכ ךכ שיא תואמ עברא רגנכ
 .-ומע ויח םירתכ םירושק םיכלמ ('ת ל"צו) העשת ינמחנ רב לאומש 'ר ימא ומע שיא תואמ עבראו 'וכו יל יהיו
 ,תואמ עברא ומע רחאו רחא לכ ךכ תואט עברא לע יושע ושע המ 'מא שיקל שיר תוסייג ישאר תואמ עבראו
 דחא לכ ינמחנ רב לאומש 'ר רמא ומע שיא תואמ עבראו רובס התא המ וטע שיא תואמ עבראו םש ב"מ אטוהנתבו
 יתלוכי םא רמא םירצממ ימרגוא ול לטנו ושע ךלה | .'וכו לטנו ךלה 1  :שיא תואמ עברא לע יושע היה דחאו
 ג"יכו פ"יכב םג אתיא י מר גו א 'יגהו ,וגרוה ינא ךכ ךותמו סכמ אבה ול רמוא ינא ואל םאו בוט ירה ול
 סרונ א'וכו ט"יכ ר'ב "יפבו ,סכוט תויהל תושר (!יםרגוא םש 'יפו ימרגא 'ע ךורעבו (ימדגוא שבתשנ ו'יכבו)
 ךלמה 8 ול הנוק קושבש םירעשה לע הנוסמ םירצמס (ומרגיא) ןינימורגא ול לטנו ךלה שרפמו
 לפנו ךלה ספדנה ר"ב 'יפבו ,וסכמב בקעי לע לילעהל ירכ (יונמ ותוא ךלמה ןמ ול הנק) יונימ ותוא ןינימורגא
 אנ בותכ .'ב א"יכ ןוילגבו] םיסכמב 'וכו ידכ יונימ ותוא ךלמה ןמ ול הנק  הנוממ םירצממ (?ןומינורגא
 םבמה הנק ןינימורגנא לטנ רחא ןושלמ טייכ ר'ב 'יפבו ,[םירעשה לש סכמה יוגמ "פ ןינימורגא
 אל רוע (ימורגא) ימרגוא תלמו ,ןומונירגא 'ע ךורעב 'ועו בקעי לע  לילעהל ידכ םיוצמ ךלממ
 ריא קיתעהו עטיק םש בוט לכשבו ,11 דצ םיורקו 846 דצ ביח א"הגאב | 'יעו | רוריבב השרפתנ
 :ןגרוהו וןילע םק ינא ךכ  ךותמו סכמ איבה ול רמוא ינא ואל םאו בטומ היל אנלוכי יא רמא יול
 וומחהו וושה לגו יחלשמ 'וכו ביתכד יאמ יאחוי ןב שיר םושמ י"רא 'א ז"י ק"בב | .'וכו ףסוי הז רוש] 8
 ביתכד רכששיכ הניבל הכוזו ץרא יספא ודחי הגני םיטע םהב ביתכד ףסויכ וינפל ןילפונ ויביוא ירמאד תיא 'וכו
 ומלועב השוע ה'בקהש המ ,םותיעל הניב יעְדוי 7 :|לארשי השעי המ תעדל םיתעל הניב יעדי רכששי ינבמו
 חיעפ ןמקל :מכ לארשי ולא ןאצו ,842 רצ ליעל תושרדה םג 'עו .לארשי השעי המ תעדל ןולנוי ןכלו תע לכב
 'וגו ורוש רוכב רמאנש ףסוי הז רוש 'וכו יל יהיו םירמאמה סריסו עטיק הדגא 'מבו ,586 רצ ליעל 'עו ,ג"י יס
 רמאנש דוד הז דכע 'וגו יתיערמ ןאצ ינאצ הנ ת או רסאנש לארשי הז ןאצ םרג רומח רמאנש רכששי הז רומח
 ואצי דחא רושמ רוש יל יהיו א"ד החפשל ךתמא הנה רמאנש ליגיבא וז החפשו ךדבע ינא יכ 'ה אגא
 םירובג המכ ומע שיש ושע תא וארו םיחולש וכלה העש התואב הברה םירומח ואצי רחא רומחמו הברה םירווש
 עבראו ושעכ ךסע גהונ אוהו האכ וטע .גהונ התא 'וגו בקעי לא םיכאלמה ובושיו רמאנש בקעיל ורמאו ואבו םינייוזמ
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 55 ז בל הע השרפ חלשיו

 ויה תופאיינ ישאר 'ת רמא יאני 'ר ,ומע ויה ןיכרפא 'ת 'א שיו ומע ויה םירתכ ירושק םיכלמ 'ת
 [וינפל] רמא ,ה"בקה ינפל הליפתב כקעי דמע העש התוא ,וינכ תא קלחמו ארייתמ היה םתוא לכ ,ומע
 אובי םא (חכ בכ ארקיו) וטחשת אל ונב תאו ותוא הש וא רושו הרותב התבחכ םימלועה לכ ןובר

 חליש השע המ ,(בי בל תישארב) אנ יניליצה ךממ השקכב ,הרותב אהת המ דחיב םלוכ רבאיו עשר
 םיימודא אלא םימכח ןיאו ,(טי וט םירבד) םימכח יניע רועי דחשה יכ ינש ותומסל ןורוד ול
 (זי םש תישארב) ודבל רדע רדע וידבע דיב ןתיו ,(חאהידבוע םודאמ םימכח יתדבאהו 'נש

 :'ס '5 סידנוע יכיכע 'קלי 1

 ,1וזִא [ירושק | י יל םיכלמ | | עברא .כפ העברא .%א תואמ העברא .יתחְד תואמ עברא .?א ['ת 1

 | א םי- .ד ןיד .1ך ירמוא .1ותכ)פ 'מוא | ת"אד ל .!א ויה .יכנחפ [וטע ויה | תכג1אחפהד ירשוק
 אפ 'ל ומע | תד ןיכיפא ינימ .יכנח ןיכרפיא .אפ [ןיכופא | יתכנ!אחפְ תואמ עברא .*א [יה
 | א יל ומע 5 | סופייג | יתכנ!אחפְ תואמ עברא .לא ['ת | * רמוא | ב ייגי | תכנחד 'רו .יאפ ['ר

 . .בקעיל ול ..ןויכו ,יִַחְד הלודג התוא לכ ([ך בקעיל ורמאש) בקעיל ול ורמאש (י ןויכ) ןויכו [םתוא לכ
 הנחמה לכ בקעיל . .ןויכו .לאפ תאזה הלודגה לכ בקעיל ורמאש ןויכו , הלודגה לכ ול . .ןויכו ,1 הלודגה
 תא (ח] קילחמ היהו ,יכא קלחמ היהו) קלחו [וינב -- קלחמו | 1 ונממ ארייתמ ,[ןֶחַפ אריתמ | 1א הלודגה
 תא קלחמ היהו .יכאחפ ול (%% רצייו דואמ) רציו דאמ בקעי ארייו ינש תונחמ (כ יתשל) ינשל וישנ תאו וינב

 רמאנש תונחמ ([ך ינשל) יתשל וינב תאו וישנ תא קלחמ היהו .1 'וגו דאמ בקעי ארייו 'אנש .. ינשל . .וינב

 והכהו תחאה הנחמה לא ושע (כח אבי) אובי םא רמאיו :יאס העש התואב | תד ותא רשא םעה תא ץחיו

 ,ל רמא ..דמע [יח וינפל -- דמע ** | ג העש התואב "וגו ושע אבי םא רמאוו 'תכו :תןכהד העש החתואב

 ה"בקה ינפל בקעי דמע .?אפ וינפל 'א הלפתב ..דמע ,!א וינפל (כ רמא) רמאו ..ינפל הלפתב ..דמע
 | יתכאהפד תבתכ ,ג [התבתכ | םלוע לש ונובר 8 | [ךִד אוה ךורב שודקה ינפל בקעי וניבא רמא ,  וינפל 'מא

 | כנ יל :פ "וגו :יתאהד דחא םויב . .אל [וטחשת אל | יכחפ רוש | יתכאחפד ךתרותב ,1 [הרותב
 יינב תא [םלוכ | ] ושע .1א עשרה הז .יכניאפְ הז עשר [עשר 4 | יכנ!אחפד אבי ,ןן*א [אובי | י םאו

 תאו ינב .תףחְך םמא תאו ([ך יינב) ינב תא ;ף םתומאו ינב תא ,לא םתומא ..ינב תא ,] םתומיא תאו

 (8 תאש) התאש הרות רפפ [הרותב -- המ | ]ד דחא םויב ,א 'אכ /:יתוכנלאפד תחאכ [דחיב | " םמא

 (2י ינס) יניס (ו רהב) רה לע . .דיתע (י התאש) תאש ..רפס .ףאחפ וב ארקי ימ יניס רה לע ןתיל דיתע

 ודימ אנ ינליצה [אג יניליצה | 5 וב ארקי ימ הילע אהת המ יניס רה לע ..תאש ..רפס ,] ונארקי ימ
 . .אובי אלש ודימ ינליצה ,יָד אנ (3י יגלצה) ינליצה רמאנש םינב לע םא ינכיו אבו אלש (1' ודימ ינלצה)
 ,ָד5 ונכיו) ינכיו (תלא אובי) אבי אלש ודימ (א אנ ינליצה ,5 ונליצה) ינליצה ,] 'וגו אנ ינליצה ינש
 אבי אלש ודימ אנ ינליצה .תכ'לא!אפ ושע דימ יחא דימ אנ ינליצה (פ 'נש רבדכ) 'נש ..םא (8 ינכהו

 דמע .ןֶד חלישו דמע ,ו חלש רימ [חליש | "יא בקעי ₪ [השע | ₪7 "וגו ושע דימ . .ינש . .ינכוו
 תא תומפל :.מיתכאחפד ויניע תא (פ  תומסל ידכ) תומסל | 5 ןורד 5 | 1 רגשו דמע .מתכאפְ חלשו
 'וגו םיחקפ ,1א יימכח יניעו םיחקפ .מיתכ"אחפ [םימכח יגיע | מיכחד דחושה .תונאפ [דחשה | 1 וניע

 ,1ך ריעש) םודא רהמ הנובתו ₪ :מיכנאחפ [םודאמ 6 | י םודא ;מנחפ םימודא | 1 'ל ,ָך םימכח יניע

 דיב ןתיו ,[ך ומישת חורו ינפל ורבע וידבע לא רמאיו ודבל ..ןתיו [יכנחד ודבל --- ןתוו * | תד (ת ושע

 | אפ 'ל .ל 'וגו וידבע

 א"יכבו] ר"פד טוקליב םג אתיא ירושק 'יגהו ,ומע ויה םירתכ ירשוק תואמ עברא אלא היתובר יאמו ומע שיא תואמ
 ליעל 'ע ןיכרפאו ,887 דצ ליעל י"טב 'עו ,אגת יריטק [יכלמ] 'ב יו הליגמב וטכ םירתכ ירושק םיכלמו ,[יא
 ישארב ןיכלהמו 'ב ו"ע ןישודיקב ומכ (תוסייג) תוסאייג ישארו ,ןיכרמלופ ןירבוג 'בו 'א י"רחבו ,511 רצו 440 דצ
 'תכו רקיע םהש וינב תא קלחמו םעטו ,ל"יכב רצק ןושלב ה*כ | .'ןכו םתוא לכ 2 = :ןורק 'ע ךורעב 'עו תוסייג
 תא קלתמ היהו ארייתמ היה תולודגה ןתוא לכ בקעי עמ ש ש ןויכו הדגא 'מבו  ,'וכו םידליה תא ץחיו
 םכח בלו וינבל וישנ [ת"'יכו| םיסופדב ומידקהו וגיש ןוכנ אללו ,'וכו בקעי אריו ינש תוגחמ ינשל וישנ תאו וינב
 רמאקו םעה תא ץחיו ביתכד בותכה ןושל הניש המל ייסופדה 'יג לע השקה ת"פיבו ,862  דצ \ לועל 'ע ונימיל
 ראשו 'יסופדבו ,'וכו דמע העש התואב טוקליו ['בו 'א א'יכו] פ'יכב ה"כו  .'נכו העש התוא = :שייייעו וכו וישנ
 ארקא אה יאק אל 'וכו העש התואב ריעה תייפיבו ,'וכו ושע אובי םא (רמאיו 'תכו) רמאיו רמאסה ליחתמ י"כ
 םומעפל שרדמה ךרדכ וירחא אבש בותכה ספה ליעלד יארקב ותשרד םייסש יפלש אלא ושע אבי םא רמאיוד
 ןונגסו ,'ו יס ו"עפ ןמקל 'עו ,'וכו םיגב לע םא ינכהו אבי ןפד ארק שרפל הימעט אכהו הירתבד .יארק שרפל
 הנוכהו ,הרותב אהת המ לי'יכ ייג הנוכנו] נ''חעו אנ יניליצה 'וכו הרותב אהת המ 'וכו םלוכ דבאיו ל"יכב דחוימ
 הרותה לע תופסות ילעבב 'עו) וע 'פב ןמקל אוהש ומכו ונב תאו ותוא תוצמ לע ושע רובעיש 'םורגי . היבקהש

 ונב תאו ותואב חתפש השק ,וב ארקי ימ 'וכו תיס י"כ ראשו 'יסופדה 'יגלו ,(ונחת וחכנ 'פ חלשב 'פ
 אבי םא 'פל אבוה הדגא 'מבו ,[ת"פיב םג 'עו ופוס רמאמה לש ושאר אלו הרוחב ארקיש ימ אצמי אלש םייסו
 אל ונב תאו ותוא ךתרותב ביתכ םימלועה ןובר וינפל רמאו היבקה ינפל הלפתב דמע העש ההואב 'וגו ושע
 רמאנש ויניע תא םות פ ל ןורוד ול חלש השע המ השעא המ ינב תאו יתוא גורהיו הז עשר אבי םאו וטחשת
 ןכ .םימכח ינוע רועי 5 :םודאמ םימכח יתדבאהו רמאנש םיימודא אלא םימכח ןיאו םימכח יניע רועי דחשה יכ
 םיחקפ 'יגה 'יסופדב] 'ח ג'כ תומשב כ"הל אוהו 'וגו םיחקפ רועי דחושה יכ 'יגה ודו ר"פדבו ,םש םירבדב כ"הל
 םיחקפ בתכו רפוסה העט הארנכו ,םימכח יגיעו םיחקפ 'א א"יכבו ,נ'חב יתגצהש ומכו םימכח יניע וגו
 יניע רועי דחושה יכ כ"מבו רועי דחושה יכ א'אב הגוהו [תשבושמה 'יגה הדלונ הזמו ,םימכח יגיע כ"חא היגהו
 ריעש רהמ הנובתו םודאמ םימכח יתדבאהו ר'פרב שבתשנ דועו ,םיטכח יניע רועי 'א אקארק 'דרב רככ ספדגו 'וגו

 ג .
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 וז והי אל יינכב תורצ הנאוכת םא םיטלועה לכ ןובר ה'כקה ינפל בקעי רמא (סש סש) וטישת חורו והס
 הככו פורמל ויגיע הלחו ושָע תא הארו ויניע אשנ העש התוא ,םהיתורצמ םהל חור אהי אלא וז רחא
 ךנעי 'נש ותוכזכ ןהיתורצ לכט ןעישומש וחיטבהו ותליפת עטשו ה"כקה ינפל ומצע לע םיטחר שקיבו
 : (ב כ םילחת) בקעי יהלא םש ךכנשי הרצ םויב י"י

 וע השרפ
 ךנל לככ י"י לא חטב חתפ ןבואר 'ר םשב פחניפ 'ר 'וגו בקעי ארייו (ח בל 8

 הז תובאבש רוחבה ,םיאיבגבש רוחבהו תוכאבש רוחבה וארייתנו ה"כקה ןחיטבה םדא ינב ינש (ה ג ירשמ)

 סועט י"נטכד לחניכמ ,נ"פ קלמעד 'סמ חלטנ ססליכמ ['ע] 6 = : סילק יר טוקלי 5 || :'ד ייס 'כ סילקמ יכיכמ 'קלי |
 "סם םקס נ"ע סמוזנס ,('ז 'כ) ןעומ יכיו 'פ כתפל שכד% ,ת"כ ''פ תלטנ ספותנס ,'כ ת"5 ןיכרקנס ,'5 'ד םוככנ ,ד"י זי
 :'ד "שם נ"פ סנכ סופט ,5"3 "סם ט"יפ סבכ לנדמנ .ס"כ "סם סקס (מומנס ,ה"נ

 | מוכא רדע ןיבו רדע ןיב . נפ 'וגו - [ומישח | םיכנאתתפד חויוו .ןן [חורו | ח והמו .[ך אוה המ 1

 ,וכנחד םלוע לש ונובו .מ ע"הבו .[ םימלועה ןובו | [₪ 'ל  ,י וינפל [ה"בקה ינפל | י 'ל בקעי
 ..וית :מיתכנ!אחפד תואב תורצ ויהי ,'ל תורצ האובת [תורצ הנאובת * | ?א ע"שר ,[ן'א ע"שבר

 ,1ך 'תוא . . אל .כ םתא איבת אל) םתוא אינת אל |וז -- אל | מיתכאפד ינב לע ,נח יינב לע | ?א ןיאב
 (מ םתוא אובת אל) ןתוא איבה אל .יתכנחְד וו רחא וז ([ך םתוא איבת לא ,1 םהל אבת אל ,י ןתוא ..אל
 | א חיורהו .מ11 היורה .2 5 חורה .תוחד חוורה [חור אהי | מנאפ 'ל אלא ל | ₪ 'ל .מא הז רחא הז
 בקעו אשנ .'א ויניע בקעי אשנ .[ [ויניע אשנ | התואב |  תופוכת םאובת אלו םהיתורצמ .ינא ןהיתורצמ

 ('א ושעל) ושע .ם אב ושע | אפ 'ל תא | (מ י"שה ל"או |וחיטבהו -- הארו) | מיתכג'אחְד ויגיע תא
 ויניע תא הלתו .ןְ) םורמל ..הלת [םורמל -- הלתו | יתכנאהד קוחומ (אח אב ,ו אבש) אב אוהש
 ינפלמ םימחר (?ַאְזְז שקיבו) שקבו הכבו | 5 'ל .ו םורמל ויניע אשנו . םימשל ויניע הלתו .ץזְד םורמל

 | וכ'אח ה"בקה עמשו 8 | י הכבו .[₪ םימחר שקבו ה"בקהל הכג .תףכנאחְד ה"בקה (כגאח ינפל)
 אוהש .מכנלאח ןעישומ אוהש | ?א ה"בה ותלפת ,ל'א ותלפת תא .יתחפד והלפת .) [ותליפת
 :מאפ םתורצ לכמ .זְד ןתורצ לכמ [ןהיתורצ לכמ | יתד ועישומ אוהש .םפ וינבל ןעישומ אוהש ,'א םעישומ

 תיגמ .מא בקעי תוכזבג .תףחד בקעי לש ותוכזב .פ [ותוכב | י 'ל ,תןנְד ויתורצ לכמ .2 ןתרצ לכמ
 דאמ :;] 'וגו דאמ ['וגו | ל אריו [יתנאחופד ארייו *5 || א יוגו [בקעי -- ךבגשי 4 | יבכ יל .1 בקעי
 ,כאפ וגיא [ןגואו | כנאפד סחנפ .תויד |סחניפ | ₪ 'ל .יתכאחוד ול (י%א רצייו) רציו (%א דואמ)
 | כנד יל .תפ 'א .א 'מא .ןך ךבל לכַב י"ב חטב 'יתכ חתפ .] 'וגו ךבל ..חתפ [ךבל -- חתפ | 1 ובייא
 רוחגו [יכנאחופ ד םיאיבנבש רוחבהו * | [ך] ואריתנו | א םחיטבה | ן - ןבואר 'ר םשב סחניפ 'ר [ינש 6

 | ל רוחב [רוחבה ** | ל םיאובנבשו רוחבה ,[ך םיאיבנבש

 זיכש וידבו ,'א אקארק 'רב רבכ םפדנ ןכו ושע רהט [ת"יכב אוהש ומכו] ןוכנל הגוה א"אבו םודא רהמ ו"דבו
 אלו וילע וימחר ורמכיש ופעכמ וסייפל ןורוד ול חלשו דמע ליזו י"כ סושב יתאצמ אלש תרחא 'יג א"בא 'יפ סע
 הזב הרז 'יגו ,'וכו וידבע ריב ןתינ וב ומייקתנ אלש ויבא ןוכריבש תוכרבה לעו וגטמ חקלש 'רוככה לע הביא ול רומי
 רמא זי קוספל הדגא 'דמבו] ע'צו יתהגהו האובת בותכ ל"יכב .הנאובת םא 1 879:  רצ ליעל י"מב םג 'ע סופדה
 * םהל םישת חורו הז רחא הז אלא םהל איבת אל ינב לע תורצ ואובי םא םלוע לש ונוכר ה"בקה יגפל בקעי
 רחא וז ןתוא איבה אל ינב לע תואב תורצ ויהי םא ע"שבר ה'בקה ינפל בקעי רמא אבוה םש ן"במרבו ,םהיתורצמ
 וז םהל איבה לא לארשי לע תורצ ואבי םא ה"בקה ינפל בקעי רמא קתעוה ייחבבו [םהיתורצמ םהל חורה אלא וז
 :נ"חעו ןהיתורצמ םהל חוורה אלא וז רחא

 ןיא ארקסבו ,ד"עפ ןמסנ ריפדבו ,יל יהיו הידב 899 דצ ליעל י"מב 'יעו ה"עפ 'א א"יכב וע השרפ
 ו"יכבו ,'וכו חטב 'יתכ חתפ חי'יכבו ,ל"יכב וגינפל הנוכנה 'יגה ןכ .'וכו חתפ 5 :המותס וא החותפ השרפ ןאכ
 ג"יכו פ"יכבו 'יסופדבו ,ה"עפ שיר לועל י"מב 'יעו 'וכו ינש ןבואר 'ר םשב פיר 'וכו חטב חתפ ןבואר 'ר םשב פ'ר
 -פחנפ 'ר ימא בקעו ארויו קתעוה 508 יומע ג"'הטבו ,ךבל דע 'וכו חתפ תולמה וטמשנ [ה"יכו 'בו 'א א"יכו] כ"יכו
 הי ול רחב בקעי יכ 'תכד בקעו וניבא תובאבש םיאיבנבש רוחכהו תובאבש רוחבה ואריתנו 'וכו םדא ינב ינש
 א השמ לא 'ה רמאוו ול רמאש דע אריתנ ףוסבלו וריחב השמ ילול 'תכד השמ םיאיבנבש בקע' ארייו ףוסבלו
 םיאיבנה ריחב השטו אריתנו חטבוה 'וכו בקעי יכ היב ביתכד תובאה ריחב בקעי 181 דצ בוט לכשבו ,ותוא ארית
 אבוה וכ רעש הדיקעבו ,ארויתנש ל ל כ ם ותוא ארית לא 'וכו רמאיו בותכד ארויתנו ךמע היהא יכ 'נש חטבע
 יכנא הנהו 'וכו תובאבש רוחב םיאיבנבש רוחבו תובאבש רוחב ואריתנו 'וכו םדא ינב ינש וביא 'ר םשב סחנפ 'ר רטא
 ימל ותוא 'וכו רמאיו ינש אריתגו 'וכו ילול ביתכד השמ הז םיאיבנבש רוחב 'וכו דאמ בקעי ארייו ביתכד אריתנו 'וכו
 וכו ארייתנ ףוסבלו ךמע יכנא הנה ה"בקה וחיטבה בקעיש שרדהו ,'וכו ארייתמ אוהש ימל אלא ארית לא םירסוא
 ושח אל םינשו ושח םינש זמר םהל ןתנש םיקידצ העבראט דחא הז יעדומה רזעילא 'ר רמאמב םש אתליכמב ורוקמ
 ינזאב םושו ןינמ השמ ושחו זמר םהל ןהנ יכדרמו דוד שח אלו זמר ול ןתנ בקעי שח אלו זמר ול ןתנ השמ
 יוכו רמאל איהה תעב 'ה לא ןנחתאו 'נש ןנחתמו דמוע השמ ףוסבו ץראה תא לארשי ליחנט עשוהי 'וכו עשוהי
 . היה אוהו ךיתרמשו ךמע יכנא הנהו ינש שח אלו זמר ול ןתנ בקעי ('א וי"ינ ש"אמר 'צוהב) םש רמאמה ךשמהבו
 אמש יל יוא וניבא בקעו רמאש אלא דחפמו ארי היה וחיטבה ה'בקהש םדא ול רצייו דאמ בקעי ארייו 'נש ארייו דחפמ
 בקעוש שרדהו ,םש רתסא שרדמבו חלשב אמוחנתבו ו"סק 'ר טוקליבו םש י"בשרד אתליכמב 'יעו 'וכו אטחה סורגי
 ךמע יכנא (הנה) הנהו ביתכ םש ןירדהנסו תוכרבב ידיא רב בקעו 'ר רמאמב םג אטחה םורגי אמש ארייתמ היה
 תרו

 הישז 'וגו ותוא ארית לא השמ לא 'ה רמאיו םש תקח בימ אמוחנתב ימתס רסאמו ,'וכו דאמ בקעי ארויו ביז
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 (וט חכ :תישארב) ךמע יכנא הנה ה"בקה ול רמאו (ד הלק םילהת) הי ול רחב בקעי וכ 'נש בקעי

 (גכ וק םילהת) וריחב השמ ילול וניבר השמ הז םיאיבנבש רוחבה ,[בקעי ארייו] .ארייתנ ףוסבלו

 יכ ותא ארית לא השמ לא י"י רמאיו ארייתנ ףיסבו (בי ג תומש) ךמע היהא יכ ה"בקה ול רמאו
 רב לאומש 'ר םשב ובלח 'רו היכרב 'ר אריתינש אלא ארית לא רמוא וניא (דל אכ רבדמב) ךדיב
 בקעי וניבא המ ורמא ,ןקזה תעדל ןתעד הכמסש ילוליא ןמה ימיב היילכ לארשי ויה םייואר ןמחנ
 : [וגו בקעי ארייו] המכו המכ תחא לע ונא ארייתנ ה"בקה וחיטבהש

 אלא הרצ איה אלו הארי איה אל יאעלא 'רב הדוהי 'ר רמא] ול רציו דאמ בקעי .ארייו
 וגרוה יניא וילע רבגתא םאו ינגרוה וניא ילע רבגחי םא רמא ,גרהי אלש ול רציו גרהיי אלש [ארייו

 :'ד "יס. סלטיו סעוסנס ,סט עוקלי 7 = : ('3 סיינק) סש יפככ לתקיספ ,('5 מ"ק) יכנ5 יכנס 'פ 6םקיפפ 4

 ,ן יוגו ₪ [ךמע | תאד הנהו .יכנחופ [הנה | 5 ול יא ה"בקה .ןנא ה"בקה ול רמא | ן 'וגו הי 1

 ,א ףוסבו ,י ארייתנ ףוסו :תכהְוְד ארייתנ ףפסבנול | םף ךלת רשא לכב ךיתרמשו זז וגו ךיתרמשו

 אריו ינש ,חפ בקעי ארייו ינש ,ן 'וגו דאמ . .ארייו ,1א דאמ . .ארייו [ילא בקעי ארייו * | ןפ ארייתנו

 ,ל5ח רוחבהו | יל ,5 ול רציו דאמ ..ארייו 'נש ,] דאמ ..אריו 'נש ,[ך דאמ ..ארויו ינש ,ך בקעי

 | תכ וינפל ץרפב דמע וריחב .] 'וגו וריחב ,1 יריחב | 'א אלול יאנש | 'ל וניבר | [ך םיאישנבש | רוחב

 השמ לא | יַּפ ארייתנו .ָנֶד ארייתנ ףוסבלו .5אָחְו [ארייתנ ףוסבו | ן יכ רמאיו | א ל"א .15 ול רמא 8

 /א ארית לא (?א רמוא) יירמוא ןיא ,נןפ [ארית --וניא 4 | פ 'ל .יתכנאחְוְד ותוא [ךדיב -- ותא | ו יל

 ,5 ןאכמ . ןכימ .2] ןכימ אלא | יח יל , ארית לא אלא רמוא וניא .[ןְד ותוא ארית לא רמוא וניא
 םשב | א ארי אוהש ,פ ארייתמ אוהש ;יתכנְד ארייתנש ,ְו אריתנש | אפ ימל אלא ,י ללכמ
 םשמ ןמחנ . .'ר םשב ; ןמחנ ..'רו ,ף לאומש 'ר םשב ,"לא!א ירמא ןמחנ ..םשב .25א] [ןמחנ -- 'ר

 | 2 הילכל .?אחוד הילכ .יתכ'אפ [היילכ | ו םיואר .יכגאחפ ןייואו 5 | ד ןתנ 'ר (ך םושמ)
 ,םלשוהו) ן יל ןתעד | ףִד הכמסנש ,י] וכמסש :5כנאחפ [הכמפש | חף אלא :תד ילולא .יכנא]פ [ילוליא
 ותעדו ,תִד םהיבא ןקזה תעד לע .] ןקז לש ותעד לע .כגאח ןקז לש ותעדל .פ [ןקזה תעדל | (ןוילגב
 ;יכנאחופ [ה"בקה 6 | .נ!אפ וניבא בקעי | א 'ל .יפ םא המו ,5] םא המ .ַ המו [המ | 5 ןקז לש
 תא ([ן רתנקמ) רטנקמ איבנהש אוה ₪ .יכנאחופ [המכו | כ ונחנא | ךְד ךמע יכנא הנהו ול רמאו ₪

 הכ ןוכל רמא המ ןותישנא ןוהל רמא ץרא (]ןך דסוי) דסויו םימש הפונ ךישוע י"י תכשתו םהל רמואו לארשי
 ץראהו וטמש םימש םתיאר םא הלעמלמ ([ך םימש ודמי םא ץרא ידסומ ורקחיו םימש) םימש ודמי םא י"י רמא
 [ארייו 7 | ןְד םויה לכ דימת דחפתו אלא דומלל םכל היה אל ץראו םימש תייטנמ הטטומתמ ([ך/ ץרא)
 ול רציו דאמ ,ן ול רצייו ;י ול רציו .%א ול רציוו דאמ [תזאחהד ול -- דאמ * | תת ארויו א"ד ;ך ₪ 'א'ד
 ..'רב ..רמא ,][ן ארייו ..'ריב . .רמא [1'אְד ארייו -- רמא * | פ 'ל .ל וגו .ן הגו דאמ , גורהי אלש

 הדוהי ר"א | ,ן ארויו אלא ..איה אלו ..איה אלו ..הדוי 'ר 'מא ,פ"א (כ אריו) ארייו אלא הרצ איה אל

 ..איה אל ,זְד אריו אלא ..איה אלו ..איה אל הדוהי ר"א :פ ארייו אלא ..איה אל ..איה אל ןומיס 'רב
 יאחו ל ול | יא רציו | חוד גורהי .ינאהפ גיהי :2" [גוהיי 8 | ל יל .ו ארייו אלא הרצ אלו
 רבגתמ .תאפְד רבגתמ אוה | (כח 'ל גורהי -- רמא) י 'ל ,1א המ בקעי ₪ [רמא | .5נאח\ם גורהי

 | ןְו ינא רבגתמ .יתאפְד רבגתמ ינא | 1 יניגרוה | יתנאפד 'ל ." אוה .ל וניא 'מא [וניא * | יִנְו אוה

 | א 'ל .ית"ופד ינא [ינוא
 ארייו ביתכ בקעיב ןכו הארי ןקרופ ןניא ןחיטבמ ה'בקהש פ'עא םיקידצה תדמ ךכ 'וגו דימת דחפמ םדא ירשא
 ,סש רמבבו תקח אמוחנתב 'יעו 'וכו םולכב ןבל לצא (יתכלכלתנ) יתלקלקתנ אמש רמא ארייתנ המל בקעי
 ץוח] ייכ ראשו ל"יכבו ,ארייתמ אוהש ימל אלא ךמע היהא רמוא ןיא ךמע היהא יכ .ה'בקה ל"א םש ר"ומשבו
 ליעל ועו [ת"יכו] 'יסופדב םג 'ב 'יסב הטמל ה"כו "וכו יכנא הנ ה  ןאכ 'יגה טוקליבו [תיייכו 'בו 'א :א"וכמ
 ונינפלש ןונגסבו ,הלואגה ןמ ושאייתנש יפל | .'וכו ויה םייואר 5  :'וכו רמאד ןאמ היד ףוסב םש י"'מבו 800 דצ
 ינמחנ רב לאומש 'ר ובלח ר'שב היכרב 'ר פםש ייגהו 'וכו שונאמ יאריתו תא ימ שרדב םש אתקיספב רמאמה
 בקעי םא המו ורמאש ןקז לש ותעד לע ומ ב סנ ילמליא ןמה ימיב היילכ לארשי ויה םי"ואר ןתנוי ר"שב
 איבנהש אוה ו'כאע ונא ארייתנ ךלת רשא לכב ךיתרמשו ךמע יכנא הנה ול רמאו ה'בקה ,וחיטבהש ונובא
 אוה ןאכ [ת''יכו] 'יסופדב ףסונ םש אתקיספמו ,'וכו ץרא דסויו םימש הטונ ךישוע 'ה חכשתו ןהל רמואו- ןרטנקמ
 [ת''יכו] 'יסופדב 'יגה םג אתקיספה ןושלכו ,נ'"'חעו םויה לכ דימת דחפתו אלא דע 'וכו לארשי תא רטנקמ איבנהש
 ר'יספב רחא ןונגסבו ,ןתנוי 'ר םשמ 'יסופדב ל'צ םגו ,ךמע יכנא הנהו ול רמ>או היבקה וחיטבה
 ןמחנ רב לאומש 'ר רמא הלואגה ןמ ושאייתנו 'וכו וארייתנש רבדמ בותכה ןמה תרצב ךשוע 'ה חכשתו םש
 בקעי םהיבא בקעי תעדל ומיכסהש ילוליא הלואגה ןמ ושאייתנש לע ןמה תרצמ לאגיל אלש לארשי ויה םייואר
 לי"יכב .'וכו הרוהי 'ר רמא 7  :'וכו ול רצייו דאמ בקעי ארייו ושע ןמ ארייתנו ךטע יכנא הנהו רובידה יפמ עמש
 םא ליייכב המית ןושלבו ,נ'חעו יתמלשהו 'וכו גרהי אלש ול רציו גרהיי אלש 'וגו יבקעי ארייו עטוקמ רמאמה
 אלו יא לע ר"ב הדוהי ר"א קתעוה 171 רצ בוט לכשבו  ,וגרוה יניא וילע .רבגתא םאו ינגרוה וניא ילע :רבגתי
 אוה אמש לארשי ץראב בשוי אוה וללה םינשה לכ רמא גרהי אלש ול רציו גורהי אלש אריו אלא הרצ איה אלו הארי איה
 הזל ףסונו םאו בא דוביכב ילע אבי אמשו ויבא תא דבכמ אוה וללה םינשה לכ לארשו ץרא תבישי חכמ ילע אב
 גורהי אלש ארוינ שרפמו סרוג ט'קלבו ,ןקזה ותוא תמ אמש יחא בקעי תא הגרהאו יבא לבא ימי וברקי רטאש
 ץראב בשי ולאה םינשה לכ יכ המל ער וילע רבגתמ ינא םאו ער ילע רבגתי םא רמא גההי אלש רציו
 504 'מע ג'המבו ,'וכו ויבא דבכמ גורהלו לארשי ץרא בשנו תא תוכהל אב ורמאי והכא םא וי רו ה דככמו לארשי
 אוה רבגתמ םא 'מא גרהיי אלש ול רציו גורהי אלש ארויו אלא הרצ איה אלו הארי איה אל הדוהי 'ר 'מא

 7 678861118 זג0ל.
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 אוהש רמאת לארשי ץראב כשי וללה םינשה לכ ימא ,נורהי אלש ול רציו גרהי אלש ארייו ר"הה
 דוביכ חוכט ילע אב אמש ויכא תא רביכ אוה וללה םינשה לכ ,לארשי ץרא תבישי חוכמ ילע אב
 אמש רמאח (אמ זכ תישארב) יחא בקעי תא הגרהאו יבא לבא יטי וברקי רמא ךכ רמא ,םאו כא

 ךחרלוטלו ךיתונא ץוא לא בוש הינקה ול רטא ךכ ןוטיס רכ הדוי 'ר רמא ,ןקז ותוא תמ
 בקעי ארייו 'וו ךיתונא ץרא לא בוש ןדוי 'ר רמא ,ןיאנתה ויה ןאכ רע רמאח (ג אל סש) 'ונו
 42( חישארב) ךמע יכנא הנה אחא 'ר םשב אנוה 'ר] ,הזה םלועב קירצל החטבה ןיאש ןכימ 'וגו ראמ
 'ר םשב אנוה 'ר ,[הזה םלועב קירצל החטכה ןיאש ןכימ (כ סש סש) ידמע םיהלא היהי םא (וט חכ
 'ןכימ (רכ ד סש) 'וגו ןולטכ ךרדב יהיו ךקזמ ער רנד ןיאו (גי ג תומש) ךמע היהא יכ רמאיו אחא

 : ם'קק יכ סיכנמ 'קני ,סט ץוקני 0

 אלש ,"ן גרהיי אלש ,נא [גרהי אלש | ארל אריו [תנופ ארייו * | א בקעי ארייו יוה .%אפ יוה 1

 | ם 'ל .ןך גרהיי אמש .ןֶד גרהי אלש .א" [גורהי אלש | אןפ 'ל ול | ?או רצייו | פ 'ל :תוְד גורהי
 /ת [חוכמ 2 | ן רמות | 1 'ל לארשי | ('א יל וללה -- בשי) ית"אחְוְד בשוי אוה ,21 בשוי היה .ם [בשי
 ,ןן םינשה לכ [וללה -- לכ | ף ץראה [לארשי ץרא | ('א 'ל חוכמ -- תבישי) | ) ןיכמ .י"ףכ'אחופְך חכמ
 שו האב בשוי .יתכחוד דככמו כשוי .'א רבכמ .ם [דכיכ | 1 היה | [₪ 'ל .[ך וללה םימיח לכ
 :(ן רמות) רמאת .ם [אב אמש | [ םינש ולא לכ וירוה .יתכנ'אחוְ וירוה [ויבא | יפ 'ל תא | 1 דבכמו
 [םאו בא 8 | וכ דובכ | ] ןיגמ .י'רכ'אחופד חכמ .ת [חוכמ | א יל ילע | יירתכנ'אחוְד אב אוהש

 "ותא -- לבא) | ד רמא ךכ ירהש ,יירגא"ל רמא ךכ ,[₪ אוה 'א ךכ 'א ,זְ"ְו [רמא ךכ רמא ביט

 = /ןיב ףסונו) ל יל [(ן רמותו) רמאה ** | תנאד יל .ן וגו ירח [יחא -- הגרהאו | ל ל |יבא ** | !₪ יל
 ים המ ןקוהש .ן?אחו ןקזה .. תמש .י'ךכ'א ןקז ותוא תמש ,לל ןקז תמ אמש [ןקז -- אמש * | (תורושה

 וי יהכנ'אד ירג :פ [רג | 'רתכנאחפד הרוהי .ן [הד"4 | ד ינגיהל ילע אבו ןקז ותוא תמש
 | 3 יל ה"בקה | 'א יל רמא ךכ בקעי רמא .ןד יל רמא רמא .ן יל 'מא .?אפ יל ("א 'מא) 'א ךכ | תו "ריב
 ךחרלומלו ךיתובא .יִאְחְה ךמע היהאו (1א ךתדלומ לאו ,' ךיתדלומלו) ךתדלומלו ךיתובא ['וגו -- ךיתובא
 ויה .1א [ןיאנתה ויה | 'ל .[רומאת **5 | .כ1] ךיתובא .פ 'וגו ךיתונא .?רתוד (ת ךיחדלוטלו)

 ,'רכנאופ [בוש | ןןְד רתוי אלו הזה ךרדב ינרמשו םיאנתה ויה ,פ ויה ןיאנתה , ןיאנתה .יִנאָזְדְו םיאגתז
 ךיתובא .(םש) וָנ [יוגו ךיתובא | ף יל לא | ןִך -- םוקמה ול רמא ,(םיכלמ) ו -, בקעי לא םיהלא רמאיו
 ףאו ,(םש) ו1א%א , ביתכו ,'א אריו .כגןפ [ארייו | פ יל .ן 'וגו .1רתכ1אד ךיתוכא .?א ךמע היהאו
 ,1 'וגו .ףד ראמ .כא ול (ִכ רציו) רצייו דאמ ,ן 'וגו ול רצייו דאמ ['וגו דאמ 6 | ד ₪ ןכ יפ לע

 [הזה -- אנוה 'ר * | י*ךאפ םיקידצל | תפד ןאכמ אלא ,ן ןכימ אלא .י'רכא ןאכמ .גח [ןכימ | יחפ 'ל
 ,% [הוה . . ןכימ אלא . .אחא] 'ר םשב הנוח 'ר .1 הזה ..ןאכימ אלא ..אנוה 'ר ,כ הזה . .ןאכמ ...אנוה 'ר
 םיהלא . . םא 'וא אוהו ךמע .. הנה אחא ..אנוה 'ר ,ך הזה ..ןאכמ אלא ..הנה רמא אחא 'ר םשב אנוה 'ר
 ..םאו ךטע ..הנה ביתכ ,[ְך ז*הועב קידצל ..ןכימ ידמע ..םא 'וא אחא 'ר ,[ ז"הועב םיקידצל . .ןאכמ
 ,ן הנוח יר 7 | (םש) יאול יל ;ך ךמע יכנא הנה 'מא אחא 'ר םשב אנוה 'ר ,י הזה ..םיקידצל ..ןאכמ ירמע

 (ךמע 8 | ₪ יל .'רכגל אבא 'ר םשב [(פש) ו"ְְד אחא יר סשב * | ( 'ל ךמע -- אנוה 'ר) ם אנוה בר
 והשגפיו .יכפ והשגפיו ['וגו | תפ -. 'תכו ,(םש)יאְד = ביתכו ,1י1ךַכְנְו [יהיו | (םש)י תואה ךל הזו ₪

 | תכד אלא .(םש) ו1ך ןאכמ אלא .נ] ןכימ 'אלא .ואפ ןאכמ [ןכימ | (םש) י1רנאוד יל ,ןך וחימה שקביו י"י

 ינכו לארשי ץראב בשוי אָןה וללה םונשה לכ 'מא 'וכו וגרוה ינא וילע ינא רבגתהמ םאו יניגרוה ילע
 א"ד םאו בא רוביכ חוכמ ילע אב אוהש רמאת וירוה תא דבכמו בשוי אוה וללה םינשה לכ
 שרפמ טייב ר"ב 'ו'פב םגו .ןקז ותוא תמ אמש יחא בקעי תא גרהאו יבא לבא ימי וברקו רמא אוה 'מא
 ' ולע אבו ןקז ותוא תמש רמאת 'וכו הגרהאו יבא לבא ימי וברקי ושע רמא ךכ ול רצייו דאמ בקעי אריו א" ד
 ארייו דים רמאל בקעו לא םיכאלמה ובושיו םש אמוחנתבו ,(ינגרהל ילע אבו [היייכו| 'יסופדב ףסונ םשמו) ינגרהל
 ותחטבה התיה אמש .'וכו ןאכ דע רמאת 5 :'וכו גרהי אלש רציו .גורהי אלש ארייו םימעפ ינש המלל רציו דאמ בקעי
 'יעו) ץראל ותסינכב התעו ותדלומ ץרא לא בושיש דע ןאכ דע קר ךמע היהאו ךתדלומלו ךיתובא ץרא לא בוש ה"בקה לש
 ןיה ןאכ דע ןושלהו ,ךמע יכנא הנהו ה"בקה ול רמאש המ םג החטבהה הלטב אמש ארויתנ (דיעפ ףוס ליעל
 ןאכ רע רמאת טיייכ רי'ב 'ופב שוריפה םעט 'רנ ןכו ,ימע הנתהש ןיאנתה לכ ומייקתינש 801 דצ ליעל ומכ ןיאנתה
 םשמו) ורדנב בקעי הנתהש ןיאנתה שרפל ותנווכ ןואו ,רתוי אלו ('ב ה"כ תישארב) הזה ךרדב ינרמשו ןיאנתה ויה
 החטבה ןיאש ןכימ 'וכו בקעי ארויו 'וכו בוש שרוד ןדוי 'רו ,(רתוי אלו 'וכו ינרמשו [ת"יכו] 'יסופדב כ"ג  ףסונ
 דאמ .בקעי .אריונ ביתכד ארייתנ ןכ י"פעאו ךיתובא ץרא לא בוש ןדוי רי'א שרפמ ט"יכ ר"ב 'יפבו ,ז"הועב קידצל
 !מא קתעוה םש גיהמבו ,(ןכ יפ לע ףאו םשמ פסונ [הי'יכו] 'יסופדבו) ז"הועב םי קי דצ ל החטבה ןיאש ןאכמ

 רמאמ | .יוכו אנוה 'ר 6 :יוכו קידצל החטבה ןיאש ןאכמ א ל א בקעי ארימ 'תכו "כו בוש 'תכ |
 רמא אחא יר םשב אנוה 'ר ספדנה רי'ב 'יפב שרפתנו ןאכ טוקליוו יתנייצש י"כו 'יסופדה 'יג י"פע יתמ

 שרפתנ אל םשו) 'וכו םי קידצ ל החטבה ןואש ןאכמ אלא ידמע םיהלא היהי םא ןַכ יפ לע ףא ךמע יכנא הנ
 יר םשב הנוח 'ר רפסה ףוגב אחיא ו"יכבו ,['בו 'א אייכו] םיכלמ 'קליבו ל"יכב אתיל רמאמהו ,(ינשה רמאמה

 "  םא ךמע יכנא הנה אהא, רחא בחכב ז"וכ ןולגב םלשוה 'ר םש ב רהא ןויצבו ,'וכו ךטע היהא יִכ ר
 שרפתנ טיייכ ר"ב 'יפבו ,"אחא 'ר םשב אנוה 'ר הזה םלועב קידצל החטבה ןיאש ןכימ אלא ידמע םיהלא
 ךרהב יהיו ןכ רחאל ךקיזמ ער רבד ןיאו ךמע היהא יכ רמאיו הלחת א ב א 'ר םשב אנוה 'ר ינשה רמאמה

 רפסה רקיעמ אוה 'וכו אחא 'ר םשב הי'ר ןושארה רמאמה םא ררבל ןיאו ,םיקידצל החטבה ןיאש ןאכמ אלא ן וורתב
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 רמאיו ךלמה תא עדיוהי ןב והינב ןעיו ןנח 'ר םשב םחניפ 'ר  ,הזה םלועב קירצל החטבה ןיאש
 היהי אוהו ךל דלונ ןב הנה רמאנ רבכ אל ,(ל א א"מ) ךלמה ינדא יהלא י"י רמאי ןכ ןמא
 : ןוחיג דעו ןכימ ודמעי ןירוגיטק הברה רמא אלא (ח בכ איהד) 'וגו החונמ שיא

 ןתונ םדא אהי אלש ץרא ךרד הרוח ךתדמיל הבר הייח 'ר רמא 'וגו םעה תא ץחיו (ט ח

 ושע אבי םא רמאיו 'וגו ותא רשא םעה תא ץחיו] בקעימ רמל תא יממ ,תחא תיוזמ ונוממ לכ
 הנחמה היהו םורדכש וניחא וליא והכהו תחאה הנחמה לא ושע אבי םא 'מא ןינבר ,['וגו

 : "לק יכ עוקיי 4

 ,(םש)י ירופצד.. , ןירופצד .. ,ן ןירופיצד ןנח | (םש)יתכנאפ סחנפ ,ן1ְד [סחנופ | י*ךאפ םיקידצל 1

 ["| ךלמה -- ךלמה תא * | י והיינב | תן ןעיו 'תכ 'מא | ₪ ירופצד . . .א ירופיצד .. ,[ןָנְד ןירופיצד ןינה
 'וגו ,] רמאי ןכ 'וגו ךלמה תא ,יְִת י"י רמאי ןכ ןמא (י ןעיו) רמאיו ךלמה תא .%7 ךלמה רמאי ןכ רמאיו
 ,ך רמאי ןכ ןמא רמאוו ךלמה תא ;לא!ְד רמאי ןכ ךלמה תא .פ י"ו רמאי ןכ ךלמה תא ;,לל רמאי ןכ

 אל :תי"א'אְד רמאנ ..אלהו .ן רמא ..אל .(םש) יִנ?אפ [רמאנ --אל 2 | (םש) ו] ךלמה רמאי ןכ רמאיו
 החונמ שיא ;יתכנאפְד החונמ שיא [יוגו -- שיא 8 | יתלאפְד אוה .(םש) יכנ"א'ַא] [אוהו | ו ביתכ ןכ

 /2 םירוגיטק | ן 'ל ,"] וימיב לארשי לע ןתא טקשו םולשו ומש היהי המלש יכ ביבסמ ויביוא לכמ .ול יתוחינבו
 ןיאש ןאכמ ₪ [ןוחיג דעו | ך ןכמ .יתכאפ ןאכמ .נְו [ןכימ | 1א ודמע ,5י דומעי .ן ודומעי | תך ןיגוריטק

 ..ץחיו .ןך ותא רשא םעה תא ץחיו ,ָך םעה תא ץחיו ['וגו -- ץחיו 4 | (םש) ו הזה םלועב םיקידצל החטבה

 רשא םעה ..ץחיו .ן 'וגו ושע אבי ..רמאיו 'וגו ותא רשא םעה ..ץחיו ,5 ושע אבי םא רמאיו 'וגו םעה

 ,1אפ ('א ושע) 'וגו אבי םא רמאיו םידליה תא ץחיו ,2 והכהו תחאה הנחמה לא ושע אבי ..רמאיו ותא
 ..היהו ,] הטלפל ראשנה הנחמה היהו והכהו ..אבי ..רמאיו ,"א תחאה הנחמה לא ושע אובי םא רמאיו
 ךתדמיל (בח אייח .1 יבא רב אייח א הבר אייח) הבר הייח 'ר רמא [בקעימ --רמא | ו הטילפל

 חינמ ,בכ5א חינמ םדא ,1 םישמ םדא) ןתונ םדא .. ץרא ךרד (] הרותה) הרות (] הדמל ,בככ"א ךתדמל)

 ,ן ימימ) יממ תחא (ן תיווזב) תיוזב (2 ול שיש המ לכ ;כ] ונוממ .אָזְח ונוממ לכ) ונוממ לכ תא (1א םדא
 תיוזב ונוממ םדא חיני אל א"ד הרות ךדמל הבר אייח ר"א .בכנאַח] בקעימ דמל (בהה התא) תא (ח יממו
 ,ו בקעימ דמל תא יממ דחא תיוזב ונוממ לכ ןתונ םדא אהי אלש ץרא ךרד הרות ךדמל . בקעימ תחא
 אבי ...רמאיו 'וגו רשא ..ץחיו ['וגו ושע --ץחו *5 | 7 'ל ,ןן תחא תיוזב ונוממ םדא חיגי אלש ןאכמ

 םעה ץחיו ,5 אבי . .רמאיו םעה ..ץחיו ינש ,[ך ושע אבי . .רמאיו 'מאנו 'וגו ותא ..ץחיו ינש ,1 ושע
 ץחיו 'אנש ,5 והכהו תחאה . .רמאיו ותא ..תא ץחיו ,כ תחאה הנחמה לא ושע אבי םא רמאיו ותא רשא

 םאיבחאו רמוא אוה ןכו 'וגו ותא רשא םעה תא ץחיו ,1 םידליה תא ץחיו ,1א ושע אבו םא רמאיו םידליה תא
 /א רמאיו ירמא ןינבר ;בחףפ ירמא ןנבר .כ] ןירמא ןנבר ['מא ןינבר 6 | תיאדל יל ,ו הרעמב שיא םישימח

 | יתכ:אחד ולא .ג'אופ [וליא | כנפ 'ל והכהו | ת"א אובי | נ 'ל .ףד רמאיו

 'גכו היהי םא בי תכו ךמע יכנא הנה א"ר םשב היר ידמע םיהלא היהי םא 'פל ן"במרב םג קתעוה אוהו]
 80 רצ ליעל לייכב ה"כו .ןנח 'ר םשב 1 :יד 'יס ע"פ ליעל םג 'יעו [ז"הועב םיקידצל החטבה ןיאש ןאכ מ אלא
 ותצקמ רבכ םלשוהש 'וכו והינב ןעיו 'פה יתטלשהו ,נייחעו ירופיצד ןנח 'ר םשב פ"ר 77 רצו ,ןנח 'ר םשב םר
 ךלמה תא עדויהי ןב והינב 'ןעינ ביתכד והיינבב אצומ התא ןכו קתעוה 182 רצ בוט לכשבו ,יטיש ינוב ל"וכב
 הברה והינב רמא אלא "וגו ךל דלט ןב הנה רמאנ רבכ אלהו 'וו ךלמה ינודא יהלא 'ה ןמא רמאיו
 ןושלמ טייכ ריב "יפב ,הזה ם לועב םיקידצל החטבה ןי אש ןאכמ ןוחיג דע ןאכמ ךל ודמע ןירוגיטק
 הברה והינב השעש אוש תלפת התיה וזו היהי החונמ שיא אוהו ךל דלונ ןב הנה רמאנ רבכ אלהו שרפמ רחא
 והינב ללפתה ךכלו ןוחיג לא ותוא םתדרוהו רמאנש וחשמל ותוא ןיכילומ ויה םשש ןוחיג רעו םשמ ויהי ןירוגיטק
 ו'יכב םג אתיא היהי אוהו 'יגהו ,ז"הועב קירצל החטבה ןיאש ןאכמ דמללו םדא םוש וילע ןיגרטקמ ווהי אלש
 :'וכו היהי או ה בותכ ארקמבו [ו"יוה כ"חא ףסונו אוה בותכ 'ב א"יכבו ,'א א'יכו] םיכלמ 'קליבו בי'יכו ג"ובו
 (הבר .הייח) אבר אייח 'ר 'מא קתעוה 505 'ומע ג'המבו ,יתנויצש י"כב רמאמה ןכו ,'וכו הייח 'ר רטא 4
 ךתדמל אבוה ן'במרבו ,בקעימ דמל תא יממ תחא תיוזב ונומ מ ןתונ םדא אהי אלש ץרא ךרד הרות הדמיל
 אלש ןאכמ היגה א'אבו ;רמאמה אתיל ו"דו ר"פדבו ,ניחעו תחא תיוזב ונוממ לכ םדא חוני אל ץֶרא ךרד הרוח
 םעה תא ץחיו 'רגד תיא בתכ ת'פיבו ['וכו ונוממ םדא 'וכו ןאכמ תיייכב ה'כו] ,'א תיוזב ונוממ לכ םדא חוני
 ראשנה הנחמה היהו קיתעה טוקליבו ,שררמה םינפב סיפדה ןכו ,דחא תיוזב וגוממ לכ םדא חיני אלש ןאכמ
 םעה תא ץחיו בקעימ דמל התא יממ דחא תיוזב ונוממ לכ ןתונ םדא אהי אלש ץרא ךרד הרות ךדמל הטולפל
 ייעו ([יד ח"י 'א םיכלמ] םאיבהיו ל"צו) הרעמב שיא םישמח םאיבחאו רמוא אוה ןכו דוע ףיסוהו ,'וגו ותא רשא
 תא ץחיו תשבושמ 'יגה 'א .א'יכו פ"יכבו] וירחא  וסיפדה ןכו  כ'מב היגה טוקליה ןושלכו ,יב ט"ל ןירדהנס
 :י"'מב ש"ייעו 818 דצ ליעל ומכ ץרא ךרד הרות ךתדמיל ןונגסהו ,['יא ג'ל ןמקל ארקמה י"פע םידליה
 (!סניקטרא תמחלמב ברחב ולפנ רשא םורד יכשוי ןדבאל ונווכש !יפ ף''זרהמו ,י"א םורדב  .םוררבש וניחא וליא 6
 הלוגבש וניחא וליא הטילפל ראשנה הגחמה היהו ושרדו ,הנוי 'ר ךרע ד''פו א'פ י"הבמב 'יענ םוללאג ררוצה לש ואבצ רש
 וניחא ולא ירמא ןנבר 'וכו ושע אבי םא רמאיו קתעוה םש ,ג"המבו ,רירחמ ןיאו חטבל זא םש ובשוש לבבב
 םורדבש וניחא ולא 'וכנ ושע אבי םא אבוה ייחבבו ן"במרבו ,ה לו גב ש וניחא ולא 'וכו הנחמה היהו םורדבש
 :ויו אלמ או ב י בותכ ארקמבו ,ימתס רמאמה [תיייכו] ג"וכו 'יסופדבו ,ה ל ו ג ב ש וניחא ולא 'וכו הנחמה היהו

 ') 0 3ו0ום.
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 ;ישימחבו ינישב םהילע ויה םינעתט ןכיפלעפא היעשוה 'ר רמא ,הלוגבש וניחא וליא הטילפל ראשנה
 ךצראל בוש ילא רמואה י"י קחצי יבא יהלאו םהרבא יבא יהלא .בקעי דמאוו (י

 םהישעמכ השועהו סהיכררכ רהוכה אלא ,אל ושעל אה קחצי ינא יהלאו ךמע הביטיאו ךתרלומלו
 םשב אנוה 'ר ,וילע םייקתמ יניא סהישעמכ השוע |וניאו סהיכרדב רחוכ] וניאש ימ- ,וילע םייקתמ ינא

 ן ְק יבא דוד יהלא י"י רמא הכ והיקזחל רמאו וחא תא חיגמ זחא אל רודל בורק היה ימ אחא 'רו |
 וניאו םהיכררב רחוב וניאשו וילע םייקתמ ינא םהישעמכ השועהו םהיכררכ רחוכה אלא (ה כ ב"מ)
 :וילע םייקתמ יניא סהישעמכ השוע

 יידכ רמא יול 'ר ,יתנטק יירכ יניא רמא אנהכ רב אבא 'ר 'וגו םידסחה לכמ יתנטק (אי
 :יתנטק ינ

 :סט טוקל 8 :ספ סוקל 2

 | תד תולגנש .יכנאחופ [הלוגנש | יתכאחפד ולא .2ן [וליא | א 'ל .'יזזפ הטלפל [הפילפל 1
 .ן ןכ יפלעפא | א רטא (%א איעשוא) איעשוה 'ר .ם 'א היעשוה 'ר , אכוה .?ך איעשוא ,'ךַנְזְז איעשוה

 ןינעתמ .ראח ויה ןינעתמ | ןְךְד הטילפל ראשנד יפ לע ףא .יאפ כ"פעא .[ך ןכ י"פעא ,1 ןכ יפ לע ףא
 ,'א יגג .יתכ'אופ ינשב | פ 'ל .רתכנאחוד וגילע .י ןהילע ,*ך [םהילע | י ןינעתמ ויה ,פ םה
 והלאו [קחצי יבא -- יבא יהלאו | י י*י [בקעי ל | רָנִח ישימחו ,א 'הבו .יכפ ישמחנו | רח ינש ,ג יניש

 [םהיכרדב | *א ימא אלא | ם אל בא [אל | ן ושעלה 8 | יג יל .לא וגו .תכ'אחופה קחצי יגא
 לאו וניאשו .זֶד וניאש ימו [וניאש ימ | י םהילע | כ םייקמ 4 | [₪ םהישעמ השועו | א םהירבדב

 ,ם םהישעמ . .רחוב ["'אְזְז םהישעמכ -- רחוב * | ([ (ןוילגב םלשוהו) 'א יל וילע -- ימ) יכנ"!אפ וניאש
 /%א םהיכרדב רחוב וניאו םהישעמכ השוע .ך םהישעמכ . . וניאו םהישעמב רחוב .2]] םהישעמכ . .אלו . . רחוב
 | (גזח 'ל וילע -- וניאשו -- 'ר) ן הנוח 'ר | כ םייקמ | ל וניא [כנ%אחופד יגיא * | ל םהישעמכ השוע
 (כא אוהו) אוה [זחא -- חינמ | 5 רתוי ₪ [זחא | %א אלהו [אל | ב"!א היקזחל ,%א והיקזחל [דודל 5
 | ם היקזחל | 5 'וא אוהו ,אְוְד רמואו ,כ 'מא אוהו .י'א [רמאו | 'יפ 'ל .תכאוְד וחאל חינמ
 | ם םהישעמבו | ל השועה .[₪ םהיכרדב רחובה ,א השועהו םהירבדב רחובה [יןִכְוְד השועהו -- רחובה * 6

 ..רחוב [ך וניאו -- רחוב * | (תא יל וילע -- וניאשו) ך וניאש ,םָו [וניאשו | ו םהילע | כ םייקמ | ןך אוה
 | כ םייקמ ]| כ וניאו .ל וניא [ןך יניא* | 5 השוע ינא ! | ל 'ל ,₪ םהיכרדב רחוב ,] אלו

 ;וכנאפ [רמא -- אבא 'ר | יתנהוד 'ל .2אפ תמאה לכמו [יוגו | 1אְד יתנוטק .יכנ?אחופ [יתגטק 8

 | תכאחפד יל .ינְו םירסחה לכמ יתנטק [יתנטק | יתאפְך יאדכ :ח ידכ ,כנְ] [יידכ | תֶוְד אנהכ ..'ר רמא

 ,[ך לכמ ₪ [('א יתנופק) יתנטק 9 | [ך יאדכ ינא .א אנא יאדכ ,יִד ..יאדרכ .5פ ..ידכ ,ן [ינא יידכ
 | יא יל .כנ'א חמאה לכמו ..לכמ .ן 'וגו םירסחה לכמ ,יפ םידסחה לכמ ,ך 'וגו לכמ

 יפ לע ףא [ה"יכב ה"כו] ו'דו ר"פדב וסיפדה ןכו הטילפל ראשגד (ןכ) פ"עא ט"יכו א'יכ ך"ב 'יפבו | .ןכיפלעפא 1
 . י"פעא 'יגה וז םעט עמשמו ,וינפלש רטאמה לע בסומ היעשוה 'ר רמאמ ונינפלש 'יגהלו ,נ"חעו  'וכו ראשנד
 םשב יתבתכש 'יפהל השק ןכא ,כ"מעו םימחר םיכירצ ויהש םהילע ויה םינעתמ הטילפל וראשנ הלוגב וניחאש
 /םוררה ברחנ וימיבש הנוי 'ר ןמזל םדוק היה (ןנברד ןוהרבח ה"ר וא הבר ה"ְר אוה םא) היעשוה 'רש ף"זרהמ
 םש שרפמ ה"ר רמאמו וינפלש רמאמה אבוה אל א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,וני לע ויה 'ינעתמ 'יגה םירפס בורבו
 ביתכד אתיל א"יכב) הטילפל ראשנה הנחמה היהו ביתכד הטילפל היהח תיראשהש ונידיב איה החטבהש י"פעא
 םהיתובשומ תומוקמ לכב (םהל) םהילע םייקל ישמחו ינש דמעמ ישנאו רמשמ ישנא וני ל ע ויה ןונעתמ ('וכו
 פ"עא היעשוה יר ימא קתעוה ג"המבו ,ישמחבו ינשב םה ןינע תמ כ'פעא 'יגה פ"יכבו ,לארשי ימכח לכ תא
 לאי 'ר תורעהבו גי'ה א"כפו 'ה 'לה ז"יפ םירפוס תכסטו תינעת תליגט ףוס 'יעו ישימחבו ינשכ ןי ג ע תם ויה ןכ
 םייקתמ ה"בקהש ינשמו] ,ויבא יהלא אוה אל ושעל יכו קיידמש עמשמו הימתב .אל ושעל אה 8 :םש רעללימ
 ןושלב ינשמד השקו [םהיכרדב ךלוה וניאש םנב לע אלו וליצהלו ורמשל םהיכרדב רחובה םיקידצ לש םנב לע
 וניא םירמאמה ףוסבו 'וכו םייקתמ ינ א םיטעפה 'בב 'ינה ל"יכבו) וילע םייקתמ ינא 'וכו אלא ודעב רבדמ
 [799 דצו] היבקה ילע םייקתנ 050 רצו ונילע םויקתמ היה 581 דצ ליעל ומכ וילע םייקתמ סעטו ('וכו םייקתמ
 ב"וכבו) וילע ומש םייקמ הי'בקה םהישעמכ השועהו םהיכרדב ךלהמה אלא אל ושעל יכו שרפמ ט"קלבו ,ת"פיב ייעו
 (םויקתמ ל*צ) תמייקתמ םמש םהישעמכ השועהו ןהיכרדב רחובה אלא .171 רצ בוט לכשבו ,(ןינעה לכב םייקמ 'יגה
 םהיכררב רחוב וניאשו וילע םייקתמ ינא םהישעמכ השועהו םהיכרדב רחובה קתעוה 506 'מע ג"המבו ,םהילע
 וניאשו 'וכו השועה אלא ךומסב ןכו 'וכו השוע ונואש ימ עטיק ל"יכבו ,וילע םייקתמ יני א םהישעמכ השוע אלו
 והיקזהל בורק היה ימ איה אסריגה םא עילצ ריעה א"אב .דודל בורק 5  :נ'חעו יתמלשהו 'וכו השוע
 ג"המבו ,[וטיש יניב 'א א"יכב ןכו] הי קז ח ל .א"ס ןכ ןטסנ א"בא שרדמ  ןוילגבו ,[יב א"יכב אוהש ומכ]
 רמא .הכ היקזחיל 'מואו זחאל חינמ אוהו זחא (אל םש ק"יבבו) אלא הי קז חי ל בורק היה ימ קתעוה 506 'מע
 בוט לכשב םגו ,וילע םייקתמ יב א 'וכו רחוב וניאשו וילע .םייקתמ ינא 'וכו השועהו םהיכרדב רחובה אלא 'וכו
 רמ או זחא תא החינמ בוהכהו םש שרפמו ,'וכו הי קז ה ל בורק היה ימ רמא אחא 'ר םשב אנוה 'ר 'יגה םש
 בתכ תיפיבו ,וילע םייקתמ םמש ןיא םהושעממו ויתובא יכרדמ שרופה לבא וישעמכ השועו ויכרדב רחבש יפל היקזחל
 דחויש ד"סא יכו ךיבא זחא יהלא אמולד ללכ היל ישקית יכיהד אתילו ןניסרג היקזחל בורק היה ימד רמאד תיא
 חינמ 'יפו דודל בורק היה יט ןניסיג ריפשו הזל אכייש 'וכ םהיכרדב רחובה תבושת ןיא ךועו עשרה לע ומש
 'ה רמא הכ קר ק"ל תוא ךל לאשו (יד 'ז היעשי) 'ןכ טקשהו רמשה זחא לא רבדל 'ה הלששכ יכ 'וכ זחאל
 ריכזהלמ ותוא 'ה חינמ והיקזחמ דורל בורק רתוי ותויה סע זחאד ןויכמו ךיבא דוד יהלא רמאק אלו (ז םש םש
 אנוה 'ר רמאמה גיל גייכבו ,ש"ויעו 'וכו םהיכרדב רחובה 'מאק יכהד מ"ש דוד יהלא והיקזחל רמאו דוד תא ול
 וודב ינוא בקע רמא = .וידכ יניא 8  :['וכו םייקתמ ינא עטיק ם"יכבו] ח"יכב קתעוה אל ןכו 'וכו אהא 'ר םשב

 .ונא יידכ :ךדבע תא תישע רשא 'וכו םידסחה לכל יואר תויהמ ינא ןוטק יתנט ק ינליצהל סנ יל השעת
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 םיבותכבו םיאיכנבו הרותב ןנחוי 'ר םשכ (רמא) ןומיס 'רב הדוי 'ר "וגו יתרבע ילקמב יכ
 ,הזה ןדריה תא יתרבע ילקמב יכ הרותב  ,בקעי תוכזב אלא ןדריה תא לארשי ורבע אלש וניצמ
 (בכ ד עשוהי) הזה ןדריה תא לארשי רבע השביב רמאל םכינב תא םתעדוהו 'תכד םיאיכנב
 הולא ינפלמ (ה ריק םילהה) רוחאל בוסת ןדריה סונת יכ םיה ךל המ םיבותכב ,אבס לארשי
 וינפב ושע לענו םשל כקעי סנכנ הלהבב הווטצנ ןמח אוה רתא יול 'ר רמא ,(ו םש םש) 'ןתו בקעי
 : (ב גמ היעשי) 'וגו ינא ךתא םימב רבעת יכ ד"הה רחא םוקממ הריתח ה"כקה ןל רתחו

 ךלעפ 'פ קנכ סיכיפס ליש ,'3 ני .סיעעי יכיכע 'קלי ,(ב"כס) ז"עט 'כ סיעטי 'קלי ,ו"ע 'כ עטוקי 'קני ,סט עוקכי 1
 : (ס"עפ) ו'עפ םיפסכנ סדגס ,'ג "ק ליו כ"פ לעוסנמ ייע ל |: (יפ 'ד) סיזעכ לדעכ

 | מ (עשוהי) יתכנאפד הדוהי .(היעשי) יו [הדוי | ג?אפל 'ל .ית'אחד הזה ןדריה תא [ן וגו * 1
 | ת םיבותכב ;מינג'א]ד םיאיבננב .5'אחפ [םיאיבנבו | (םש) וכ] הרותב וניצמ | ₪5 רב ,[ן] יריב

 | (םש)וכנ יל .ל ורפמ [מיתאחופְד וניצמ* 2 | ןך םיאיבנבו ,(עשוהי) יד םיבותכב :מיכנאחופ [םיבוהכבו

 | מ (סש)יתנ?א1אחוְד לש ותוכזב .יכפ [תוכזב | (ןוילגב םלשוהו) ?א 'ל ןדריה -- אלא | 1א 'ל לארשו

 | מיתיאוד 'ל ."א'אחפ ינש ['תכ 3 | פל יל .ו יוגו .מ ןדריה תא [יתכנ"'א'אחד הזה -- תא *
 ינבלו ךינבל םתעדוהו ,ל רמאל םכינבל םתעדוהו .1א רמול . .םתעדוהו [5ת"אחופְך רמאל -- םתעדוהו *
 [(1 אבס ,ן הבס לארשי) אבס לארשי 4 | יפ 'ל הזה | (ןוילגב םלשוהו) ] 'ל הזה -- השביב | י יל ,1 ךינב
 אחא 'ר ,ן ₪ אחא 'רב הנוח 'ר .מאפ ₪ רמא אחא 'ר םשב אנוה 'ר ,] ₪ אחא 'ר םשב אנוה 'ר
 ינפלמ ימוגו רוחאל . . המ .(עשוהי) ית בקעי הולא ..המ ,ל 'וגו ..יהלא . .המ ['וגו -- המ * | ך ₪ "מא
 ..המ ,מ?אח!ְד בקעי הולא ינפלמ 'וגו פונת .. המ ,1א בקעי . . ינפלמ ביתכו רוחאל . .המ ,ָך בקעי הולא
 רוחאל . ..ןדריה סונת יכ ..המ | ,11 בקעי הולא ינפלמ בוסת ןדריה  ,(היעשי) ו בקעי יהלא ינפלמ 'וגו סונת
 סונת יכ םיה ךל המ ,ן 'וגו ילוח ןודא ינפלמ 'וגו םיה ךל המ ,כָנ בקעי הולא ינפלמ ץרא ילוח ןודא ינפלמ
 ,5 הנוטצב ,ן הנוטצנ ,ן [הווטצנ | (היעשי) ירתנפ אוה ,ו אוה ןמח [ןמת אוה | *ך ארתא 5 | פ "וגו

 חווטצמ .פף ארעבב הווטצמ ,%א ןדריב חוטצמ ,"| ןדרי חווטצנ ,?ךא ןדרי חוותצמ 17 ןדרי חווטצמ

 סנכנ ,*ְך סנכנ הלהבבו | (םש)י 'ל ,5יתְד (2ו יירבט) אירבט ימחב ןדרי (1יֶ חוצמ) חווצמ ,73 הרעמב

 .מו!רגאו [פשל | ?רתכ1או וגיבא בקעי ,מ (םש) יג?אְד בקעי וגיבא ,י'רךפ [בקעי | מא סנכנ .ם הלהבב

 וינפב לענו ,מ?א1א וינפב עשרה ושע לענו ,ירכנלא] [וינפב -- לענו | ₪ ושע ינפמ םשל .?ךתכְד םש

 ,(םש) יי הרותח [מרתנאופְך הריתח * | י רתח 6 | 5 םש תומיש ידכ וינפב לענו ושע אבו /תןְד ושע

 :א יל ד"הה | תפד אציו ₪ :מיכנאו [רחא | מ (פש) ירתכגאפד םוקמב ,יָו [םוקממ | ו יל ,ל הרתוח
 אל תורהנבו ..ךתא ,ירכָנאָיְד ינא ךתא .ן 'וגו ךתא ['וגו--ךתא | טירתאד רובעת .כנופ [רבעת

 | 5 "וגו .ןמ הוכת אל שא ומב ךלת יכ ךופטשי אל ..ךתא /ר1א ךןפטשי

 יוארו םהמ ינא לודג יכ ידמע תישעש םידפחה תא ןיטקמ ינא רמולכ ,לעיפב יתנטק ומכ יתנוטק שרוד יול 'רו]
 תבשב שרדהכו 'וכו םידסחה לכ י"ע ןוטק יתישענ יתנ ט ק לבא [שרודש דוע רשפאו ,םירחא םידסהל דוע ינא
 יתנטק םש י"שריפו תמאה לכמו םידפחה לכמ יתנטק הארק יאמ 'וכו ויתויכזמ ול ןיכנמ סנ ול ןישועש ימ 'א בייל
 וטעמתנ םידסחה לכמ יתנטק ת"הע י"שריפב ןכו 'וגו תישע רשא םידסחה ליבשב יתויכז וטעטתנו ונטקוה 'וכו
 'רנו ,תמא הל יתנטק ינא יאדכ 'יגה ר"פדבו  ,ת'יפיבו] ן'במרב ייעו ימע תישעש תמאהו םידפחה ידי לע יתווכז
 ל"יכב .'וכו וניצמ 5  :כ'מעו יתנגטק ל ב א יול 'ר ירבדב ףסונ םירחואמ 'יסופדבו [תמאה . . .לכמ ןמ שבתשנש
 ג"המבו ,'וכו וניצמ 'וכו הרותב 771 דצ ליעל ןושלה ןונגסכו םירפסה ראש 'וגכ וניצ מ יתהגהו ור ס מ  בותכ
 'תכד הרותב בקעילש ותוכזב אלא 'וכו אלש וניצמ םיבותכבו םיאיבנבו הרותב ןומיס 'ריב הדוי 'ר 'מא קחעוה םש
 בוסת ןדריה 'תכד םיבותכב הזה ןדריה תא לארשי רבע השביב 'תכד םיאיבנב הזד ןדריה תא יתרבע ילקמב יכ
 רדע םיזעה רדעכ ךרעש ןדריב היירק רתפ אנוח 'ר אחיא ודו ריפדב םש ר"שהשבו ,בקעי .הולא ינפלמ רוחאל
 אנוח 'ר לארשי רבע השביב רמאל סכינב תא םתעדוהו ד'הה בקעי וניבא תוכזב אלא רבע אל ןדריה תא ורבעש
 ןדריה לארשי ורבע אלש םיבותכב םיאיבנב הרותב ונאצמ תומוקמ 'גב ןנחוי 'ר םשב ןדוי 'ר אבס לארשי רָ?א
 רבע הזה ןדריה תא 'וכו .םתעדוהו םיאיבנב הזה ןדריה תא יתרבע ילקמב יכ הרותב בקעי  וניבא תוכזב אלא
 הרותב רמאמה םעט 'רגו ,ינגו בקעי הולא ינפלמ 'וגו ןדריה סונת יכ םיה ךל המ םיבותכב אבס לארשי לארשי
 םואיבנבו ,ול עקבנו ןדריה תא ולקמב הכהש 'וכו יתרבע ילקמב יכ שירדדכ ותוכזב בקעיל עקבנ ןדריהש וניצמ
 ןדריה תא לארשי רבע השביב 'וכו םתעדוהו 'תכד םיאיבנב בקעי תוכזב ןדריה תא לארשי ורבעש וניצמ םיבוחכבו
 ליעל 'ועו אבס לארשי ל א רש יי שֶרודו לארשי רבע אלא כ"כא לארשי ורבע קיידמש 'רנו) אבס לארשי הזה
 יכ םיה ךל המ שרוד וגיאו , בקעי הולא ינפלס "וכו רוחאל בוסת ןדריה 'וכו ךל המ םיבותכבו (םש י"מבו 784 דצ
 םג אתיא 'וכו יתרבע ילקמב יכ שרדהו ,ת''פיבו 'ב יוס ב"'צפ ןמקל 'יעו ותוכזב התיה ףוס םו תעירק םגש םונת
 רמא אלא וילע םחיר אלו םקיר ותוא האר בקעיל עשרה ושע השע המ הארו אב רמאמהב םש ב'מ אמוחנתב
 עדי גגו ויחא ברחב ופדר לע רמוא איכנה ךכש ןינמו וגרוה ינא- םשו ךרדב רובעל לוכי וניאו ךררל ומדוק ינורה
 יכ רטאנש וינפל ןדריה ערקנו (ימור י"כב םש הי'כ) ןדריב ולקמ ןתנו םיפנ ומע השעו הייבקהל ויניע הלתו ,בקעי
 ןדריה תא רבעו חרב בקעי יכ ושע שיגרהו ךרדב בקעי רבע אלו ךרדב ושע ןיתמהו הזה ןדריה תא יתרכע ילקמב
 ץחרמה תא ףיקהו עשרה ושע אב 'וכו אירבטבש ץחרמל המוד םוקמ הרעמב ותוא אצמו וירחא ףרר ושע השע המ
 ונרמלי שרדממ ןורחא סירדנוקב ר'פד טוקליבו ,'וכו גוודזמ התא ודגנכ םלועבש עשר היבקה ל"א וב תומיש ידכ
 מא ה'בקהל ויניע הלת תושעל המ עדוי היה אל ןדריל עיגהשמ ןוויכ הזה ןדריה תא יתרבע ילקמב יב טיי "יס
 םשכ ךינבל ןמיס הז ל"א השע ןכו רובעו ןדריה תא הכה ל"א הזה לקמה אלא םולכ ימע ןיאש עדוי התא ינובר
 רחא בותכ 'ב א"יכ ןוילגב ןכו 'א א"יכבו] הדגא 'מב ע"עו ,ךינב ינפל ערקיל ריתע ךכ ךינפלמ ןדריה ערקנש
 תואסריגה ןאכ וברו דאמ אלפנ הז רטאמ וכו יול 'ר רמא 5 :[הינשרפמ 'מוחנ תב ונינפלש רטאמה
 תלמל רחא בתכב ןמסנ לייכ ןוילגבו ,נייכב תירקיעה 'יגה םג ל"יכב ונינפלש 'יגהכו ,ןררבל השקש תוהגההו
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 תיוה לכתפמ ר'הה ושעלש וחוכמ ילא אכש יחא ריט ושע דימ יחא דימ אג ינליצה (בי

 :ר'סכסס 'כ לפיכד 'קני = : פילק יכ טופל 1

 יו ילע אגש .רכנאחפ |ילא י:ש | יתגאופד 'ל .כח [יחא ריס | ינופ יל ושע ריס | ת יל אג 1
 וחתוכמ | [ך סהילע ..וינב דימ אבל ..לצה ,ך ןהילע ואבש וינב ינב דךימ אובל ריתעל ינב תא לצה
 /ן תיווח [ורתכנאמ היוה * | ן לכתשמ | *א לאינרב ד"הה | ₪ חכמ .יתוכאחְד לש וחכמ ,גן |לש
 | ך הוה ,ל תווח

 ייסופדה 'יגבו ,ןר רי רחא בתכב ןמסג ןוילגבו חו ו ט צג ווטצנ ןמ הגות ו"כבו ,ןד רי חוו ט צ מ א'ס חוומצנ
 = הקזחב םש לפונ חווצמ שרפמ כ"מבו) אירבט ימחב ןדרי הווצמ ןמת אוה ותא [ת"יכו] םוקלי
 שרפמו סרוגש ר"ב 'יפס. אירבט יממחב תולמה ופסותינ (חווטצנ א"ס ןמסנ א"בא שרדמ ןוילגבו ,דאמ שנורו
 רי'ב 'יפב ח*כ) 'וכו סנכנ הלהבב ןייח םימ ןחו הירכט ימחב ןררי ארקנה אוה םוקמ ןדר' הווטצמ אוה רתא
 "יפב\ ,'ןכו הלהבבו 'וכו םחו הירבט ימחב ןדרי ארקנש אוה םוקמ 'וכו חווטצמ אוה א רתא ר"פרב ספדנבו ,ט"יכ
 רצ בוט לכשבו ,('וכו הלחכב 'וכו םחו הירכט ימחכ ןדרי ארקנ אוהש םוקמ ןדרי חוותצמ אה רתא א"יכ ר"ב
 תריתח הי'בקח ול .רתחו וינפב ושע לענו םשל וניבא בקעי סנכנ הלחבכ ארקנש אוה םוקמ יול ר"א קתעות 2
 ןויכ םוקמ הזיאל אלו ןאכ ונינע שרפתנ אלו תואסרגה לכ יפל ראמ השק רמאמהו ,'וכו רובעת יכ 'נש רחא סוקסמ
 יתקתעהש סש ב"ט אמוחנתה ןושלכ הלוכ טעמכו שררט םשב הדגא איבה א"אבו 'וכו ןמת אוח רתא ורמאב יול 'ר
 אציו םתה 'רג יכהו שרדמ ב ראבתמ הז 'וכו ןמת אוה רתא ל"חזב םש כתכו יול 'ר לש רמאמה םג הפוסבו
 ךררל ומדוק ינירה רמא בקעיל זפילא גרה אלש ושע הארש ןויכ ל"זרא 'וגו םימב רובעת יכ ד"הה 'וגו בקע
 ארויתנ רימ ויחא ברחב ופדור לע שרפס איבנה ןכו וגרוה ינא סשו סוקמ ותואב אלא רוכעל | לוכי וניאש סוקסב
 ד לייצ) םיה ערקנו םימב ולקמ ןתנו םיסנ ול השעו ה"בקהל ויניע חלתו ןדריה ךרד ול ךלחו םש רוכעל בקעי
 ךלח ןרריה ךרדש שיגרח םש רכע אלו ךרדב בקעיל ןיתמה ושע 'וגו םימב רובעת יכ יוה 'וגו ילקמב יכ רמאנש
 תא ףיקהו עשרה ושע אב הירבט לש ץחרטל המוד אוהש דחא םוקמב בקעיל ה"בקה וסינכה ומדקו וירחא ףדר
 (לענו ל"צ) לפנו םשל בקעי סנכנ אראנכ הווטצמ ןמ ת אוה רתא רסא יול 'ר םש תומיש ידכ ץחומה
 , חקיתעהו אציו 'פ שאר י"כ יתבר תישארבב םג הדגאה תרחא הלחתהבו ,'וגו שא ומב ךלת יכ ר"הה 'וכו וינפב ושע
 ושע הארש ןויכ וניתובר ורמא ינא ךתא םימב רובעת יכ ל"זו 107 דצ םידוהיה תוינומדקמ ורפסב ןייטשפע א"ר
 אלש .ושע עטשו 'וכו וגרוהל בקעי רחא ףוררל וינבמ דחא הוצו ךלה ותבשחמ המייקחנ אלו לאעמשי סע ןתחתנש
 ול .ךלהו .'וכו בקעי אריתנ רימ 'וכו ופדר לע איבגה שרפמ ןכו 'וכו םוקמב ךרדל ומדוק ינירה .רמא ונב וגרה
 יתרבע ילקמב יכ רמאנש השביב רבעו ןדריה ערקנו םימב ולקמ ןתנו 'וכו ה"בהב ויגיע הלתו ןדריה ךרד
 ןחא ףדו השע המ ךלה ןדריה ךרד .שיגוה םשל רבע אלו ךרדב בקעיל ןיתמה ושע 'וכו רוכעת יכ יוה
 ונא םנכנ ידיב שי םירבד אלו תפ אל בקעי רמא הירבט לש ץחרמל המוד אוה םוקמ הרעב ל ומדקו
 ןמת אוה הר תא רמא יול 'ר םש תומיש ידכ ץחרמה תא ףיקהו ומדקו ושע אב ץחרמב יפוג םמחמו
 ךלח .יכ יוה ול ךלהו רחא סוקממ הרותיח ה"כקה רתחו וינפב ושע לענו םשל בקעי סנכנ הרעב ב הנגטצמ
 שאר ושררש שרפל ותעד ןייטשפע הווח יתבר 'רבב 'יגה 'יפכו ,ל"כע ךב רעבת אל הבהלו הוכת אל שא ומב
 םוחתור וימימש םוקמל סנכנ בקעיש 'וכו שא וטב ךלת יִּכ ופוסו ןדריה תעירק לע 'וכו םימב רובעת יכ קוספה
 טש שיש יול 'ר לש רמאמה איבמ לודגה םוחה תא לובסל בקעי לוכי ךיא האילפה רסהלו הוכנ אלו הירבט ימחכ
 םוקמה ותואל ונייה 'וכו םש בקעי סנכנ רמאי יול 'ר רטאמ רחא ףכית כ"עו לודג כ"כ ומוח ןיאו ןנטצמש םוקמ
 ומדקו םרמאב וזמר הז קמעבש םיחתורה תוניעמה לאו םוימורל ןופיסוי לצא (!הרעב קמע איה הרעבו ,ןנוצטה

 םוקמה ותוא לא זומרי הרעבב הנטצמ ןמת אוה הרתא יול 'ר רמאמו הירבט לש ץחרמל המוד אוה םוקמ הרעב
 בקעי תחירבמ רופיסמ ןייטשפע תערל ןאכ ר"בב רדסנ רמאמהו ,םיחתורה םימה- םע םירק םימ וב םיברעתמש
 1888 תנש ןיצאגאטב ןייטשפע רמאמב 'וע י"כ יתבר תישארב לעו סש תויגומדקמב 'יעו ,אציו 'פל םישרדמב היהש
 ושבתשנש רשפאו ,הר ע מ ב היעשי יריכמ 'קליבו ,אר א ג כ איאב שבתשנ ארעבב ם'יכבו הרעבב ןמו ,65 דצ
 409 דצ ליעל יול 'ר רמאמ סג הז ןונגסב ןכא) חווטצנ הווטצנ חווטצמ הווטצמ הנוטצב הנוטצנ 'יגה הננטצס ןמ
 חלמה םי לש וחרזמב יהרלק תוביכסב איה הרעבו , (גיעצו י"מבו ג"חב שייייעו 'וכו ימורב חווטצמ ןטת אוה רתא
 דחא םעט דחא ןושלב תומוקמ ינשב אבומה דחא רמאמש םישרדטב אוה לודג ללכ] (809 דצ ליעל י"מב ייעו)
 תחגהש ןויכו ,רחא קוספל םג כ"חא רדסוהו דחא קוספל הלהתב ורמא רמאמה לעבש יאדול בורקו ,םהינשל
 ארקנ אל סרב קמע הזמ ץוחו) םמצעמ םילטב םה 109 דצ ליעל יול 'ר רמאמב ונכתי אל ושוריפו ןייטשפע
 סנכנ הרב יב (חווטצנ) חווטצמ ןאכ ל*צ יתעדלו ,(809 דצ ליעל י"מב 'יע (סריב) םרי ב אלא הרעב
 הרב תובל ןוויכ יול 'רו ,בקעו סנכנ םשלו הרב יב ארקנה ןדריב רב ע מ םוקמ שי רמאמה םעטו ,'וכו .בקעי
 יקליבו יכו 'א א"יכב אתולו) הפי שרפתמ וניאש הלהבב ןאכ שבתשנ הרב .יב ןמו ,ד"כ 'ז םיטפושב רכזנה
 !יגב תורזה ושיגרה אל שרדמה ישרפמו [םיוג ל"'צו ימורב םש שבתשנו ןאכמ רמאמה קתעוה 409 דצ ליעלו ,(יריכמ
 -:ןרחל ךלהו עבש ראבמ אצישכ אירבט ימח לצא םוקמב עגפ בקעיש אירבט ימחב ןדרי חווצמ ןמת אוה רתא םיסופדה
 ונליצה םש בוט לכשב ןכו ,יתגויצש י"כב ה"כו .'וכו ילא אבש  :ו"עפ ןאכ תלחתמ 'א א"יכב | .אנ ינליצה 1
 וינפלש רמאמה ינפל רמאמה לכ בברתשנ א*יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,ושע לש וחכט יל ע אב אוהש יחא דימ אנ
 רמאמה רחאו 'וכו ר"הה ושע לש (חכמ) וחכמ *ל א אבש יחא רימ אנ ינליצה םש סרוגו 'וכו םתעדוהו םיאיבנב
 (ינב תא לצה) ינב ליצה (יחא דימ אנ יינלצה) ושע דימ יחא דימ אנ ינליצה שרפמ 'וכו רובעת יכ ר"הה וינפלש
 [תיייבו] .'יסופדב ייגה 'עבונ הז שוריפמו ,'וכו ושע לש (חכמ ילצא םיאבש) וחכמ ילא ןיאבש וינב ינב דימ דיתעל
 וחוכמ ילא אבש יחא יחא דימ אנ ינליצה הדגא שרדמב רז שוריפו ,נ"חעו ןהילע אבש ותיגהו 'וכו ינב תא לצה
 ארקמב .'וכו לכתסמ | :יחא ומשש וירחא שיא ושע רגיש םרא ןדפל בקעי תא קחצי חלשש העשבש ושע לש
 אינרק ןמ תלתו (ןיהיגיב ירקהו) ןוהיניב תקלפ הרי עז ירחא ןרק ול או אינרקב תיוה לכת שמ בותכ םש
 אד אנרקב אשנא ינועכ ןיניע ול או (המדק ירקהו) הימדק ןמ (הרקעתיא וא הרקעתא ירקהו) ורקעתא אתימדק
 רועו הרעסה ןמ הידב 28 דצ ליעל י"מב ייעו לכתפמ ןאכ בותכ ץיכמ ץנח םירפסה לכבו ,ןברבר ללטמ פו
 ו"יכמ ץוח םירפסה לכב וראו ןאכ בותכ ןינעה לכבו ,תילאמש 'ש תחת ך"טסב תוביתה תביתכ תובר םימעפ ליעל
 כ"ג בותכ רי'פדבו) [וראו פ"בו ולאו םימעפ 'ב בותכ 'ב א"יכבו] וראו תחא םעפו ול או םימעפ 'ג ,בותכ םשש
 לכ תסמ כ"ג רמאמה ףוסב קתעוה 'א ןרק 'ע ךורעבו (הנושארה םעפב ולאו הגוה ו"דבו ,ןינעה לכב וראו
 קופפ םש לאינדב םגו ,הנה התארוהו וראו ולא איה תחא הלמו ,'וכו ןר או תונושארה 'וכו ור או אינרקב תיוה

( 
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 איינרק ןמ תלתו ,רצנ ןב הז (ח ז לאינד) ןוהיניב תקלפ אריעז ירחא ןרק וראו איינרקב
 אשנא יניעכ ןיניע וראו  ,סודירקו סורקו סורקמ הז (ששפש) המדק ןמ הרקעתיא אתיימדק
 רמא ,םלועה תומוא לכמ הינוריט תבתכמש העשרה תוכלמ וז (סש טש) ברבר ללממ םופו אד אנרקב
 םהלוכ (דכ פש םש) אערא ןמ ןומוקי ןיכלמ הרשע אתוכלמ הנמ רשע איינרק לע 'תכ ןנתוי 'ר
 תקלפ אריעו ירחא ןרק וראו איינרקב תיוה לכתסמ אלא ,רברמ בותכה ושעלש וכירי יאצויב
 תויכלמ 'ג וליא המדק ןמ ארקעתיא אתיימדק איינרק ןמ תלתו ,העשרה תוכלמ וז ןוהיניב

 :807 דפו 409 ד5 ליעל 8

 ,ך ירחוא [ירתכנא"ופ ייחא * | תוד ולאו .ירכנאפ'ד [וראו | רתנאוד איד .ופ [איינרקב 1
 ןב | 1א והז | כ ןוהנמ ."] ןוהיניב ןמ .ףפד ןוהיניבמ ,ירגא [ןוהיניב | י יאקלפ ,ןך"ְ] תקילפ | ל 5
 | י יל .?רתכאופ אינרק [איינרק | א יל ןמ | ?ך רצאנדכובג ,1ךב9%א רצנדכוכנ ,1 רצנ ןוב ,יכְו רוצנ

 ,5?א ארקעתיא | 1א 'ל ,2 אתימק ,י אתיימק .,ן איימדק ,?רתנפְד אתימרק .1ך%א [אתיימדק 2

 [המדק -- הרקעתיא) 1רךפ ורקעתא ,ונ ורקעתיא ,?ךך תרקעתא .1ךְד תרקעתיא ,?ף ארקעתא ,1א הרקעתא

 /גא וז .ירכ"] [הז | כ יהומדק ,ו אתיימק ,1ך אתימדק ,1ך אימדק ,ךִד האמדק ,?ךנא [המדק | (ן 'וגו

 | 1י'ך ןודקומ .ת יודקמ ,?ך*א"וְד ןודקמ 1 ןורקמ ;,5%א [פורקמ |  תןֶָד םתוכלמ םהל ונתנש הז

 ,ך יסודידדקו ,ןיְד סודידרקו ,ו?ךֶו סורירקו ,1ךכ סורידקו [פודירקו | 7 סורצקו ,?א סודוקו ,י]ְר סוריקו

 ;ירתכ"או [אשנא | ן ינייעכ | ירכאופ ןינייע | "או ולאו | "א אנורידקו .1א אנודירקו ,1 ןודרקו

 /;ן תאזה העשרה תוכלמ | ך "וגו .ְד ןברבר .. םופו אנרקב ,ירכנא [ןברבר -- אגרקב 8 .[ אד אשניא
 ;פ אינורט :י?רתנאד איד ,1ך [הינוריט | ?ךתא]וְד תבתכמ איהש ,ו1ךְנפ [תבתכמש | | תוכלמה

 ,1רתנ!אפד אינרק לע ,י [איינגק לע ] ך] בותכ .יאְד ביתכ /תנפ [תכ 4 | ן לכ ןמ | ן הינריט
 ןמ | 1א אתווכלמ ,ן םיכלמ | ך1א רשע | יַנ הינימ ,1א אנמ :רךתְְד הנימ .?אוןפ [הנמ | ?ךַ*ַאְו אינרקו
 [ירתנאוד יאצויב *5 | ?א הלכ ,1א הלוכ ,י םלכ ,נְופ םלוכ .?רךתך והלוכ ,1ךד ןוהלוכ | ?ךופ 'ל אערא
 ,ל תווה .ן תיווה [ילרעתגאפ תיוה * | ן לכתשמ | ךפ יל אלא | ם ךרי ולא לש וכרי | ל יעזב :פ יאצוי
 | ת יל .!א ירוחא ;ך ירחוא ,רעג?אופ [ירחא | תו ולאו | ילך אנרקב .1רעתגאופד איגרקב | ?ךְד תוה

 םודא תוכלמ וז [העשרה --וז 6 | ךעג 'ל :ם תקלפ , ןוהיניבמ תקילפ ,א ןוהיניב אקלס [ןוהיניב תקלס
 [המדק -- אתיימדק | 'א אתיינרק .רעתג"אופד אינרק ,*ך [איינרק | ?א יל ןמ | ןך תוכלמה הז .1א העשרה
 ..תרקעתיא אתימדק ןמ ,[ןִד האמדק .. ([ך ורקעתא) ורקעתיא אתיימדק ,*ך המדק ..ורקעתא אתיימדק
 /גו [וליא ]| .פ "וגו ,ךב אתימדק ,ן הרקעתא אתיימדק ;!א המדק ..ורקעתא אתיימק ןמ ,?א המדק
 ןד השלש .ן שולש :רעתנ!אפ שלש ,?א!ד ['ג | רעתאפד ולא

 הביתככ ן"'ידוי ינשב אתיימדקו איינרקבו ,ורא 'עו ולא 'ע להובהסוינעזעג 'יעו גר א ו בותכ ג": יז ' יה יב
 ימיב םיטסיל שארו ךלמ היהש .רצנ ןב הז 1  :נ/חב ע"יעו יתהגהו תרו ה שבתשנ ליייכבו . ,םירפסב תלגרומה
 יבג 'וכו רצנ ןב תוכלמב אה שורושחא תוכלמב אה 'ב א"נ תובותכב וילע ורמאו ומע םחלנו ןושארה רובש
 אריספכ אדהב 'ב ו"ט ח'פ תומורת 'שוריבו ,םש י"שריפב 'יעו אוה ךלמ אמלעד סיטסיל יבג אוה סיטסיל שורושחא
 ותביתככ ןווכמ רוצג םשה לאינד 'קליו כייכו ו"יכב רוצנ ןב תקייודמה 'יגבו ,'גכנ חאל רוצינ רב לטק
 ארודהמ .ד"ח םידוהיה תורוק ץערג 'יעו אעדרהנ בירחהש רצנ רב אפפ אוהו ,םימעה ירפסב (?ומש עדונו ,(!יילב
 א"יכ ןוילגבו] אבא שרדמ ןוילגב א'פ םשב הנמפנש 'יגהב רצנדכובנ שבחשנ רצנ ןב ןמו ,458 דצו 269 רצ 'ד
 רצנ ןב הז 'יגה כ"ג רמאמה שוריפב ןכא ,(רצאנדכובנ) רצנדכובנ הז אי'יכו ם"יכ ר'ב 'יפב אבוה ןכו [יב
 םשו ,רצנדכובנ אוה רצנ ןבש םש 'מגב םינושארה ישוריפ דגנ ר'במ היאר איבמ םש תובותכל תצבוקמ .הטשבו]
 וליאו סורדקו פורקו סורקמ הז המדק ןמ 'רקעתא אתימדק אתנרק ןמ תלתו רצנ ןב. הז 'וכו ןרק וראו קתעוה
 ,[היה תיעיבר היח לש יוכלממ רצנ ןב אמלא בתכו ,העשרה תוכלמ וז ןאברבר 'וכו'אד אנרקב אשניא יניעכ .ןונווע
 יה רמת ףוס 'ח ןייעמ לאנברבא י*רל] העושיה יניעמבו ,רצנ ןב תוכלמ וז 'גכו ירחא ןרק וכו לכתסמ םש בוט לכשבו
 'ורקו ןוהקומ הז הימדק ןט ורקעתא אתימדק ןמ תלתו רצנ ןב הז ןוהיניב 'וכו ולאו אינרקב תינה לכתסמ קתעוה
 ירחא :ןרקה ותוא 'יפ ךיא האר םג האר בתכו 'וכו העשרה תוכלמ וז 'וכו אד אנרקב אשנא יניעכ ןיניע ולאו סנרירקו
 :[ותמוא איה יכ םודא איהש העשרה 'תוכלמ בותכה ךשמה יפכ ונינעב ופרצו ירצנה עושי אוהש רצנ ןב לע אריעז
 (5םורקמ הז 'וכו אייגרק ןמ תלתו שרודנ וינפלש קוספב ורכזוהש תונושארה תונרקה רשע ןמ .אתיימדק איינרק ןמ
 386 רצ טיל קלח ח"מבו 50 דצ איל קלה ג'מד ע"מב 'יעו ברחב רצנ ןב ינפל ולפנש (5םודירקו (?סוהקו
 קתעהה םעפה דוע הוושהש טסאל י"ר  חונמה יל בתכש ומכ ך"מסב ןוכנל ל"יכב םיבוחב 'וכו סורקמ תומשהו)
 א'יכו טייכ ר"ב 'יפבו ,6 דצ א"כ קלח ח"מבו 145 דצ טסרופ 'יענ (5סודיקו ל"צ ילואו ,(רפסה ףוג םע ינפלש
 סורידקו סורקו (ןודקמ) ןודקומ הז (המדק) אימדק ןמ (ארקעתא) ורקעתא (אתיטדק) אחוימדק יוכו ןמ תלתו אבוה
 ונתנש הז (המדק) אתיסדק ןמ (תרקעתא) תרקעתיא אתימדק 'וכו ןמ תלתו רמאמה שוריפב כ"חאו 'וכו (סורירקו)
 םהל ונתנש הז ופיסוה [תיייכו] 'יסופדבו 'וכו (סורירקו ןודקמ הז) םורירקו סורצקו ןודקומ הז םתוכלמ הל (ונתשנ)
 .'וכו .אייגרק לע 'תכ 4 :'ו כר ןיניע וראו 'וכו ורקעתא אתימדק אינרק ןמ תלתו עטיק פ"יכבו ;םתוכלמ
 אינרק לעו 'כ קוספ םשו ,ןומקי ןיכלמ הרשע אתוכלמ הגמ רשע אינרקו דך"כ קוספ םש ארקמב
 וברעתנ ,אערא ןמ ןומוקי ןיכלמ העברא 'וכו אחברבר אתויח ןילא ז"י קוספ םשו 'נכו השארב יד רשע
 י?כבו 'יסופדב ןכו ,אע ר א ןמ ןומוקי ןיכלמ הושע 'ןכו הנמ ,רשע איינרק לע לייכב םיקוספה ןאכ
 וז דע 'וכנ תבתכמש העשרה תוכלמ וז ןמ גלד כ"יכבו ,'וכו וארייו ליבשב ה"דב 89 דצ ליעל י"מב ייעו .יתניצש
 לס י"רו ,אד אנרקב דע וכו איינרקב ןמ ןנחוי 'ר רמאמב גלד לאינד יקליבו ,'וכו תסנכמ איהש העשרה תוכלמ
 הריתי אפיקתו ינתמיאו הליחד העיבר הויח וראו 'ז קוספ םש ביתכדכ רבדמ בותכה ושע לש וכירי יאצויב םהלוכ
 ,ש"ייעו ינתמיאו הליחד 'תכד םודא וז המיא 440 דצ .ליעל ושרדש וטכו םודא איה היחהו ,הל רשע ןינרקו "וכו
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 וגיטמב הער ןיע תפסנכמש העשרה תוכלמ ו אר אנגוקב אשנא יניעכ ןינייץ וואו ,תונושארה

 :םיטוילוב הינירכענ ריתע |לפ סטנוכרא הינירכענ ריתע ןלפ םדאלש
 א"ר  ,(ובכ םירגר) םינכה לע סאה חקת אל תרמא התאו םינב לע םא ינכהו אובי ןפ

 :(חכ בכ ארקיו) רחא םויב וטחשת אל וגנב תאו ותא תומא התאו םיגב לע םא ינגכהו אבי ןפ

 :;ךיחובא תוכזנ ביטיא ךתוכזב בטיה ךמיע בימיא במיה תרמא התאו (גי

 ןהש םיתאמ םיזע הרותב הרומאה הנועל ןכימ 'וגו םיתאמ םיזע 'ונו םש ןליו (זמ--די
 [םישלש םהינכו תוקיניט םילטנ ,םירשע םיליא תוכירצ ןהש םיתאמ םילחר] ,םירשע םישייח תוכירצ

 ('וכו סיחסנ ךל) ז"יק 'פ לנדענ ילזפו 746 75 ליעל יעו] ,סש עוקני 5 |: 895 ד5 לעכ 4  :ילק יכ ץוקני ₪
 : ינ יפ סט 'טוכי ,ו'ע ס*פ סונותכ ,סט עוקני 6 = :[76 דלו 82 15 יינטכד יכעו ,ד''פק ,ט"עק ,ע"ק ,ויינק ,ו"5 ,זיכ 'פ סיכנדו

 | ע ישניא .ג'אד אשניא .'רת'או [אשנא | תגד ןיניע .'ראופ |וינייע | "א ולאו | אפ תונושאר 1
 | יפ ערה | ירתכאוד הסנכמ איהש עפ [תסנכמש | ןך תוכלמה .'א העשרה םודא תוכלמ [העשרה תוכלמ
 ,ן [סטנוכרא | ?א הידבעינ .'ו הנירבענ | 'א יריתע .'יִוְל דיתע !יעבג'אפד'ל ריתע* | י ינולפל
 | 'א סוטנרוכא ,ך סווננוכרא ,  סוננוכרא ,!ך סוטיכרא ,?ך סוניכרא ,!ף פופד .וָ סימה .'ו?ךע כ"אפ סוט-
 ,ן ספוולוב .ןְד סוטוילב .ןע ג סופוילוב | ?א הידכעינ ,'ו הנירבענ ,ן הנידכענ | יו דיתע | י ינולפ
 ולא [אובי | כ 'ל אד --ןפ8 | %ך סוטוולב ,'ך פופולב ,יא סוטלוב ,םף סוטוילט כ סוטסוילוב
 | ם ךתרותב 'תכה ,!א ךתרותב תבתכ .?א תכתכ .,ן התרמא | ן התא .יִפ תאו | יג'אחופד אבי

 5 תרמאו .ן התרמא התא .ם תרמא תאו | ם 'ל .ן ינכהו [םינב -- ינכהו | ך"א אובי | זֶד 'ל םינב -- ןפ 4
 התאו [תרמא התאו | 'ך 'וגו [רחא --אל | ןרְד ותוא הש וא רושו .כאהופ ותוא | ?א תבתכ התאו
 :ית'אחפד ביטא גול בטיא [כ'א ביטיא * | !ו בטה ,?א ביטה .'אפ ביטיה | ?א 'ל ,ן התרמא

 | ןך בטיה ךמע ביטא בטיה | .!ו'א בטה ,ָןָפ ביטיה .?אְך ביפה ,כח" [בטיה | ךסע | !ך גיטה

 אוהה הלילב . . ןליו .ן 'וגו הלילב . .ןליו ['וגו -- ןליו 6 | !ך ביפה .ת ביטוא .ו'אחְד בוטא .כנ'אופ [ביטיא
 החנמ . .אוה . . ןלוו ,ד החנמ ודיב . .חקיו אוה הלילב . .ןליו ,כ ודיב אכה ןמ חקיו ..ןליז ,ג "וגו חקיו
 םיזע ,ן ['וגו -- םיזע | יאחפ 'ל .ןך ןילוחה ןמ א"ד תושוחכה ןמ ודיב אבה ..אוהה ..ןליו ,ָך ויחא ושעל
 ,גח [ןכימ | 'ך 'ל ,ןך ?וגו םירשע ..םיזע ;תףאפך םירשע םישיתו . .םיזע ,כ םישיתו ..םיוע ,יְרַב םיתאמ
 ,%א ןילויטה) םילייטה ₪ .יִחה [הוותחב | ןְד ןאכמ רזעלא 'ר 'מא .ן ןכימ רזעל 'ר 'מא .ורכאפ ןאכמ
 (5ף םינש .כ יימעפ ,נא"| םימעפ ,ם םיימעפ) םיתש (?א ןילעופה) םילעופה םוי לכב ('א תחא םעפ ןילייטה

 יתחא םעפ) הששל תחא ('ך םינפפהו .?ףכנ ןינפפהו ,ןו םינפסה) ןינפפה (5א עובשב) תבש
 | 'א םיזע איד | ן 'ל .רתכגא"ופד םישדח (כ"ן הששל ,ך השלשל דחא ,ף השלשל תחא ."?"א'א ה

 םישית [יר'אַחְוָפְד םירשע םישיית * | א ןיכירצ .'ו תוכרצ 7 | ל יל .'א םהש [י'רתכג'אחופד ןהש ,
 ..םילחר .ורפ םירשע םילא ..םילחו [תכִחְוְר םירשע םיליא -- םילחר * | ל םישיית 'ב .תכא םירשע
 [םישלש -- תוקינימ םילמג * | ל 'ל .%א םירשע םילא ןיכירצ ןהש ..םילחר ;'א םירשע םיליא ..םהש
 ,ןֶך םהוינבו) םהינבו םישלש סהינבו תוקינמ םילמג נא םישלש םהינבו תוקינמ םילמג ,ן 'וגו תוקינימ םילמג
 | ל 'ל כ םהיינב םישלש .. תוקינמ םילמג .ירתחד ('ך 'ל) םישלש (י ןהיינב ,ךְְר םהיאנבו

-(- 
 ן -

6% 4 

 *תהו

 'וכו תיוה לכתסמ אלא 'וכו .סורקמ הז יוכו איינרק ןמ תלתו רצנ ןב הז 'וכו אריעז ירחא ןרק שרוד וניא ןכלו
 ןהש תונושארה תויכלמ 'ג וליא 'וכו איינרק ןמ תלתו שרוד י"רש ע"צו ,העשרה תוכלמ וז 'וכו אריעז ירחא ןרק
 תוכלמ תלחת ונויה אריעז ירחא ןרקד קחודב שרפמ ת'יפיבו ,ושע לש וכירי יאצוימ ןגיא ןהו ןויו ידמ לבב תוכלמ
 ונפל םימדוקו אונרק 'י ונייהד םודאל רשא תויכלמה רשעמש ייפ תונושארה תויכלמ 'ג ולא אינרק ןמ תלתו ימור
 ונולפ ,רש (!סטנוכרא ותוא השענו רושע ינולפ .'וכו ריתע ןלפ ל :ימור תוכלמ ינפל םתשלש ולפי יטור תוכלמ
 םגהנמו] ,יטוילב 'עו 'ד ךרא 'ע ךורעב 'יעו ,הברה ןוממ ונל ןתיו ץרא יצעוימ ץעוי (?סיטוילוב ותוא השענו רישע
 סוטוילוב השענש ימ הז דבלמו .,תאז רוסאל תאר ימורה סוטניסהש דע הרשמ לבקל ידכ דחוש .תתל יסורב היה
 ;טכישעגנעטטיז רעד סיוא ןיגנוללטשרד רדנילדירפ 'ע ,הברה ןוממ רזפלו רשוע לש םייה תויחל חרכוה (רוטניס)
 :לע ושרד 'ה ייפ ה"לפ ר"ומשבו ,'א ח"י אמוי םג 'עו ,944 דצו האלהו ל24 דצ א"ח תישימח ארודהט םמור
 יעו ,ול הצרתמ איהו ףסכה תא תלטונו 'וכו וילע תסעוכו םדא אטחתש י"פעא 'וכו םימע לש ןנמש תלכואש םודא תוכלמ
 התאו 4 :לארשי לש ןנוממב ערה ןיע תסנכמ איהש העשרה תוכלמ וז םש בוט לכשב רחא שרדו [ביי 'יס ח"עפ ןמקל
 אבי ןפ א'ד קהעוה אל 507 יוטע ג"הטבו טוקלובו ,ש"ויעו 895 רצ ליעל שרדה רחא ןונגסב .'וכו ותא תרמא
 אלהו 'וכו אבי ןפ שרדמה ד"עו ייחבבו ,שרד ילב םש וראשנ א"ד תולמש ינפמ ,תועטב טוקליב טסשנש הארגו] 'וכו
 לע םא םויקל דיתע אוהו םינב לע םאה חקת אל ביהכ תופועבו דחא םויב וטחשת אל ונב תאו ותוא הרותב תיוצ
 ט"קלב םגו ,נ"חעו ביטיא ךומסב לייכב ןכו בי טי א בטיה יתהגה ,בוטיא בוטיה 5  :[(ד"י 'י עשוה) השטור םינב
 171 דצ בוט לכשבו ,ךתוכזב ביטיה |הדגא 'מבו] ת"הע י'שריפב ןכו ךתוכזב בטיה קתעוה ג"המבו
 ןיעבו  ,ןילוחה ןמ א"ד תושוחכה ןמ ודיב אבה ןמ חקיו ןאכ ףסותנ ת"יכב .םש ןליו] 6 :'וכו ך מ צ ע תוכזב ביטיה
 םוטומ ילעב תומהבה לכש זמ קוספל םירוטה לעבבו ט"קלבו 172 דצ בוט לכשבו םש ג"המב אצמנ ןושארה שרדה
 תובותכ הנשמב | .יוכו הנועל ןכומ  :[(םהרבאל רוכזב יעו) ת"הע י"שרפו ט"קלב םג אבות ינשה שרדהו ,ויה
 תבשל (דחא ימלשוריבש הנשמב) תחא םירמחה תבשב םיתש םילעופה סוי לכב םילייטה הרותב הרומאה הנועַה םש
 ימלשוריב שרפמו ;רזעילא 'ר ירבד םושדח (השלשל רחא) הששל תחא םינפסה םוי םישלשל (דחא) תחא םילמגה
 םורשע םישייתו םיתאס םיזע ץראה ךררכ ול חלישש רזעילא יבר דמל ויחא ושעל וניבא בקעו חלשש ההנממ םש
 ומסריפ אל ךכיפל ושימשתב עונצ אוהש ידי לע ןה הי כר ב ר"א םישלש םהינבו תוקינימ םילמג 'וכו הרשעל דח

 ) 00/₪%. | ?) סט 60%.



 05 טי חי זט בל וע השרפ חלשיו

 אלא בותכה ומסריפ אל ושימשתכ עונצ אוהש יפל למג ('א) לאילמג ןב ןועמש 'ר םשב היכרב יר
 תונותא ,הרשע םירפ תוכירצ ןהש םיעברא תורפ] ,םישלש םהיינבו םישלש םהינבו תוקינימ םילמנ
 וליאכ ךמצע האור יוה ול רמא אלא ,עצמאב םילמגה ןחנ המלו :[הרשע םירייע תוכירצ ןהש םירשש %

 :םימחר ילע אלמתמ תאו ךינפל ןורינ ינאו ןרו המיב לע בשוי תא
 החנמ בקעיל ךדבעל תרמאו 'וגו ושק ךשגפי יכ רמאל ןושארה תא וציו (טי חי

 : פט עוקלי 5

 | כגופ 'ל :ח רמוא :תאד 'מא ['א | ם לאילמג ןבר .כא ג"בשר .תחְו לאילמג ןב ןועמש ןבר 1

 כנאחוד אל ךכיפל .פ [אל | תכגאחוד 'ל .ם למגה [למג
 /לכנחוד תוקינמ םילמג

 [תוקינימ םילמג 5 | ףכ?אְפ ומסרפ |
 4 = 4 םהיינבו וגו ;ןְך םהינבו [םישלש םהינבו לאפ 'ל ,'א 'מא ,ןו םילמג

 םירויע--תורפ* | כ'אופ 'ל .ןך םהיאנבו םילמג ,"'א?א 'ל םהינבו ,ך ('ד 'ל) םישלש םהינבו ןח [םישלש
 ,כ הרשע ..תוכירצ םהש . .תונותא . .. תוכירצ םהש ...תורפ ,פ/ הרשע םירייע תוכירצש . . תורפ [ון הרשע
 םירפו . ..תורפ 1 -הרשע . . תוכירצ ןהש הרשע. .םירייעו םירשע תונותא . . תוכירצ ןהש םירפו םיעברא תורפ
 ןהש םירשע תונותא ..ןהש הרשע . .תורפ /ןך הרשע םיריע . . ןהש . . םיריעו . . תונוהאו ..ןהש הרשע

 /א הרשע םירפ (?א ןיכירצ) תוכירצ םהש (?א 'מ) םיעברא תורפ :ךִד הרשע (ןך םיריע תוכירצ) םירויע ןיכירצ
 גאפ 'ל אלא | תכנחוד םילמגה תא ,י םילמג .אפ [םילמגה | ןתונ אוה | בפ המל83 | ל יל
 ,י'אחו [וליאכ | רתכנאחד ךמצע תא .יִופ [ךמצע | | תא האור | ןך היה ,ך הוה ,ן יווה :.ירכנאחפ [יוה
 ,יכאפ ןודנ | כ ינא | י יתוא ןדו המיבה | ךתנחו יל :יאפד התא :כ [תא 4 | ן וליכ .רתכ?אפְד ולאכ

 ןושארה . .וציו ['וגו -- וציו * 5 | ן ןימחר | יתאחפ התאו | ל 'ל .י ךינפלמ [רתנאחופד ךינפל * | ן ןדינ

 שע ..וציו .יָד יחא ושע ךשגפי ...וציו ,5 ךשגפי יכ רמאל ..וציו ,ָןְו 'וגו רמאל ןושארה . .וציו ,ל וגו

 'וגו -- תרמאו * | אפ 'ל .ןך רמאל ךלאשיו יחא
 החולש איה

 | ל יל .?א ונירחא אוה םג הנהו ,!ַא ונירחא

 5 (ת ינדאל) ינודאל החולש ..תרמאו .וח
-., 

 החנמ בקעיל ..תרמאו ;פְו בקעיל ךדבעל תרמאו [נפ
 אוה םג הנהו ושעל ינודאל ..תרמאו ,ןןדך ושע

 ,ייעל ןוניאד ירתל דח הרשע יירייעו םירשע 'נותא ייעל ןוגיאד 'בראל דח הרשע םירפו םועברא תורפ .בותכה
 ייגה תקייודמו
 םעטו ,[הדגא

 ימב אוה ןכו] הרוחב הרוטאה הנועל (ןאכמ)  ןכימ ר"ב 'ופבו ,םירחא י"כב דועו  ל"יכב ונינפל
 (רזעיל .ל"'צו) רזעל יר 'מא וייכבו וכו ןאכמ (רזעולא ל"'צו) רזעלא 'ר רמא [ת'יכבו] 'יסופרב 'יגה

 םיזע .'יגה 172 ךצ בוט לכשב םגו ,יטלשוריב ןנירמאדכ הרותב הרומאה הנגוע ןאכמ דמל רזעילא 'רש 'וכו ןכימ
 תנועל ןכימ רזעלא ר"א ט'קלבו ,'וכו הנועל ןאכמ רזעילא ר''א ג"המבו "וכו הנועל ןאכמ רזעלא ר"א םיתאמ
 בוט לכשו ט"קלב םג אבוה אל טוקליבו ח"יכבו רפכה ףוגב ו'יכבו ל"יכב .ונינפלש 'יגהכו ,'וכו הרומאה .שימשת
 םילעופה ,'ןכו םילייטה סשמ אבוה ר"ב 'יפבו י"כ ראשו 'וסופרבו ,'וכו םילייטה הנשמה ןושל [הדגא 'מבו] ג"המבו
 ןאככ ותומילשב הנשמה ןושל איבה ת"הע י"שריפבו ,'ןכו םילמגהו 'וכו םירמחה וטימשהו נ'חעו 'וכו ןיגפסה וכו
 'וכו םילמגה 'וכו םירטחה 'וכו סילעופה 'וכו םילייטה 'וכו הנועל
 ךא ןווכב

 א"יכ] ט"וב

 םישדח

 לכב ןילויטה 'וכו הנועל ןאכמ שרפמ רחא
 ןיחרוט

 םוזע

 רתוי

 לכב הוש הנועה ןיאש ןאכמ וגדמלש יגועב הארג 5
 רממ לממ םייונפ םהש יפל ליא לכל ןכו םיזע הרשע שיית לכל

 תזה שרדמה ןיוכל עדוי יניאו בתכו 'וכו םינפכז

 רסטש ןאכ וניצמש וילע לטוטה חרוטה יפל אלא םדא
 ר"ב 'יפבו ,ש"יועו 'וכו שימשתב תוברהל םכרד הכא

 רטולכ 'וכו הנועל (ןמיס ןאכמ) ןמיפ היגה הרוטהו הרותב הרומאה הנועל ןאכמ םיתאמ םוזע בתכ
 המכ רועישו תעד ןתילו בישחל שי ךכ םהל יוארכ תומהבל הנוע (הרותה הרעישש 'מולכ) הרות הרעישש םשכ זמר
 לאומש תער דגנ אוה] םימכה ידימלת ולא םוי לכב םולייטה ול יוארכ דחא לכל םדא ינבל (היוארה) היואר הנוע
 הששל דחא םיב םישרפמ סהש םינפכהו 'וכו םילעופה [םש ימלשורוב הימרי 'ר תלאשכו 'ב .ב"ס תובותכ ילכבב

 ןושלמ טיוכ ר"ב 'יפבו ,'וכו תוכירצ ןהש םיתאמ םילחר גוויזל םירשע םושוית תוכירצ ןהש םיתאמ
 ןהש ינפמ תבשב םימ עפ םילעופל ךכ לכ ןיחרוט ןיאש ינפמ םוקמ

 אלו םויב אל החונמ םהל ןיאש ךבכ חרוט םהל שיש ינפמ םישרח ינש ל ןינפסהו םילייטה ןמ
 םילחר 'וכו םירשע םישיית תוכירצ ןהש םיתאמ םיזע  הלילב ינפמ דחא ןיד םילחרלו םיזעל שוש ןכ ומכ םיתאמ

 תוכורצ ןהש םיתאמ םילחר ןכו םירשע םישיית תוכירצ ןהש םיתאמ םיִזע םש בוט לכשבו ,חרוט םוש םהל ןיאש
 חא רכז לטונ הדובע ינב ןניאש יפל םירשע םוליא
 םינובה םירכזה םהיאנבו .םהיינבו 2 = :יתהגהו 'וכו םיתאמ
 אבוה ןכו [הינוב אלא הינב ייקח לא ז"י ייס א"פ ר"ומשו 885 דצו 8 תוא 514 דצ ליעל 'ועו] ג'חעו 'וכו היכרב

 ט"קלבו ,בותכה ומסרפ אל שימשתב עונצש יפלו ה
 שומושב עונצ למגהש יפל רסוא לאולמג ןב ןועמש ר"שב .היכרב 'ר םישלש םהינבו תוקינימ םילמג שרפמו סרוג
 י"שריפב

 שמשמ וניאש

 בק רר 1 דרגנכ רכז םהיאנבו םהינכו הדגא שרדסו ת" הע הוא

 ,תובקנ הרשע
 ,םתוא

 םולחר רסחו םישיית 'ב תוכירצ שבתשנ ל"וכב
0 

 'ר םישלש םסהינבו תוקינימ םילמג ותמלשהו

 תוקינימ םילמג רמא אלא ריכזהש תוטהבה ראשכ בותכה ומסריפ אל ךכיפ ל םדא ינכ ,ינפל
 שמשמ ונואש 'יפ ושיטשתב עונצ למגהש יפל םש בוט לכשב ןכו ,םישלש ויה לכה םירכזה ולא םהיאנב סע םהינבו
 םילמג רחא ןושלמ ט"'וכ רב 'יפבו ,'ןכו םהלש םירכזה ןהינובו ןהינבו ןה אלא בותכה ומסרופ א ל םדא ינב ונפל
 ןחרט יפל שרפמ לכהו יאדמ רתני םדא יגב סתוא ןיחירטמש ינפמ  רתוי אלו וגוזו אוה .םישלש סהינבו  תוקינימ

 םישועש םישלש םהינבו םשב היכרב 'ר 'מא 'וכו תוקינימ םילמג 'יגה .ג"המבו
 לאילמג ןב ןועמש ן בר

 ,תודלו תורפ ןישועש רמולכ ןינב
 סהינבו םושלש םהונבו 'יגה ו"דו ר"פדבו ,'תכה ו מס רפ אל ןשימשתב עונצ אוהש יפל

 תורפ :םהיאנבו כ"מב הגוהו (םושלש םהינבו 'ל םהינבו) יל .םהינבו םישלש םהינבו 'וכו היכרב 'ר (םישלש) יל
 \ :ּ ימלשוריה ןושלכ שרפמ 'ג"המבו [ןוילגב םיעברא תורפ תוביה ומלשוה ו"יכבו] ,נ"חעו יתמלשה ןכ

 דח הרשע םירייע תוכירצ ןהש םירשע תונותא ןייעל ןוגיאד העבראל דח הרשע םירפ תוכורצ םהש .םיעברא תורפ
 'וכו סיעברא

 ןוניאד ןורתל
 םירדעה
 רמא עצמאב םילמגה

 ןכ
 ושעל בקעו ול זמר זמר ול רמא אלא 3  :ןויעל
 םש אוה המלו שרפמו סרוג ט"קלבו ,'וכו ןדו עצמאב הוכג המיב לע בשווי ולואכ אוה הארי

 עצמאב םלוכמ םיהובג ןהש םילמגה ןתנש ומכ

 אלמתתו יתוא ןֶדו הובג המיב לע בשוי התא וליאכ ךמצע תא האור יוה בקעי ול
 ןדו הלודג המיב לע 'וכו ךמצע תא האור יוה רמולכ עצמאב םילמגהו םינבה םשו םש בוט לכשבו ,םימחר ילע
 ךמ צ ע האור יוה 'מאו ול זמרש אלא 'וכו ןתוג אוה המלו םש ג'המבו ,'נכו אלמתתו ךינפל ןודינ ינאו יתוא

 פ
- 
 ו



 כ טי בל וע חשרפ חלשיו 06

 אוה ןילימ תלת ןירמא ,ןתארקל אב דחא יונ ואר ,ךררב ןיכלהמ ויה הדוהי רב יסוי :רו 'ר 'וגו איה
 ,ןיטווטטנרפ ,ןוכתונמוא הטו ,ןירוהי ,ןותא המ ,ןילזא ןותא ןאלו ןוכתונמוא המו ןותא המ ןל ליאש
 ,הדוהי 'רב יסוי 'ר ומצע ןימטהו ,יבר ול רמע  ,יאנוויד הרצוא ןמ ןיטיח ןכזמל  ,ןילזא ןותא ןאלו
 הגהו כקעי ונינאמ היל רמא ,ארה ךל תיא ןה ןמו היל רמא ,ירחא 'מא הנא הלימ רמא ןיא רמא
 :ונירחא אוה םג

 :ותלודגנ ותא םכאצוטב ןומיס 'ר םשב היקלח 'ר סחניפ 'ר 'וגו ינישה תא םג וציו (כ
 \ : סט טוקל 6

 ,| [ןתארקל | י ךלהמ [אב | תאח וארו | 'א םיכלהמ | "אפ ווה | ן הדו | תו ריג1
 |ליאש 2 | ר יל [אוה ** | ף ןילמ | נח ורמא .'ראפ ירמא ,י ימא | י ןדגנכ .רתכגאתפד םתארקל
 ,ו |ןידוהי | ל המ ןותא המו |המ ** | ן ןהלו | ך ןוכתנמוא .ירתנאחו |ןוכתונמוא | 'ִך ימא .ת לייש
 ,ן [ןיטווטמגרפ | ך ןוכתנמוא .ירתכגאחופ [ןוכתונמוא | ך המ [המו ל | רתכגאחפהד ןיאדוהי ;ן ןיידוהי
 | כ ןיסוטמגרפ ,1 ןיטאטמגרפ ; [ף ןוטטמגרפ ,'ָך ןיטטומגרפ ,1- ןיטוטומגרפ . ןיטוטימגרפ , '?רֶזְדַמ ןיטוטמגרפ
 :גחו [הוצוא | א 'ל .ת"אד םיפח .ירכ ןיטח ,ג יטיח .חו [ןיטיח | ר ןובזמל .ו?ךח ןכזימל | ן ןהלו 8
 | רח הנגיד .תד ינניד .י'א ינויד .כנ'או יגיד | ירת'אד אירצוא ,*י רצוא | .'א ארצוא
 ,כנ'או [ןימטהו | (י יל ירחא -- דמע) ךִד לאשי המ תוארל יוגה דגנכ ₪ .ח 'ר ,רכנאו [יבר ול רמע
 ,פגו [ויא4 | תו ריג | תד ול .כח ומצע תא .נאו [ומצע | רת''א'אד"ל ןיתמהו חח ןימטה
 ,4 ירחא יא אנא |?ָל ירחא 'מא הנא * | רךתדד הלמ .אחפ אליס .כגו [הלימ | תיאד סא .*אחפ יא
 אנמא אנא .פ|] ךל ירחא 'מא (2 אנא) הנא ,[] ירחא תירמא אנא .,?ךְֶד ירחוא ([ן 'א) רמא אנא
 ןמ .1 ןיה ןמו [ן ןה ןמו * | ן הל | ל ןיידייא 'מא אלא .א ןל ירוחא (*א 'מא) רמא אנא .ף ןל ירחא
 ,'פחו הרה .ונ |אדה | י 'ל ךל | *א 'ל תיא | א אגמו .תפד ןנמו :ח ןאמו .2ל ןה חמו .י ןה
 ,'כגופ [בקעי וניבאמ | כ"א (תורושה ןיב םלשוהו) 'אפ 'ל .ן הל יטא |היל רמא | "א 'ל .ת'אפד אה
 לא הנהו 'יתכד .'אח ( הנה) הנהו רמאש | א גקעימ ,[ןְד אנובא בקעימ | .יח] בקעי ןנובאמ
 תא םג ינשה ..וציו :,[ך ינשה ..וציו ,ן 'וגו ינשה ..וציו ,ן ['וגו -- וציו 6 | (' יל ונירחא -- הנהו)
 ושע ..ןורבדת ..רבדכ ,ו ושע לא ורבדת הזה רבדכ ,ך ינישה תא םג יוגו ןושארה תא וציו ,כ ישלשה
 ,1 [ותא | תכד היקלח ירו .ג) [היקלח 'ר | כ סחנפ | (א יל ןומיס -- 'ר) | ?א 'ל ,1א ותוא םכאצומב

 | יתכאחופד ותוא

 718 רצו 845 דצ ליעל ייעו י"ל .המיבו ,'וכו אלמתמ תאו ךינפל ןודינ ינאו ןדו המיב לע בשוי התא ולאכ
 ןרו 'וכו וליאכ ךמצע האור יוה ול .רמא 'ח 'יס ח'עפ ןמקל םג הז ןונגסבו ,111 רצ עססינכיילגסגינעק רעלגעיצו
 וז הפסוה ןאכ אצמנ ת"יכבו .םש ליידרה 'יחבו יט 'יס י"פ ר"קיו ע"עו] ,שיייעו 'וכו אלטתמ תאו ךינפל ןודינ ינאו
 הובג התאו ךינפלש ןאצה וללהכ לפש יתוא האור החאש פ"עא ול 'סא ןל זמר זמר ץצמאב םילמג הסל א'ד

 ייסופדב היכו .ןירמא 1 , :[עקרק תשירחל .אלא ןניאו םילפש םילמגה ירחא ןהש םירפכ תויהל דיתע התא למג
 לאוש יוגה אוה םירבד השלש | .'וכו ןילימ תלת :711 דצו 648 רצ ליעל 'יעו ןורמא ל"צ ןיאו [ת"יכו] כ"יכו ו"יכו
 םכתנמוא המ ותלאש לעו ונחנא םידוהי רמאנ סתא המ וחלאש לעו םיכלוה םתא הנאו םכתונמוא המו םתא המ ונתוא
 ,ו'יכב םג אתיא ן'יוו ינשב ןיטווטמגרפו ,'וכו םיטח תונקל רמאנ םיכלוה םתא הנא ותלאש לעַו םירחוס ןיטווטמגרפ רמאנ
 לש רצואה ןמ ל'נ יאנוויד הרצוא ןמ 'יגה 'יפו ,124 דצ לועלו נ"חעו 'א ה"צק אתקיספב ןיטויטמגרפ תרחא הרבהבו
 נ'חבו הייטונ הייורע דימפ ףוס ליעל 'יעו) ינביד 'יסופדבו ינווי לש רצואה ןמ ינוויד (ארצוא) הרצוא ןמ ייגהו ,ינווי ישנא
 א"פ יאמד אתפסות לע ריעה ל"דרה 'יחבו ,הנבי ריעה איה יגבי ינוי ינווי םא ע'צו (הייטבג איברע היברע םש י"מבו
 ןית מהו רחא בתכב בותכ יטיש ינובו ,ל"יכב היכ .וטצע ןימטהו 8 :הנבי לש רצוא םש רכזוהש ןירישכמ ףוסו
 ךלה רמולכ 'ר ול דמע שרפס איייכו טייב ריב 'ופבו [קיחרהו ייפ ומצע ןותטהו א"ג ןוילגב בותכ 'ב א"יכבו] ,נ"חעו
 הלמ רמא םא רמא ודגנכ ךלה אלש הדוהי רב יסוי 'ר ול ןיתמ הו לאשי המ תוארל יוגה דגנכ ול דמעו
 ול רמואש הבושת התואמ יוגה והנעי סא (ירחוא רמא אנא הלמ רמא םא רמא הדוהי 'רב יסוי 'ר ול .ןיתמהו)
 ןיתמהו והיגהו 'וכו תוארל יוגה דגנכ [תי'יכו] 'יסופדב ףסונ םשמו) כ"ע תרחא הבושת והבישאו וירחא אבא ינא יר
 ןבזמל ןילזא ןותא ןאלו ןמ רסח פ"יכבו ,ת"פיב 'יעו ירחא רטא דע 'וכו ול דמע ג"ל וא טימשה ר"פד 'קליבו ,ול
 ןמ היל רמא ('וכו רמא ,יא 'מא הדוהי 'רב יסוי 'ר ומצע תא ןימטה 'ר שכתשנ חיייכבו ,הדוהי 'רב יסוי 'ר דע 'וכו
 'גיה החנמ ושעל רמאל הוצש בקעי וניבאמ ל"א 'וכו הלימ רמא םא רמולו ךמצע ןימטהל תדמל ןינמ ,ןה
 בקעוש ורמאי סתבושת לע םירדעה יגיהנמל ושע הנעי םא ותעדב ההיהו וגירחא אוה םג הגהו דועו 'וכו החולש
 רמאש תולאשה ןתואכ ןהו םיכרד ירבוע לצא תולגרומ 'וכו םתא המ תולאשה שלשו ,אוה והבישיו םהירחא אבי
 םא הכחו ומצע ןימטה הדוהי ר"ב יסוי 'רש הנוכה יתעדל] 'ךלת הנאו התא ימל ךלאשו יחא ושע ךשגפי םא בקעי
 רוע שוש רמאוו י"רב י'ר אביו שקבמ אוה הנאות קר זאו יברמ לכקיש הלאה תובושתה ירחא לואשל רוע בושי יוגה
 יבו 'א א'יבו פייכב 'יגה הנוכנו ,םהט חינוש יוגה תא ריחפהל ידכ ,יבר ירחא אב אוהש ומכ ,וי רח א הרייש
 לכשבו ט"קלב ראובמ ןכו תאזכ הוצ בקעו סגש בישהו ,ןכ תושעל ךל ןינמ ותוא לאש יברו ,ן ל (ירוחא) ירחא
 הוות ךתרמל ךינפל הלא ימלו ךלת הנאו התא ימל 'וגו ןושארה תא וציו רטאמה הז י"פע שרפמ ט"קלבו  ,[בוט
 ךולאשיו ךרדב םישנא ךואצמי םאו ךתנמוא המו ךלוה תא ןאלו התא ימל ול לאש ךרדב םדא עגפת םאש ץרא ךרד
 םאש ץרא ךרד הרות ךדמיל 178 דצ בוט לכשבו .ונירחא האב הרייש. ןנל שיש םהל רמאתו הזה רבדכ םהל רמאת
 יפלו ונירחא האב הרייש ונל שי ול רמאי רוחסל ךלוה התא ןאלו ךהונמוא המו ידוהי תא ימ ולאושו ךרדב םדא עגפי
 :'א 'יס ח"עפו 'ב ייפ ז"עפ ןמקלו 580 רצו 51 דצ ליעל 'עו ןה ןמו יתהגהו ,ךכ ריהזה ץרא ךרדב יקב בקָעי היהש
 ךו הנעמ הזה רבדכ וילא ןורבדה ותחלצהו ותלודגב אוה רשאב ותוא םכאצומב ארקד ארותי שרוד .ותלודגב 6
 ומכ תושקב ךרד ודגנכ ורפסי ךאיה םיאבה תורודל היה דמלמ ותלודגב ותוא םכאצומב שרפמ ר"'ב 'יפבו ,המח בישמ
 םיאבה תורודל םירדעה ירחא םיכלוהה לכ תא רחא ןושלמ ט"'וכ ר"ב 'יפבו ,'וכו ןורבדת הזה רבדכ ר"הה השוע אוהש
 סיאבה תורודל ןכ ןושעת סתא םג הונעו תולפשב ןינפל רֶבדְמ ינאש ומכ ושע לא ןורבדת הזה רבדכ רַמאל וירחא
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 'וגו עשר דיב הנתנ ץרא ד'הה 'וגו ונירחא בקעי ךרבע הגה םג םתרמאו (אכ
 : (דכ ט בויא)

 ןורוד לע והמתל ירכ  ,היכוברעב ןסינכה אל המלו ודבל רדע רדע וידבע דיב ןתוו ([זי
 ,לכק רמא אוהו לוסחמל יתא ,עשרלש וניע עבשל ירכ  ,תחאכ םלוכ ול ןסינכה אל המלו ,ולש
 :לכק רמא אוהו לוסחמל יתא

 :אקעב הוה אוה ףא 'וגו וינפ לע החנמה רבעתו (בכ
 רשע דחא תאו ויתוחפש יתש תאו וישנ יתש תא חקיו אוה הלילב םקיו (גכ

 התוא חקי אלש איה המר וניע הזה עשרה רמא  ,הינפב לענו הביתב הנתנ ,איה ןכיה הנידו וידלי
 הרסח תענמ (דיובויא) דפח והערמ סמל ה"כקה ול רמא אלד רב ןהכה אבא 'ר םשב אנוה 'ר ,ינממ

 :עיי ויק סלעיו ב"פ לעוסנס ,ק"פפ 'כ בויס 'קלי ,סט עוקלי 7 : סש עוקלי 6 : 895 ד5 ליעל 'ע :סט עוקלי 8
 :יד "סם פ'פ ןמקל 9  :י* ייכ ס"עפ ןטקל [יע] 8

 ;ן [וגו | ן הנתינ | 1 וינפ הרפכא רמא יכ ונירחא /תכאחופד ונירחא ל זוגו [1 'וגו ונירחא * 1

 /ן 'וגו רדע [ודבל -- רדע | ?א יל וידנע -- ןתיו 8 | כנאחפ יל .ך "וגו הסכי ..ינפ .ך]ך הסכי היטפוש ינפ

 /:תכגאהפ איבוברעב .ן הייבוביעב | תכנאחוד ול ₪ .יפ [ןפינכה | יתאופד המל .כנח [המלו | ם יל
 | יתנחד 'ל .כאופ [ול 4 | 5 ןרודה .ןן ןורודה | כאפ הומתל | י אייבורעב ,ד איובריעב ,] איבובריעב

 | רתגאפד עיבשהל ,יכח עובשל .ן [עבשל | פ יל ידכ | ו דחאכ | יכגאפ 'ל .ח ןלכ .יתְד ןלוכ , [םלוכ
 ;ירת"אפד לספחמל .יִאְו [לוסחחמל | ₪ עשרה ,ו עשר ותוא לש | פ יניע .יתוד ויגיע .כנאח [וניע
 יתא ,י לבק ... לסחמל יתא [לבק -- יתא 5 | 1 לבקי .רתכא"ופד ליבק .ין [לבק | 1 יל רמא | 2 ליפחמל
 ;לגופ [רבעתו 6 | נאו 'ל .תכ""א'א"ופד ליבק . .אוהו ("%א ולפחמל , ליסחמל ,"] לוסחמל) לפחמל

 אקעב .ן הקעג | תיאוד ל .ירכנ'אחפ [היה | יתכנאחופ 'ל [וגו | ח "ל וינפ | יתאחד רובעתו
 אוה .] 'וגו חקיו אוה ,ל "וגו .1א וידלי . .אוהה [תך וידלי --אוה * | ?א 'ל הלילב םקיו 7 | ?א הוהי
 ..אוה ,5 ויתוחפש יתש תאו וישנ ..אוהה .ןך 'וגו וישנ ..אוה ,ו וישנ יתש ..אוה ;פ 'וגו יתש תא חקיו
 הנותנ :פ הנותנ | א תוה .יתןנְִח התיה [איה | ] הניד 8 | %א וידלי רשע דחא תאו , 'וגו ויתוחפש
 הלתי [התוא חקי | יתאפ אמש | (בויא) יכפ יל איה | ב הער | י עשר ותוא לש וניע | ןפ הבתב | 1 הנתנ
 | א 'רו9 | ₪ הנפטחיו האריו ויניע הלתי :יתכנאחוְד התוא חקיו התוא האריו (כא וניע) ויניע

 רב ;(םש) י"'אְד אלדרב [אלד רב | ן ןהוכ אבא .א ןהכ אבא ,(םש) 5 ןהכ אבא 'ר '| [ך אבא ,ן אינוח
 ,יכגאחופ [רפח | ןך בקעיל ה"בקה | אפ 'ל :כ"%א1א היליד ןמ ,1 הילד ןב ,ן איילד רב ,[ך אילד
 ,(םש) יירתכגאהפד ארסח .ן] [הדסח | א תענמ המל ,(םש) ו1ך*א תענמ תא | [ךְד דסח ךערמ תענמ ₪

 | י?ך ךדסח
 שרפמו סרוג י'כ ר"'ב 'יפבו ,ושע ינפל דבע ומצע ארק בקעיש .'וכו ץרא ד"הה 1  :ותלודגב ותוא םכאצוטב
 תוארל (ארייתמ) אריתמ בקעיש הסכי היטפוש ינפ עשר דיב הנתנ ץרא ד"הה וינפ הרפכא רמא יכ 'וכו םתרמאו
 ומצע ארק רבכ בקעיש השק כ"מ 'יפ םג אוהש ןושארה 'יפל יכ רתוי ןוכנ הז 'יפו] וינפ הרפכא רמא יכ ןינפ תא
 םגו טוקליבו י"כ .לכב סרופמ רמאמהש המית | .וידבע ריב ןתוו 3 = :[האלהו 879 דצ ליעל שרדנו ושע דבע
 יעו  ,!וכו וידבע דיב ןתיו ןניסרג אלו החנמב וינפ הרפכא ארק לע בסומ שרדהש עמשמ םשו] ט'קלבו רי'ב .'יפב
 .ןתמתל ידכ | :םיקוספה רדסכ והורדיס הדגא שרדמבו 508 'ומע ג'המבו בוט לכשבו ,[4 תוא 861 דצ ליעל םג
 (ט"י 'ז לאקזחי) ועבשי אל םשפנ מלכו עבשל ידכ ךומסב ןכו לעיפ ןינבמ והמתלו ,ולש הנחמה לע והימתהל
 וניע תא תומסלו ןורדב והמתל ידכ איבוברעב ןפינכה אל .המל קתעוה ג'המבו ,(דיי 'צ םילהת) רקבב ונעבש
 ףוס ליעל שרדה י''פע וניע תא תומסלו םש ףסונו) עשר לש וניע עיבשהל ידכ תחאכ ןלוכ ול םסינכה אל המלו
 ת"הע י?שריפבו ;,עשר ותוא לש וניע עיב ש הל ידכ איבוברעב םסינכה אל המלו הדגא שרדמבו ,(ה'עפ
 ייעו ןורודה יובר לע והוותלו עשר לש ונע עיב שהל ידכ ןיע אלמ ורבח ינפל רדע ומישת חורו שרפמ
 לע (והמ תל םש ץנעראלפ י"כבו) והוות ל ידכ איבוברעב ו ל .ןסינכה אל המל ט"קלבו ,הות 'ע  ל"תמעב
 אל המלו והמתל ירכ ודבל רדע םא יכ איבוברעב ול וסינכה אל המל רחא ןושלמ ט"יכ ר"ב 'יפבו ,ולש ןורוד
 תי'יכבו| .ןיכומס תחאכ וינפל וסינכיו םדבל םירדעה ויהי רדע ןיבו ררע ןיב חויר ןתנ המל רמולכ תחאכ וסינכה
 תורוש חלשל ושע דיתעש זמר זמר אלא ודבל רדע רדע המל א'ד (יסות םושר ןוילגה לע) וז הפסוה ןאכ אצמנ
 ץירת שוכ םירצמ ינמ םינומשח ויתאי (בי'ל ח"ס ילהת) ד"הה אבל 'תעל םייפתמ וניאו בקעי תא" םויפל תורוש
 ויד הנק תיח והמ סויפ םוש וילע לבקת לאו (א'ל םש םש) הנק תיח רעג בקעיל 'מוא ה"בקה המ םיהלאל ודו
 רדעה לבקשכ םייסל אב .לוסחמל יתא 4  :['ה 'יס ה"לפ הבר תומשו 'ב חייק םיחספ 'עו ,ז"הועב הנקש םיוח
 אוהו לוסחמל יתא ותוא םג לבק רמא ינשה רדע לש גיהנמה רמא אוהו הלוכ החנמה אוה רדעהש רובסש דחאה
 ףא שרפמ י'כ ר"'ב 'יפבו ,הֶרצב .אקעב הוה אוה ףא 6 :ותוא םג לבק רמא ישילשה רדע לש גיהנמה רמא
 בקעיל תדמוע העש הארש יפל היה ותמחו ופא לע וינפ לע ביתכה החנמב הצור היהש י"פעא אקעב הוה אוה
 החנמ ול ןתנש פ'עא 'וכו הוה אוה ףא ספדנה ר"ב 'יפב רחא שוריפו ,[ספדגה ר"ב 'יפכ אוהו ושעל ל"'צש הארנ]
 ךירצ היהש סעכב יורש אוה ףא וינפ לע ת"הע י"שריפב ןכו ,הלא לכל ךירצ היהש רעצב ול יורש בקעי הוה
 ליייכב היכ | .'וכו חקי אלש 8 :רעצב היה אוה ףא אורו וינפ לע החנמה רובעתו םש בוט לכשבו ,הז לכל
 ,ינממ החקו הב וניע הלתי אמש איה המר וניע הז עשר בקעי רמא םש בוט לכשבו ,רצק ןושלב
 תאו 'וגו אוה הלילב םקיו םש ג'המבו ,ינממ החקינ התו א הא הי אלש המר וניע הזה עשרה רמא הדגא 'מבו
 המר וניע הזה עשרה 'מא הינפב לענו הביתב הנתנ לאומש 'ר 'מא התיה ןכיא הנידו וידלי רשע דחא
 .'וכו אבא 'ר םשב 9  :'י 'וס ח"עפ ןמקלו נ"חעו ינממ התוא תקו התוא האריו ויניע הלתי אלש
 ג'המבו ,549 דצ ב"ח ת''הגאבו 285 רצו 227 דצ ליעל ייעו 'וכו אבא םשב ['בו 'א א"יכבו] ויכב 'יגה אפירע
 ךיחאמ דסח תענמ .'וכו הרסח תענמ | :[פ"פ ןמקל נ"חב 'עו] הילד רב הנ הכ רב אבא 'ר םשב אנוה 'ר
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 אל ,לרעל תאשנ איה ירה לוהטל אשניהל התשקיב אל  ,היתריינ אל בויאל הכסנר הטכ ךוחאמ
 :(א רל תישארכ) 'וגו הגיר אצתו ר'הה רוסיא ךרד תאשנ איה ירה רחה ךוד אשניהל התשקב

 בהיו אכה ןמ בסנ ,רשנ ומצע השע יריא 'ר 'שמ אנוה 'ר לחנה תא םריבעיו םחקיו (רכ

 :אכה בהיו אכה ןמ כסנ אנה

 : ילק כ וקל 3

 [היתרייג -- הבסגר * | 'ל המכ | 'ו ךיחא ןמ .ן ךיחאמ .(פש) י'רתכנאחפד ךוחא ןט .?ך [ךוחאמ 1
 התבסנו :₪ היתרייג אל בויאל תכסנר .] התרייג אל בויאל הכסנד ,ל היתרגיאל ("ָל שניאל) בויאל חבסנר
 ,?ף| החריב אל שיניאל תביסניאד .!"| היתרויג אל שנאל תביסנד ,ץְ] בויאל תבסנ ,3 התרייג אלו בויאל
 וא .*א תרייג אל היל תביסנ יאד 2 תרוג אל תבסנד ,31 התריג אל (ב סנאל תבסנד) סנואל תביסנד
 2 ,ך הימתב היתרייג ואל בויאל תבסנר א"נ התניז אל ארבגל תביסנתיא וליאד ,(םש) *\ אתפיזג אל היל תביסנ

 האושנ החיה וליא אריג אל אבסנ אר ,[ך הימתב היתויג ואל בויאל תביסניאד א"נ . . ארבוגל תביסניא ולאר
 ,ן [התשקיב | חו אלו | 1א אהימתב ארייג אל בויאל תבסנד אנירחא החיש אריגרג וריבחו הנזמ התיה אל
 ,1א האשנהל .יזןחך האישהל .כ*א] אשנהל . [אשניהל | (פש) יתכאחפְ השקב .' התשקב ,1 תשקיב
 /ם רוסא ךרדו לועל | ם 'ל .(םש) ו תרויג תאשנ .[ךנז] תאשינ [תאשנ | [ רתה ךרדו לוהמל | ף אשנתש
 [נְוְל אשניהל * | (םש) יתכַאחד תשקב .נְו התשקיב 2 | (יַפ 'ל רוסיא -- אל) ן אלו | י רוסיא ךרד
 ירה * | 1 ריתיה :תכ"אח רתיה | | ךררל | ?אל 'ל .'א האשנהל .(פש) יתחְד האישהל .2 אשנהל

 | יתכנאחד האל חב .ןפ ['וגו | כו רוסא | תגיאח תאשימ | ל ל .כד ירה [(פש) יתנאחול איה
 | ל ירא [ידא"* | תכאופד םשב .נ םושמ | ] הנוח | ול יוגו [יתכנאחפד לחנה תא * 8
 ,פזח [אכה בהיו | ו הכהמ ,ן הכה ןמ | א גוסנ ,תפד גיסנ .יכנחו [גפנ | ףִד רשגכ .ייכנאחופ [רשג

 /ן הכה בהיו הכה ןמ בסנ .כז [אכה בהיו -- גסנ 4 | ן /ל .א אכהל בהיו .יתןפְד אכה ביהיו .ן] הכה בהיו
 | יתד יל ,ם אכהל אכהמו ,] הכה ןמ בסנ .א אכהל ..אכה ןמ (?א בוסנ) בוסנו

 לי"וכב תירקיעה 'יגה הנוכנו ,פ"פ ןמקלו ןאכ רטאמה הזב תואסריגה ןברו 'וכו תבסנד המכ השאל ךתב ול תתנ אלש
 "ע בויא לש ותשא התיה הנידש הדגאהו ,[יטיש יניב היולת ר'מלהו בויאמ בותכ ל"יכב| בוי א ל הנסנד המכ

, 
 היתרויג א ל יתהגהו היתרגיאל ל"יכב שבתשנו ,[א"י 'יס 55 ןמקל תרחא הדגאו] 615 דצו 181 רצ ליִעְל
 ו"יכב תלגרומו ,ורוצב רוקנ ו"יתהו) התרייג אל |הקחטנ בויאל תלמו] בויאל הבסנד ןאכ ו"יכבו ,הימתב ותרייג אל
 ח"יכב ןאכו) ההרייג אל בויאל תבסנד ח"יכב םשו ,החריג אל בויאל תבסנד פ"פ ןסקלו (ד'וי ילב יוניכה תביתכ
 (הימחב) היחרייג ואל בויאל תבסנד א'ג 'יסופדב 'יגה איהו ,תרייג אל כויאל תבסנד םש ג"וכבו ,(בויאל תבסנו קר
 בטומל ותריזחמ ההיה ושעל תאשנ התיה םא ןכו הימתב בטומל ותריזחה אל בויאל תאשנשכ כ"מב ןוכנל שרפמו
 ב"מ אמוחנתבו ,סכש ריב הלפנו כטומל ונריזחת אמש ויחאמ הענמש בקעי שנענ ךכלו ת"הע י"שריפב םג 'יעו
 ךייח ונממ התוא התכסח הייבקה ל"א השאל התוא לוטיו ושע התוא הארי אלש הביתַב הנתנו הניר בקעי לטנ םש
 הלטנשכ ותוא תרייגמ התיה אמש ושעל תאשינ התיה וליא רסח והערמ סמל ביתכד אוה תנקוהמ איה לרע םדאל
 רי'אלב רוג תארוהכו ,'וכו םכש החוא אריו הדגנכ אב הריאמ ןב ירה התוא התכסח ךכיפל ותוא הרייג אל בויא
 ולא היתרויג אל שנ א ל תביסנד טיייכ ר"ב 'יפב ןאכ שרפמו סרוג (רוג 'ע רי'תמעבו יד רג 'ע ךורעב 'יעו) ףאנ
 (התריג ל"צו) החריב אל שיניאל תביסניא ד א'יכ ריב 'יפבו ,הנוז ההשענ ההיה אל םדאל התיה האושנ
 תביסנתיא וליאד 'יסופדב הנושארה 'יגהו ,ש גי א ל ליייכ ןוילגב ןמסנ ןכו ,הנוז תשענ אל םדאל האושנ החיה ולא
 ןמקלו [:סותב שיעו 'ב 'י ז"עב אריגרגמ היארה ףסוגו ןוילגב 'ב א"יככו םינפב 'א א"יכב אוה 'יפהו] 'וכו ארב גל
 החיה אל סנא אוהש י'פעא ושעל תאשנ ולא (ההרייג) היתרויג אל (ס ג א ל) שנ'אל תביסנד י"ב ר"ב 'יפב פ"פ
 אל סנוא ל תביסנד ג"יכב ןאכ ןכו  ,ןירויג ןווהת אל ימלשורי םוגרתב (ג'י 'כ תומש) ףאנת אל ושכע הנזמ
 אל בויא ל תבסנאד א'ס פ"פ ןמקלו התריג אל םנא 5 תבסגד א'ס ןאכ ןטסנ א"כא ,שררמ ןוילגבו ,התריג
 תיתרייג אל תביסנד פ"פ ןטקלו תרוג אל תכסנד ןאכ עטיק כ"יכבו ,התרייג אל סא ל תבסנד א"ס התרייג
 קתעוה ג"המבו ,לוהט אלו רג אל וניאש בויאל תכסנ איה פ'פ ןמקל [חי'יכבו] 'יסופדב 'וגה הרזו ,נ"חב ע"יעו
 םש בוט לכשבו ,רוסיא ךרד לרעל תאשינ איה רתה ךרד לוהמל התתנ אלו דסח ךיחאמ תענמ 'ןכו וֶל 'מא קר
 רתיה ךרד האישהל תיצר אל לרע אוהש םכשל תרסמנ איה ירה לוהמ אוהש ךיחאט תעגמ ה"בקה ל"א שרפמ
 ךייח לוהמל התוא תיאשנ אלו הביתה ךוהב תתנש ךיחאט דסח תעגמ התא הדגא שרדמבו ,'וכו תאשינ איה ירה
 יר םשב אנוה 'ר שרפמו סרוג ק"דרבו ,'וכו תאשנ איה ירה רתיה ךרד אשנהל תשקב אל לרעל תאשיג איה ירה
 -תתנז אל האשנ יא שריפו תרג אל תכסנ יא ךיחא ןמ דסח תענמ דפח והערמ סמל ה"בקה ל"א אלד דע ןהכ אבא
 אצתו איה הדה רוסיאב תאשנ איה ירה רתיהב האשנתש תשקב אי לרעל תאשנ איה ירה לוהמל אשנתש תשקב אל
 חקול ריבעטו רזוחו ןאכל ןתונו ןאכמ חקול רכעל רבעמ לחנה תא ריבעמה .רשג ומצע השע 8 :ףגו הניד
 םשב אנוה בר אבוה ק"דיבו ,704 רצ ג"ח א"הגאבו כ"מב 'יעו תרדוב הלט וז הארוהב (!רשגו ,ןאכל ןתונו ןאכמ
 רשגכ ומצע השע שרפמו סרוג תי'הע י"שריפבו ,אכה ביהיו אכהמ ביסנ רשג ןימ כ ומצע השע ירוא בר
 הז רבעמ אשנ רש גב ומצע השע רמא ידיא 'ר םשב אנוה 'רו 114 דצ בוט לכשבו ,ןאכ חינמו ןאְכמ לטונ
 םריבעה ךכ ןאבל ןתוגו ןכמ חקולש םדאכ לחנה תא םריבעיו םחקיו ש"פמ ט"קלבו ,הז רבעל ןתנו לחנ לש
 ונתונו הז רבעט הז תא לטונ היהו םימה עצמאב דמוע היהו רש ג כ ומצע השעש רמלמ הדגא שרדטבו , תחנב
 ול רשא תא חקיל ומוקממ וז אל רהנה עצמאב דמוע היהש רשגכ שרפל ןיאש בתכ ןויכזה רפסבו ,רחא רבעל
 :'וכו הרצק םימה תמא אלא לחנ הז ןיא כ"אש ינשה רכעב וחינמו הז רכעמ

 1) רָשְנג עז.
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 זע השרפ
 יר םשב היכרב 'ר] (וכ גל סירבד) ןורושי לאכ ןיא "וגו ודבל בכעי רתויו (הכ בל

 ה"נקהש המ לכ אצומ תא ,םכבש םיחבישמו םיאנה [ןורושי לאכ ימו לאכ ןיא ןומיס 'רב .הדוהי
 והילאו םיתמ היחמ ה"בקה ,הזה םלועב םיקידצה ידי לע השעו םידקה אובל ריתעל תושעל דיתע
 תא ךרבמ והילאו שעומה תא ךרבמ ה"כקה  ,םימשג רצוע והילאו םימשנ רצוע ה"בקה ,םיתמ .היחמ
 ,תורקע דקופ עשילאו תורקע רקופ ה"בקה ,[םיתמ היחמ עשילאו םיתמ היחמ ה"בקה] ,טעומה

 ,('פ ו"ע) בטכ ופ כוט 'פ +ם;יכס ,ט"כפ ללועס םכדע ,('ג "יס י"'פ) וניופס כדס הנכ סיכנד 2: צילק 'ל .טוקלי 1
 כדס 'עו] (ו"ט 'ג) סיסש סע 'פ םלקק םכדמ ,'ע 'יפ סש סעוסנס ,3"י ייפ כופפ ב"ע 6עוסנס ,'ד 'יפ ז'כפ סנכ [כקיו
 : [(14 75) .ג"'פ .סבכ ןקילפ

 א

 ' דע ומע ..ודבל .ן "וגו ומע ..ודבל ,2 ומע שיא קבאיו ודבל .יאפ ודבל ,ל וגו [ן וגו ודבל * 1
 | יתד ךרזעב םימש בכור .נ] "וגו ₪ .5אפ [ןורושי | א ₪ 'יתכ .ם = 'תכ [ןיא | [ך רחשה תולע

 ;ן ןורושי . .ןיא ןומיס יריב הדוי יר םשב ..'ר .פ ןורשי ..ןומיפ רב ..םשב ..'ר [1] ןורושי --- םשב -- ירך *

 ..ימו ןורושי לאכ ןיא ןומיס 'רב הדוהי 'ר םשב ..'ר , ןורושי ..ןיא רמא ןומיס 'רב הדוי 'ר םשב . .'ר
 ..ימו לאכ ןיא .ך'א ןורושי ..ימו ןורושי לאכ ןיא 'מא ןומיס 'ריב ([ך הדוי) הדוהי ..'ר | ,5?% ןורושי
 ,יית'א םיחבושמהו .] םיחבושמה ,2 םיחבושמ .ן ןיחבושמו | ך םירשיה ,?אפ ןיאנה 2 | ל ליב ןורושי

 ,ן אבל ..ה"בקה אוהש ,ןְִד אבל ..ה"בקהש | ןןְד התא [הא | %א םהבש | ך 'ל .?אפ ןיחבושמהו
 דיתע ה"בקהש ,ם דיתעל ה"בקה תושעל דיתעש .5 אבל .,דיהעש ,1ו אובל ..תושעל ה"בקה דיתעש

 |י 'ל הזה | יפ םיקידצ | אפ םידקה .ו ה"בה השעו םידה 8 | א תושעל ה"בקה דיתעש .,[! תושעל

 ,לא"] םיתמ היחה ,ך םיתמה תא היחמ .יזְִנְו [םיתמ היחמ 4 | ְך םיתמה .[םיתמ ל | (ךומסב ןכו) ןך הייחמ
 | ם טעומה .ן טועימה תא | אפ ךרב | פ ןכ והילאו .5ַא םימשג רצע והילאו | א רצע ה"בקה | ₪ ןכ
 [יתנְו םיתמ -- עשילאו -- ה"בקה * 5 | 5 ןכ .אְו טועימה .. ('א ךריב :"| ךרב) ךרבמ .5% טעומה . .ךרב

 | אפל 'ל .כ"א!א"] םיתמ היחה ..םיתמ היחמ ה"בקה . םיתמה היחמ ..םיתמה תא היחמ ה"בקה

 |  ןכ והילאו [תורקע -- עשילאו

 הוש א'צפ דע ןאכמו ,אנ ינליצה ה'דרב 909 דצ לועל י"מב 'יעו 'א א"יכב "עפ היכו .זע השרפ
 :המותס וא החותפ השרפ ןאכ ןיא ארקמבו ,ה'עפ ןמסנ ר'פדבו ,ונינפלש רפסמה םע הז י'כב תוישרפה רפסמ
 ומכ ןומיס 'רב הדוהי 'ר םשב ב'ר הנוכנה 'יגה רגוסה רמאמב םג ילואו ,נ'חעו יתמלשה ןכ | .'וכו היכרב יר 1
 ןורושי שרוד | .ןורושי לאכ ימו 5 :851 רצו 8 דצ ליעל 'יעו םש היעשי ירוכמ 'קליב [יבו 'א א"יכב] ייגהש
 ולא םכבש םירשיה ןורושי לאכ ימו שרפמו סרוג א"יכו ט'יכ ר"ב 'יפבו ,םכבש םיחבושמו םיאנה רשי ןושל
 רמאשמ לבא ןורושי יהלאכ םיהלא ןיא (רמוא יתייה) ינא רמוא ןורושי (םיהלאכ ןיא רמאנ ולא) לאכ ימ רמאנ
 אוה ןורושי לאכ (אוה ימְו שרפמדכ) ןיא אוה ימנ שרפמדכ לאכ ןה ןורושי לבא לאכ ןיא עמשמ ןורושי לאכ ןיא
 ,תי"'פיב 'ע] אושב דוקנ 'ולכ) לאכ ןיא רמא םא רהא ןושלמ טייכ ר'ב 'יפבו ,ךאלמל (גוורזנש) גוודזנשכ .בקעו
 יכ לאל המוד ןיא עמשמ לאכ ןיא רמאשמ לבא ןורושי לאכ םיהלא ןיא רמוא יתייה ןורושי ([םיהלאכ 'יגה א'יכבו
 היינש 'יפ םירבד ירפסבו] ('ט 'מ בויא) ךל לאכ עורז םא בותכ וניצטש ומכ עמשמ חתפב דוקנש המָו ןורושי םא
 םש םיאנת שרדמב אוהש ומכו ןורושי אלא ל"צש 'רנו ,ןורושי לא תרמוא שדוקה חורו לאכ ןיא 'וא לארשי אתיא
 השלש הנומ לי'יכב 'יגה יפלו ,םש י"מבו 897 דצ 'יעו תונוש םימעפ ליעל ןונגסה ןכו .אצומ תא | :[2ל1 דצ
 םש) טעומה תא ךרבמ ('א םש םש) םימשג רצוע (ט'י ז"י א"מ) םיתמ היחמ והילא ידי לע הי'בקה השעש םוסנ
 ייגה י"פעו ,רטב רמ קיתמהו םירמ קיתממ (זייט יד ב'מ) תורקע דקופ עשילא ידי לע השעש םיסנ השלשו (ד"י םש
 ךרבמ עשילאו 'וכו ה"'בקה (ביל יד ב"מ) םיתמ היחמ עשילאו 'וכו ה'בקה יתמלשה טוקליבו יתנייצש י'כו 'יסופדב
 אתליכמב שרדה י'פע ת"פיב שרפמ 'וכו (רמה) םירמ קיתמט ה'בקה שרדהו ,(ב"מו 'ב םש םש) טעומה תא
 רמה תא קיתמה עשילאו 'וכו םיחולמ ךותט ןיקוהמ םימ םהל ואצי 'וכו דנ ומכ ובצנ ו"'פ אתרושד 'סמ חלשב
 אצמנ לאומש שרדמבו ר"בדב םגו) היל ג'ל ['בו 'א .א"ובו] כייכו ו"יכו פ"יכבו ,ג"עצו (ט"ל םש םש) הדש תועוקפב
 השעש קר אל ,וז ףא וז אל ךרדב שרפתיו ךומסה שרד םע דחא] אוה ילואו ('וכו קיתממ ה"בקה תחא םעפ קר
 קיתמה הי'בקה שרדהל רחא ןונגפ [אוה ןושארה שרדהש וא ,רמב רמ קיתמהו סנ ךותב .סנ אלא רמ קיתמהו סנ
 י"" רמא הכ רמאיו חלמ םש ךלשיו םימה אצומ לא אציו ש"מכ רמב רמ קיתמה עשילאו הרמ ימב יולכ רמב רמ
 םימה וקתמיו םימה לא ךלשיו ץע י'י והרויו אתיא א'פ 'ד 'סמ םש אתליכמבו ,(א'כ 'ב ב"מ) 'וכו םימל יתאפר
 רמה תא אפרמ קותמב ד"וב 'וכו תיז ץעמ רתוי רמ ץע ךל ןיאש תיז לש ץע הז רמוא יעדומה רזעילא 'ר 'וכו
 דימ חלמ םהב ןתתש ןיפי םימה אלהו 'וכו םימה אצומ לא אצוו וב אצויכ 'וכו רמב רמה תא אפרמ ה"בקה לבא
 ,םש אמוחנתבו י"בשרד.אתליכמב 'יעו סנ וב תושעל ידכ לבחתמש רבד ךוחל לבחמה רבד ןתנ דציכ אה ןיחרסנ םה
 לשומ ימ ימלועב יתארבש המ לכמ ה"בקה ול רמא םיהלא תאריב לשומ קידצ שרדב אבוה םש לאומש שרדמבו
 היבקה םיתמ היחמ והילאו םיתמה היחמ ה'בקה השוע קידצה השוע:;ה"בקהש המ אצוט תא יב ,לשומ קידצ יב
 תוכירא רתיבו ,םירמ ב םירמ קיתמה השמו םירמה תא קיתממ ה"בקה םימשג רצוע והילאו םימשג רצוע
 םיקידצה השוע היבקהש המ לכ רציכ לשומ ה"בקהש לוכיבכ םילשומ םיקידצה 'וכו לשומ קידצ והמו םש ר"'בדב
 לש הנב תא היחה עשילאו םיתמ היחמ הי'בקה 'וכו תימנושה תא דקפ עשילאו תורקע דקופ ה"בקה דציכ ןישוע
 אלש ןמענ תא אפיר עשילאו היטר אלב אפרט ה'בקה 'וכו םימי וערק עשילאו והילאו םימי ערוק ה"בקה תימנוש
 'וגו השדח תיחולצ יל וחק רמאינ ביתכ ךכש םי רמ ה תא קיתמה עשילאו םיר מ ה תא קיתממ ה"בקה הייטרב
 דירוה לאומשו םימשגה תא דירומ ה"בקה 'וכו םימשגה תא רצע והילאו םימשג רצוע ה"'בקה םימה ו א פריי ו ביתכו
 רשאו 'וכו אוה רבכ היהש המ םש אתקיספבו ,'וכו שאה תא דירוה והילאו שאה דירומ ה'בקה 'וכו םימשגה תא
 עשילא י"עו והילא י'ע היה רבכ ול רומא םיתמ ונל תויחהל דיתע היבקהש םדא ךל רמאי םא היה רבכ תויהל
 שדהלו תושעל דיתע ה'בקהש המ לכ רמא אתפלח ןב רזעלא 'ר םשב אחא 'ר 'וכו לאקזחי י'עו
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 הנקה ,םירמ קיתממ עשילאו םירמ קיתממ ה'יכקה ,[טעומה תא ךרכט עשילאו טעומה תא ךרכמ ה"כקה]
 לוט יטו ןורושי לאכ ןיא ןומיס 'ר םשב היכרב 'ר  ,רמכ רמ קיתטה עשילאו רטב רמ קיתמה
 :ודבל בקעי רתויו בקעי ףא (וו ב היעשי) ודבל י"י בגשגו וב 'תכ ה"כקה המ ,אבס לארשי ןווושי

 הולו םילמנ הול ןאצ הזלו ןאצ הזל ,ול המריג העור תומרב אנוה 'ר [ומע שיא קבאיו|
 דיט רבד חכש אמש הארו רזח ,ולש כקעי רביע ,ילש ריבעמ ינאו ךלש רכעה ול רמא ,םילטנ \

 איטטנרפב ןיקוסע ויה לאילמג ןכ ןועטש ןברו 'רכ ןועמש 'רו אבר הייח 'ר אמליד :וטע שיא קכאיו
 : דיכ ייפ סט 6עוסנפ ,ח"י 'יק תלטנ נ"מ לעוסנת ,סיכ ו"ט תועט י"כטכד לחליכע ,ל"פ 'ד םכפמ חלשנ סתליכמ 1

 :'[ "0 סלשו נ"מ לעוקנס ,(" 'נ) סלע םלז יפ 'פ קנכ סיכיסק כיס ,סש עוקל 4 :ז" 'נ סיעשי יכיכמ 'קלי 2

 ךונמ ..טועימה ..ה"כקה ,א טעומה ..ךרב עשילאו . .ה"נקה [יתָנְד טעומה -- עשילאו --ה*בקה * 1

 ..ומה ..ה'גקה [םיומ -- קיתממ ה"בקה | פל יל , טעומה תא ךרבמ ה"בקה ,ן טועימה תא ("] ךרכ)

 | כאופ 'ל .ןך רמה תא קיתמה עשילאו קיתממ ה"כקה ,יד רמה תא ..רמה תא ..ה"בקה .] רמה ..תא
 רמח תא ,[₪ [ומב רמ | ] קיתמ .?א קתממ ,יכ'אופ קיתממ2 | ןן 'ל רמב -- ץשילאו -- היבקה

 :ם הדוהי 'ר | כ םושמ | 5 ןכ ומכ .יכנאוְד רמב רמה תא (י קיתממ) קיתמה | כ רמה תא .יִנָאָוְד רמב

 +[ ירשי גל ישי [םתכאוד לאושי * | ם ןורשי 8 | ן יל .ם ןורשי [ןורושי | מא ןומיס 'רב הרוהי 'ר

 | נן יל :ו'א היב [וב | ן 'ל :₪ בתכ .םיא ביתכ ."ןך בותכ .תףכנ [תכ | ] הבס | י ןורושי
 |-י אכח :מא (מ?א וב) היב ביתכ בקעי [בקעי | מ אוהה םויב ורבל י"י בגשנו ,] ודבל בגשנ [ורבל --בגשנו

 אנוה 'ר .1 אינוח יר [אנוה 'ר | יתכנופד 'ל .1א רחשה תולע רע ומע ..קבאיו [*א ומע -- קבאיו * 4

 המדנ ,.אפ ול המדנ ..תומדב | [] אינוח 'ר רמא 8 רמא הנינה 'ו .ןכאוןד רמא אינוח 'ר ,' רמא

 ךכ רחאו [ינאו | יח ילש תא .תכגאופד ךלש תא | ן ריכעה 5 | יתכגחוד העור תומדב ול (ן המרינ)

 | יתנאחפד רינעה .כ רכע .ן [יגיע | יח ךלש תא .תכנאופד ילש תא | כא ריכעא | תד ינא
 ייכגיאחפ (וגד --רוח | יתכנאחופ ולש תא || תכד בקעי וניבא .י'אחְו וניבא בקעי .'אפ [בקעי
 ,ך רזחד ןמ .[ך רדהד ןמ .ינאחפ [דימ | תד םולכ ןנישנא אמליד ימחנו רוזחג רמא .'או רבד . .רזחו

 | תחפד 'ל .?א תחא םעפ אמלד .?ירכ'א] אמלד ,ן [אמליד | 'א רחשה תולע דע ומע .] ומיע 6 | כו יל
 | תו יריב .פ יביג | 'אחו יל .י הבר רב .1 הנוו .ף'אפד הגו .כ [אגי | יתכנאהפ אייח
 (ח ויה) ןווה .נא ןיקסוע ויה | תןד יל .י'א גיבשרו .ם יילמג ןב ש"רו ,כג!אחְו [לאילמג -- ןברו
 | יאחפ איטמקרפב ,] אייטמגרפב'| ךָד ןיבהיו ןיבסנ ,י ןיקיסע :.כ"אפ ןיקסע (כ ןווה) ווה .חַו ןיקיסע

 הזה םלועב םיקירצה ויאיבנ י'ע ותצקמ השעו םידקה רבכ אבל דיתעל ומלועב
 דיתע ינא היבקה רמא לאקזחי י"'עו עשילא י"'עו והילא י"ע ןכ השע רככ םיתמ תויחהל דיתע ינא ה"בקה רמא דציִכ
 םש רומא אמוחנהו ב"מ אמוחנתבו ר"יוב אקספ התואב 'יעו 'וכו השמ י"ע ןכ השע רבכ השבי םיה תא תושעל
 ןורושי 'יגה טוקליכו ,ןורושיו לארשי ומש ארקנש וניבא בקעי .אבס לארשי 8  :'וכו היהש המ 'פ תלְהְק שרדמבו
 רמא ןומיס יר םשב היכרב 'ר החיתפה ףוס קר .קחעוה 182 רצ בוט לכשבו ,םש י"מבו 784 דצ ליעל 'יעו אבס
 .'וכו אנוה 'ר 4 = :ודבל היב ביתכ בקעי ףא 'ןכו בגשנו היב ביהכ ה"בקה המ אבס לארשי ןורושי לאכ ןיא .ביתכ
 םתצקו רחא ןונגס יונישב 'וכו הלע תאז ימ 'פל ר"שהשב ורדסנ השרפה ףוסל בורק דע ןאכמ ונינפלש םירמאמה
 ונא ןיא ומע שיא קבאיו ביתכ רמא ובלח 'ר םשב היכרב 'ר הלחת סרוג סשו ,ןאכ 'יסופדה תחסונ סע םימיאתמ
 רטא אנינח 'רב (ר"פדב היכ) אמח 'ר ול המדנ (וידו ר"פדב הי'כ) דצ הזיאכו 'וכו ימ לש ותושרב היה ימ ןיעדוי
 (ו"רו ר"פרב ה"כ) אנו ח 'ר םש 'ג כ"חאו 'וכו ירא ול היהש ךלמל לשמ 'וכו ול המרנ עשרה ושע לש ורשל
 תא וניבא בקעי ריבעהש ןויכ .ך ל ש תא ריכעמ ינאו י לש תא רבעה ול רמא 'וכו ןאצ הזל ול המדנ העורל רמא
 [ח"יבו] 'יסופדב ה"כו ,ומע שיא קבאו רזתד ןמ םולכ ןנישנא אמליד ימחכנו רוזהנ רמא ולש
 ם"ארב אבוה ןכו טוקליבו י"כ ראשב םג אתיא רבד חכש אמש הארו (רזחו) רזח 'יגהו ,'וכו ימחנו רוזחנ רמא ןאכ
 'א א"צ ןילוחבו ,ריבעה תארוהב רביע לעיפה רזו ו"יכב םג אתיא ךאלמה רבי ע ךומסבו בקעו ר בי ע 'יגהו ,ש"ייעו
 ו"שריפבו ,םינטק ןיכפ לע רייתשנש 'וכו ורבל בקעי רתויו 'וכו ול המדנ סכח דיטלתכ 'וכו ול המדנ יוגכ תודגאה
 לאכימ ול חלש ארויתמ אוהש ה"בקה הארש ןויכו םש ב"מ אמוחנתבו ,םהילע רזחו םינטק םיחפ חכש ת'הע
 השעמ .אמליד 6  :'וכו ומע שיא קבאיו רמאנש העור תומדב ול המדנ ךאלמה ול השע המ הבירמ וטע תושעל
 גתנמכ השענ ורטא ריעה ןמ ואציש ןויכ רוצ ריעב ישמב ןינתונו ןיאשונ ויהש ג"בשרו ר"ב ש"רו הבר אייח 'רכ]
 וגיבאמ ודמלש ובישהו (ןכ תושעל) תאז םכל ןינמ סהַל ורמא 'וכו ואצמו ורזח המ רבד ונחכש םא הארנו וניתובא
 לאילמג ןב (שיירו) ןועמש ןברו 'יגהו ,678 דצו 48 דצ ליעל י"מב 'יעו (!אמלד רוקנ א"יכ ר"ב 'יפבו ,[רזחש בקעי
 (194 דצ ליעל ייעו) ןתמו אשמב איטמגרפב קוסע ג"בשר היהש 'יגה וז םייקל השקו ,טוקליבו י"כ ראשב םג אתיא
 הבר חייח 'ר רופיסה ט"עפ ףוס ןמקלו ,לאילמג ןב ןועמש ןברו ג"ל ר"'שהשבו ייסופדבו ,'רב ןועמש ירו ח"ר םע
 אתפלח ןב ןועמש 'רו ירב ןועמש 'רו הבר אייח 'ר םש 'יסופדבו 'וכו ןותא 'וכו אתופל חה ןב ןועםש 'רו

 "ו ,'וכו ןיכלהמ ווה אתפלח ןב ןועמש ירו אבר אייח 'ר 'ג 'ב א"פ תוכרב 'שוריב רחא רופיסבו ,םש נ"תעו 'וכ
 548 רצו 141 דצ א'ח עיגאלאעכרא םיורק 'יעו ןיפכטימב רחסמ םוקמ היה רוצו 884 דצ ליעל 'יעו ישמ ןיסכטימ
 "וגהו :סיינפ אדהב אירביט אדהב 688 דצו וכע הדהב 195 דצ ליעל ומכ רוצ אדהב ןושלהו .7101 דצ ב'הו
 'יעו ןכ .'יגה םירפפה ראשבו םולכ םע די ם 'יפו ,181 דצ ב"ח ר"תמעב ייעו כ"יכו ם"יכב ם1 אתיא ןנישנ
 ןושל םיליעמ לש רחא ךרכ יושמ שרפמ ר"ב 'יפבו ,תרדוב הלמ הלייחמו ,567 דצ םש ר"תמעב רעשיילפ תופסוהב
 'יפ 'יסכטסד אלמחמ א'נ 'ב א"יכ ןוילגב כ"כו ,'א א"יכב אוהש ומכ א ל מ ח מ 'יגה י"כ ר"ב 'יפבו] .לאעמשי
 ארח ןוחכשא קתעוה יה לחמ 'ע ךורעבו ,[למח יברע ןושלל ןווכו ,למח לאעמשי 'ושל הלמחמ יולועמ לש יושמ
 רעשיולפ תופסוהב 'יעו ןיסכטמ 'יפ אוהש 'רג םשו רחבוט ישמ 'פו ןיפכטמְד הלייחמ סכטמ 'עבו ןיסכטימד .אלייחמ
 !רו הבר אייח 'ר ו"דו ר"פדב םש רטאמה ןושלו ,ר"שהשב הליבח ומכ הלייחמ תארוהו ;808 דצ ג"ח ל"תמעב

 ) אָטְלב
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 ,םערימ ןנישנ ןיא ימחנ וניתובא תונמוא סופתנ ךלנ ורמא םהל ואציש ןויכ ,רוצ הדהב ןיסכטימב
 שיא קבאיו רזחד בקע]] ןנוכאמ 'טא ,ןוכל ןה ןמ ןוהל 'מא  ,ןיסכטימד הלייחמ הדח ןוחכשא ןורזח
 רכעה ול רמא [םילמנ הזלו םילמג הזל ןאצ הזלו ןאצ הזל] ול המדינ םיטסיליכראל 'מא ןינבר  ,[ומע
 ריבעמ חכשמו רזוחו ריבעמ וניבא הוהו ןיע ףרהכ וניבאלש תא ךאלמה רביע ,ךלש ריכעא ינאו ילש 4

 סוקמרפ סוקמרפ היל רמא וראוצב ןחנו ןירקיפ לטנ סחניפ 'ר רמא  ,סוקמיפ היל רמא ,חכשמו רזוחו
 : סי ' .סידנוע יכיכע קני 8

 ,ו1אְו [רוצ הדהב | ךֶד אסכטמ ןידהב .ך ןיסכטמ יב .%% ןיסכתמב ;יכ1אןפ ןיסכטמב .1 [ןיסכטימב 1

 ,ל ואציש ןויכ [י םהל -- ןויכ* | ד ןוהתדיבע ןידבעו רוצ אדהל ןולע ,[ֶ הדהב :בכנ"אפ רוצ אדהב

 | תד (ת ילייפ) יליפ ןמ ןיקפנד ןמ .'א ךרדל םהל . .ןויכו .1ן ןהל . . ןויכ) ןויכו .2?אחפ םהל ואציש ןויכו
 | ימחנו רוזחנ | ] ןירמא וניתובאלש ,יא ורמא = [וניתובא | ([ך*א שופתנו) סופתנו | 'ך ירמא [ורמא ל

 | י ורזח .אפ ןירזח ל | םולכ [פעדימ | יתגאחוד ןנישנא .כפ [ןניש | ת המ .יכאחפד יא :גו [ןיא
 | תוד יל .ח דה .יטכגא"ופ אדח [הדח | י וחכשאו ;א ןיחכשאו ,תכחופד ןוחכשאו .ץ) [ןוחכשא

 | רי"א'א אלמחמ ."ץ) הלחמ ."ע אלחימ ."עכלאפ הליחמ .ג הילייחמ .י"רעתְד אלייחמ .עחְו [הלייחמ

 | 'א ירמא .ת ןוימא .יכג'אחוד ןירמא | ד ןיפקטמד  .ילךעתכנאחופ ןיסכטמר .*רע [ןיסכטימד
 (?א אה) אד [ןוכל | אפ אנמ .!ית ןמ .ח ןאמ .כול ןה המ [ד ןה ןמ** | ח יל .יתפד וול :כאו [ןוהל
 ,תאח ירמא .כֶד ןירמא [ימא | 5 אה ךל ,וכ ארה ..תיא ,ְ] הדה ןוכל תיא ,ךְד ןוכל תיא .א ןוכל
 וניבאמ ;יאפ בקעי אנובאמ .זְד בקעי ןונובאמ ל ןנובאמ [כ בקעי ןנבאמ * | פ יל ,ו ל"א ,ן ורמא

 רזחד ,י ודבל בקעי רתויו רזחד ,ן שיא קבאיו רזחד [ומע -- קבאיו רזחד * | ךְד אבס בקעיד ןמ ,ן בקעי
 .מ'אפ [ןינבגר 3 | ל 'ל .תאפד ודבל . .רתויו ביתכד 2 ודבל ..רתויו רזחו זך ודבל . .רתויו 'נש
 ,עֶא ול המדנ סיטסיליכראל [ול -- ספיטפיליכראל * | מאד ירמא .כג!אפ ןירמא | תד ןנברו .יכו ןנבר
 (!ו םטסיליכראל ,ןכ סוטסילפראל , םיטסיל יכראל ,1ְד סיטסלוכראל) סיטסליכראל ,ל) ול המדינ םיטסיליכראל
 | ₪ סיטסיליכראל ..המדל ,1 םיטסליכראל ..המדנ ,ן סטסל יכראל ול המדינ ,מ!יתפְד ול המדנ

 | ין ריבעמ | א ךלש תא .מיעתגופד ילש תא .כ [ילש 4 | על 'ל [מיתכגאופך םילמג -- הזל -- הזל *
 ..תא [וניבאלש תא | מתאפד ריבעה .1 רבוע .וכ רבע .1 [רביע | א ילש תא .מיעתכנופד ךלש תא
 רבעמ ..רזחו רבעמ (1 וניבא בקעי) בקעי וניבא הוהו |י יל /א וניבא בקעי לש תא :מתכגוד בקעי וניבא

 ריבעמ בקעי היהו .א חכשמו רזוחו ריבעמו . .רזוחו ריבעמ ('א היה בקעיו) בקעי יבא היהו ,2] חכשמו רזחו
 היהו ,ך הלילה לכ חכשמו רזוחו ריבעמ . .רזוחו ריבעמ בקעי וניבא היהו .מ חכשמו רזוחו ריבעמ . .רזוחו
 רזוחו ריבעמ בקעי וניבא היהו .[ך הלילה לכ חיכשמו רזוחו חיכשמו ריבעמ :חיכשמו ריבעמ בקעי "יבא
 ,יכ'א סומקרפ [?ךנ?אופ סוקמרפ* | ףפ ול ,1 הל 5 | 5 חכושו רזוחו ריבעמ חכושו ריבעמ בקעיו ,יכ חכשמו

 אוה ימ םע ועידומ יניא 'א ףוסב אנוה 'ר 'מא אילילב ןיחלצמ ןישרח אל סומקרפ ,[ךְד סוקמרפ א"נ סומקרפ
 ניבא לטנ העש התואב .מועכנאופ [לטנ | מכגאפד סחנפ .תיאָו'ְד [סחניפ | ל התא המ קוסע
 לע (מ ונתנו) ןתנו ,יָז) [וראוצב ןתנו | ?א ןיקרפ .ןפ ןידקופ ,ג ןירקיפ | ב ךאלמה לטנ .תןך בקעי
 ךותב ול ןנתנו ,1 וראוצ ךותל ול ןתנו .א וראוצ לע ול (%א ןתנו) ןנתנו ,] וראוצב ול ונתנו ,מפ וראוצ
 סוקמרפ [מ1רךעכ גאו סוקמרפ סוקמרפ * | ת יל ,נפ ול .ן הל | ב וראווצב בקעי ול ונתנו .כְד וראוצ
 | *ךופ סוקמרפ .ואָד סומקרפ סומקרפ ,?ְך ףשכמ 'יפ סומקרפ סומקרפ ."ערָל פומקרפ

 ןודבעו רוצ אדהל ןולע אפכטימ אדְהב ןיבהיו ןיבפנ ווהו איטמגרפב יקסע ווה יברב ןועמש
 ,ןיסכטימ לש הליבח ואצמו ורזח םולכ ןגישנא אמליד ימחנו רוזחנ ןורמא יליפ ןמ ןוקפנ ןמ ןוהתדיביע
 קבאיו ביתכד ןאבס בקע ןמ הלמ אדה ןירמ>א םש רמאמה םויסו ,[ת"יכו] ןאכ 'יסופדב 'יגה הז ןונגסבו
 906 דצ ליעל .רופיסה ןונגסכ איהש 'וכו ןוכל ןה ןמ ןוהל .(ןירמא) 'מא ונונפלש 'יגהמ אפודע וז 'יגג ,ומע שיא
 תאז המכח םכל ןיינמ םהל ורמא הז וארש תוירבה 'וכו ןירמא קחודב 'יפ כ"מבו ,'וכו ךל תיא ןה ןמ הול רמא
 רתויו רופיסה הז י"פע שרפמ ט"קלבו ,ן ה ןמ ןכ םג יתהגהו ,החכש םוש םתשגרה אלש פ"עא םכירוחאל רוזחל
 ונינפלש 'יגהכו וכו ץרא ךרד הרות ךתדמיל םולכ הכש אמש תוארל רזח ול רשא לכ ריבעהש רחא ודבל בקעי
 .'וכו םיטסיליכראל 3  :'וכו יל ש ריבעמ ינאו ךל ש 'רבעה ול רמא ןאצ האורכ ול המדנו היה ךאְלמ םש סרוג
 ריבעמ םירחא םירדע אצומו רזוחו ריבעמ בקעי וניבא היהו 'וכו ךאלמה ריבעה 'וכו ול המדנ םיטסיל לש רשל
 ליעל 'יעו 'ד ךרא 'ע ךורעב 'יגהש ומכו יתהגהו םיטכיליכראל שבתשג ל"יכבו ,ףשכמ (1סוקמרפ ל"א אצומו רזוחו
 סוקמרפ ךומסבו סומקרפ ןאכ בותכ ל"יכבו ,םירפסה ראש 'יגכ יתמלשהו 'וכו ןאצ הזל אתיל ךורעב םגו ,880 רצ
 ל"יכב בותכ ס''טבו ,ןילטירו ןירטיל 125 דצ ליעל נ''ח ןכו תויתואה ףוליחב סוקמרפ ומכ סומקרפו ,יתהגהו סומקרפ
 הזל ול המדנ סיטסיליכראל ירמא ןינברו ןושלה ר"'שהשבו ,'וכו ןיחלצמ ןישרח אל ךומסב ומכ רמאמה הז ףוסב םג
 ןנובא הוהו ןיע ףרהכ בקעי לש ונאצ ךאלמה ריבעה ךכ ךלש רובעמ ינאו ילש רבעה ול רמא 'וכו ןאצ הזלו ןאצ
 ןונגסבו ,הלילה ותוא לכ ירחוא (ןע כ"מב הגוהו ,ו'דו ר'פדב ה"כ) ץע חכשמו רזחו רבעמ אכאלמד אונע בקעי
 'מא ומע שיא קבאיו ודבל בקעי רתויו אנוה 'ר לש רמאמה םע םש בכרוהש 508 'ומע ג"המב רמאמה םייסמ הז
 ךלש תא רינעמ ינא ךכ רחאו ילש תא רבעה ול 'מא 'וכו ןאצ הזל העורל ךאלמה ול המדנ הכנינח 'ר
 ןינרחא ןינע חכשמו רזחו אכאלמד (?הינע רבעמ בקעי ןנובא הוהו ןיע ףרהכ וניבא בקעילש ונאצ  ךאלמה ריבעה
 'וכו ןאצ הזל ול המדנ העורכ ירמא ןי נ ב ר םירמָאמה ינש וככרוה םש בומ לכשב םגו ,רחשה תולע דע איליל לכ
 חכשמו רזוחו ריבעמ בקעי היהו ןיע ףרהכ בקעי לש תא ךאלמ ריכעה ךלש תא .ריבעמ ינאו ילש תא רבעה ל"א
 ןישרח אל פוקמרפ סוקטרפ ליאו וקנוחל וראוצב ןתנו רמצ תזיג (?ןירקופ בקעי לטנ | .'וכו לטנ 5  :'וכו רובעמ

 ') ט06%6%. | ?) הינע. | ') הטקס
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 לטנ השע המ ,קוסע אוה יט סע ועירוט יניא רמא ףוסב אנוה 'ר רטא ,אילילב ןיחלצמ ןישרח אל
 חיב היהו ר'הה הנימ ילוכ ,יל ליחרט תא ארמ היל רמא ,שא תספוה הליחתהו ץראב הגתנו ועבצא
 היל רמא הוהד אוה היה ושעלש ורש רמא אנינח 'רב אמה 'ר ,(תי א הידבוע) 'ות שא בקעי

 \ :'ס יס סלשיו (תוסנס ,'נ "כ ח"עפ ןטקל 3

 ,*ףא אילילב ןיחילצמ . . תיל .יִנָפ (י אלילב) הלילב . . תיל .ירעכו'ִד אילילג .. תיל [אילילב -- אל

 | ינא | אפ 'ל .תד ךאלמה - .יכגו [רמא | ם יל ףוסב | מו אנוח | תד 'ל .מ אלילב ןיחילצמ . . תיל

 | רתנד ןחנ :מיבאופ [לטנ | 'רפ יל השע המ | טתכנא'פד קסוע .יר |קוסע | מו 'ל אוה | א עידומ
 מיאו [הליחההו | רתנד 'ל .מ הנתנ .יכאופ [הנתנו | תד (ת רוצ ץענ) רוצ א"נ ועבצא [ועבצא 2
 .:תכאוד"ל שא תססות . שא תפסות .ב |שא תספות |  [ןְ ץראה הליחתה 1,  ליתתהו ,ם הליחתה

 ול רמא .מוא ל"א .ן הל ימא ,2נ8 [היל רמא | ו תססות שאה ,[) תססות ,) רוא תססות ."ך תספוה
 ,פ5 הילוכ ,ן |ילוכ | !ךִכ ליחתמ .ן לחדמ | ?א ןיד ןמ .מירתכג'אופד אד ןמ | תד גקעי (ת היל)
 ,ו הינמ .מראפ היגימ | רתְד הילוכ אנא מ הנא יאה ילוכ .אפ אנא (א הילוכ) הילכ .י אנא ילוכ
 | ו אייח | כ שקל ושע תיבו הבהל ףסוי תיבו שא .] 'וגו תיבו שא .מיתאפ שא .ן יוגו [ווגו שא 3 | כ יגמ
 ארה . ]| רמא אוהד איה .יכ הול רמא אוהד אוה | תו] הנינח | יתפד רג .כ 'ר יב .ן 'ריב .נא [רב

 [ינצרתו -- יתיאר *4 | א בקעי ל*אד אוה הדה .פ ר"הה .[] ול רמואש והזו ,[ך היל 'מא הוהד .?א ל"אד אוה
 וכ ,[ך ול לוכי אל יכ אריו םיהלא ינפ תוארכ ..יתיאר ןכ לע יכ ,'7 ינצרתו םיחלא ךאלמ תוארכ . .יתיאר

 תוארכ . .יכ .%אזָ] םיחלא ..יכ א ינצריתו ..יכ ,ך יניצרתו ,.יכ | .י1 ינצרתו םיחלא ינפ ..ןכ לע

 ,1ף סוטילתאל .ם סונילתהל .ן םטילתהל .?רנ"א סוטילתהל ,'יכ [סיטילתהל | ן יוגו ןכ לע יכ .ם "וגו
 אוהש . [דמועש | ןך סיטילתאל דחאל לשמ .'ַא סוטילתהל ד"הלמ .ָך סיטילתאל לשמ . ןיטילתאל
 | 1א שיגתשמו , שגתשמו .י'רתופְד ששוגתמו .*ךע?א [ששגתמו | "אופ דמוע היהש .ירתכ)ג'אָד רמוע

 | רפ ךלמה ןב

 תוביתהל ןאכ ףסונ ר"פדבו ,'וכו םירצמב ןושרחו ו'פפ ףוס ןמקל ומכ ןישרחו ,הלילב ןיחילצמ ןניא םיפשכמה 'וכו
 ןייקופ שרפמ י"כ ר"'ב,'יפבו ,ו"דב טמשנו אילילב ןיחילצמ ןישרח תיל אתיא םשו ,ףשכמ "5 סוטקרפ םוטקרפ
 ןיחלצמ ןישרח תיל סוקמרפ סוקמרפ ל"א סקמרפ 'עבו וראוצב ןתנו ןירקופ לטנ קתעוה ןירקפ 'ע ךורעבו ,קד ,דגב
 םוקטיפ םוקמרפ היל רמא וראוצ לע וכרכו ןירקופ לטנ וניבא בקעי השע המ ו"רו ר"פדב םש ר"שהשבו ,אילילב
 קר אצמנ סוקמרפ תלמש 'רנו ,הלילב ןיחלצמ ןישרח (כ"מב תיל הגוהו) היל תא שיח (סוקמרפ סוקמרפ הגוהו)
 .ועידומ יניא 1  :הלמה וזב םוטדח ףשכמ וקיתעה ינויה םוגרתבש רועה 'שה ךורעבו ,רישהשבו ר"בב רטאמה ותואב
 ולוכ ינא ינדיהפמ התא תאזמ 'וכו תא אדמ ול רמא 'וכו השע המ 'וכו ועידומ ינא 'יגה םירפסה ראשבו ,הימתב
 ועידומ ינא ךאלמה רמא ףוסב אנוה ר'א שרפמ א'יכו ט"וכ ר''ב 'יפבו .'וכו בקעי תיב היהו ד"הה שאמ 'ולכ תאזס
 םוקמ (שא תססוה) תס סות ץראה (הליחתהו) הליחתה ץראב ועבצא (ןתנ קוסע) ןחנ השע המ קוסע אוה ימ סע
 ו'ןככ הינימ הילוכ אנ א ינליהבמ התא הז שאמ יל (ליחדמ) ליחתמ תא אד ןמ כקעי ול רסא ועבצא תציענ
 איה ילשמ ינארימ החא הזמ בקעי ל"א שא תפסו ת הליחתהו ץראב ונתונו ועבצא לטנ 188 דצ בוט לכשב
 סע ןירל ערוט אניל ךאלמה רמא העש התואב אנוח ר"א רחא ןונגסב רךישהשכו ,שא בקעי תיב היהו. רמאנש
 ילוכ היל ליחתמ תא אדה ןמ היל רמא שא תס סו ת הליחתהו רוצה ,לע עבצא ןתנ השע המ ביהיו ביסנ ןאמ
 םירפסה בורב ןאכ םג 'יגה תססותו ,שא בקעי תיב היהו רטאנש (הינימ ילוכ אנא יל ליחדמ תא כ"מב הגוהו) ינימ
 גא ינא רמא ףוסב אנוה 'ר רמא 'ב 'יס ח"עפ ןמקל םג אצמנ ןאכ אנוה 'ר רמאמ ןיעכו] ססת 'ע ל"תמעב ייעו
 ריבל רשפא יאו ,םש ןמקלו ןאכ םינפ ינשב שרדמה לעב שמתשה אנוה 'ר לש דח א רמאמבש הארנו ,'וכו ול
 רחא שרדו ,ךלש] ךאלמה ינפ סיהלא ינפ תוארכ סעטו .רמא הוהד איה 8 :[הלחתב ורמאמ ה"ר רמא הפיִא
 אוה ילואו ,םיהלא ךאלמ תוארכ ןאכ בותכ ל"יכבו [דחי תושרדה ינש ביכרה םש ת'הע 'יפב י"שרו 890 דצ ליעל
 םיהלא ינפ תוארכ היל רמאד אוה ל"יכב םג 'יגה 'וכו תירש יכ '5 ח'עפ ןמקל ח"כחר רמאמבו ,שרדה שוריפ
 אוהש לארשי תעושו לארשיל רחש הֶלעיש דע רמולכ רחשה תולע רע היה םודא לש רש שרפמ ט"קלבו ,'ובו
 שבתשנ 188 רצ בוט לכשבו ,'וכו לארשי סע םיקבאנ ,םה העשרה םודא תוכלמו םלועה תומוא 'וכו רחשל המוד
 הנינח רב אמח בר קתעוה 509 'ומע ג"המבו ,לארשו סע ששגמש ושע לש ורש רמא אנינח ר'ב הימה 'ר
 יתוריעה רשאכ ר"שהשב רדסנ ח'בחר רטאמו ,'וכ\ יתיאר ןכ לע יכ 'תכד איה ארה ול ןמרזנ ושעלש ורש 'מא
 המדנ עשרה ושע לש ורשל רמא אנינח 'רב אמח 'ר םש 'יגהו 'וכו ול המדנ העורל רמא אנוח 'ר רמאטה ינפל
 (כ"מב 'עו ר'פדב ה'כ) םיהלא ינפ תוארכ ךינפ יתיאר ןכ לע יכ 'נש ךרשל ןיימד ךפא היל רמא אוהד איה אדה ול
 וגרה אלו ומע שפרו ךאלמה וילע איבה אתיא םש אמוחנתבו ,קחצי ר"ב ח"ר רמאמב ךומסב ונינפלש לשמה םשו
 השענו ול לוכו אל יכ אריו רמאנש וגרהל שקבש ושע לש ורש לאמס הז ומע שיא קבאיו ודבל כקעי רתויו רמאנש
 ךלמה ינפל ןיששגתמו ןידמוע ויהש ןיטילתא ינשל 216 דצ ליעל לשמב ןושלה ןכו .ששגתמו דמועש 4 = :עלוצ
 קתעוה ןיטילתא 'ע ךורעבו ,נ"חב ע"יעו ר"פד טוקליו כ"יכב םג א"הב םיטילתהל "וגה ןאכו ,םש י"מב 'עו 'וכו
 המל לשמ קתעוה םש ג"המבו ,'וכו סיטילתא א " 0 סיטילתה ךורעה לעב בתכ סוטילתה 'עב ןכא  ,'וכו ןיטילתאל
 ומצע שיער הו ךלמה תא הארו ויניע הלת ךלמ לש ונב (?ש שג מו דמוע היהש ('סוטיל תא ל המוד רבדה
 הארש ןויכ ךכ רישהשב אתיאש ומכ ומעטו ,ןאכ רסח לשמנהו ,ח"בחר לש רטאמה ךשמה אוה לשמהו ,וינפל
 ,ול לוכי אל יכ אריו שרדב לשמה אבוה םש ןכא ,ויתחת ומצע שיפרה בקעי ןמ הלעמל תדמוע הניבשה ךאלמה
 אוה דמוע תא המ ושע לש ורש ךאלמ ל ה"בק ה ול רמ א קחצי רב (ו"דו ר"פדב ה"כ) אנניח ר"א םש 'יגהו
 התא ןיאש ומע ךמצע דודמ ותנקז תוכזו ונקז תוכזו ומא תוכזו ויבא תוכז ותוכז ודי ב םיעימק השמחו ךיִלע אב
 ,ןל לוכי אל יכ הניכשב אריויול 'ר רמא ול לןכי אל יכ אריו דים ותוכזב וליפא דומעל לוכי
 ויניע הלת ךלמ לש ונב םע ששוגתמ היהש םיט סי לי כ ר א ל סש 'יגהו ,וגונפלש לשמה םש אבוה רמאמה .הזבו
 ד"הה ויתחת 'וכו ךאלמה הארש ןויכ ךכ ויתחת ומצע שיפרהו ויכג לע דמוע ךלמה ויבא תא הארו הלעמל

 ו) םוטיִלְתַאְל. ) ששמו.
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 ,חצנ ימ ןיעדוי ונא ןיא היכרב 'ר רמא | ,וינפל ומצע שיפרהו ויבנ לע דמוע ךלמה הארו ויניע הלת
 :ומיע היהש שיאה יוה קבא אלמתנ ימ ומיע שיא קבאיו 'תכד המ ןמ- ,בקעי םא ךאלמ םא

 ,וב םייולת םיעימק השמחו ךילא אב אוה קחצי רב אננח 'ר רמא ול לוכי אל יכ ארויו (וכ

 היהש ךלמל  ,ותוכזב וליפא דומעל לוכי התא םא ךמצע דודמ  ,ותניקזו וניקזו ומאו ויבא תוכז וחוכז
 רמאי ול גוודוהל בלכה אבי םאש יראב וכבלמו ונכ לטונ ךלמה היהו ןורימיא היראו ןוירגא .בלכ ול

 :סט סנכ סיכיטק כיט ,סט עוקלי 8

 | 3 יל .פ וילע [ויבג לע | ?אפ יל דמוע | תאד ₪ תא ,ירעכגופ [ךלמה | 3י היהו [הארו 1
 רמא ול לוכי אל יכ אריו ד"הה ₪ :יעכנאופ [וינפל | 5 שיפכהו אב ,?ך שיפכה .א שיפכהו ,ו שיערהו
 ,יכ!או ךאלמה ל | ת יל חצנ ימ | יתכ'אחוד םי- .ג?אפ [ןיעדוי | ףד ול לוכי אל יכ הניכשב אריו יול 'ר
 | אפ הממ .תףד המ ןמו .יכנחו [המ ןמ | פ ךאלמה וא .ןך חצנ בקעי םא | ן חצנ ךאלמ .פ בקעי

 | יל יוה | כ אלמתמ | תכנחופד ימ (ח ימוא יוה .ן יווה) יוה ;יא [ימ | ו יוגו ומע :יתכנאחפד ומע

 ..אריו ,ן "וגו ול לכי ..אריו [כנאהפ ול --אריו * 3 | ףד ומעש .ירכנאהפ ומע היהש .ן |ומיע היהש
 א 'רב | כאפ אנוה ,ן הנינח ,יִד אנינח .] הננח .נח [אנגח | תןד יל .י לוכי ..ארוו .ל "וגו לוכו

 :תכ'אחופ [םיעימק | ח *  :ת דךילע [ךילא | .תאפד =. ה"בקה (פ 'א) ול רמא .!יפנחו [אוה
 וליאו |ותוכזז 4 | ד ודיב ;בנפ וב ןיולת ;כו וב םיולת .יא וב ןייולת , [וב םייוולת | ינ'אד ןוד
 תוכז .תכנאהפ ומא תוכזו [ומאו | 5 תובא תוכזו ,תכנאחְד ויבא תוכזו ,1י] [ויבא תוכז | ן ₪ ןה

 תוכזו | יאחפ ונקז (אָזְד תוכזו) תוכז .,ן וניקז-תוכז .ףכנד וניקז תוכו | ד 'ל ,ן ומיא תוכז ,י ומא

 | 5 לכות ,גָו לוכי תא | כנח) דדמ | ו?לאחפ ותנקז (י תוכז) תוכזו .] ותניקז תוכז .ףכנ!אְד ותניקז

 | תיאחד - לשמ .!יעכ"אופ [ךלמל | תד ול לוכי אל יכ אריו דימ ₪ .יכנאחופ [ותוכוב | 1פ דמעל
 | יעתכנאחופד יראו .ע [היראו | פ ןוירגנא .ןך ןורגא /ל) ןואירגא ,ל ןוידגא [ירכנאחוד ןוירגא * 5

 ,'ִאְו ןורימונ .תךִד ןורימנ ,?ך ןירומינ ,: ןורימינ ,3ע ןורימא ,ְך ןורמיא .ל ןורומיא [) .ןורימיא *

 ונב תא ..היהו [ובבלמו -- היהו | 3 ןוירמט .פ :ןוירמוג .?א' ןודימוג .כ ןורימוג .ש ןירימונ ,ָד ןורמונ
 ,1ִך ול גודזהל | [ךא אובי | 5 ונב תא בבלמ ךלמהו ,11 ובלבלמו ונב תא ..היהו .רתכנאחוד ובבלמו
 | א ול גוודזיו ,פ ול גיודזה ,ך גיודזיל .1] ול גיוודויל ,תכ ול גיודזהל

 םיסופדב 'יגה הז ןונגסכו) ול לוכי אל יכ הניכשב אריו יול 'ר רמא ול לוכי אל יכ.ארוו
 דודמ ךומסבו ;ול לוכי אל יכ הניכשב ארויו יול ר"א ול לוכי אל .יכ אריו ד'הה וינפל ומצע שיפרהו [ןאכ  ת"ובו]
 וקיזהל ךאלמה אבש ןויכ לשמנה שרפמ 174 דצ בוט לכשבו ,(ול לוכי אל יכ אריו דימ ותוכזב וליפא 'וכו ךמצע
 יפו  ;ע"'צו וינפל ומצע שיפרה דימ בקעי תרזעל תדמוע הניכש ךאלמה האר םימשל ויניע בקעי הלת
 'ןכו סיטילתאל לשמ 'ו גו אריו היגה א'אבו .,('ג 'ג ילשמ) ספרתה מלכו ץראל ומצע ךילשה ומצע שיפרה
 ,[תשבושמ דחאל תביתו ,םיטילתאל דחאל לשמ ול לוכי אל יכ אריו ת"יכב ה''כו] כ"'מב 'עו אררויפ 'דב םפדנ ןכו
 ת"'פיב 'עו ,'וגו אריו אתיל ו"דו רפה 'קליבו ,םירחואמה טוקלי יסופדל ןווכו ,טוקליב 'יגה ןכש :בתכ ש"שרה 'יחבו
 רשפא יכו בקעיל לוכי אל ךאיה ושע לש ורש היה םא ישקת אלד יכיה יכ ןאכ וניתסרגל אבור לשמהש 'יפש]
 עססינבוילגסגינעק רעלגיצ םג 'עו . ,יוכו ויבג לע דמוע ךלמהש ךאלמה הארש רמא ןכל ךאלמה לע בקעו רבגוש
 וסעבב ןכלו בקעיל ךאלמה לוכי אל יכ שרפל רשפא ול לוכי אל יב אריו ש"מו .'וכו ןיעדוי ונא ןיא 1 814[:  דצ
 אלו הז תא תצנ אל הזש שרפל רשפא םגו וקיזהל ובל ואלמו ךאלמהל בקעי לוכי אל יכ אריו וא ןכרי ףכב עגנ
 ומצע לע ךאלמה רמא אלש שרפל רשפא לכותו םישנא םעו םיהלא סע תירש יכ 'וכו רמאיו ש"מו הז תא הז
 ומע ששגתנ קבאיו סעט ןיאו 'וכו ומע שיא קבאיו 'תכד המ ןמו ,תייפיב 'יע [םירחא םיכאלמ לע  אלא] םיהלא
 קבאיו ןאכ קר אצסנ ארקמבו ,רפעב רפעתגו בקעי י"ע ץראל ךלשומ היהש .קבא אלמתנ קבא ןושל קבאינ אלא
 קתעוה םש בוט לכשבו ,ומע היהש שיאה קבא אלמתנ ימ אבוה םשו ,ן"במרבו ת"הע ישרופב 'יעו וקבאהב ךומסבו
 ומע רשא שיא רמוא יוה ומע שיא קבאיו ביתכדמ כקעי םא ךא לט ה םא חצינ ימ ןיעדוי ונא ןיא היכרב ר"א
 רמוא ינה בקעיל ול ןנחתנו ךאלמה הכב ('ה ביי עשוה) .לכויו ךאלמ לא רשיו ביתכו םש ףיסומו ,קבא אלמתנ
 אלמתנ שיאה ירה ומע שיא קבאיו רטאנש הממ 'וכו ךאלמ םא חצנ ימ 'וכו היכרב ר"א םש ג'המבו ,חצינ בקעי
 קבוחש םדאכ ומע וקבאהב ארק רמא יול ןב עשוהי 'ר רמאטב 'א א'צ ןילוחב שהדנ קבח תארוהב וקבאהבו ,קבא
 וקבאהב אכה ביתכ דובכה אסכ דע םתולגרמ קבא ולעהש דמלמ םש ל"'בירד ךדיאב קבא תארוהבו 'וכו וריבח תא
 ןומיס 'רו היכרב 'ר ןינעה שארב םשו ,ר'שהשב רדסנ אל וגינפלש היכרב 'ר רמאמו ,וילגר  קבא ןנעו םתה בותכו ומע
 קבאיו ביתכ רמא ובלח יר םשב היכרב 'ר 'וכו רובכה אסכ תחת ונתנו ה*בקה ולטנ קבאה ותוא והבא 'ר 'םשב
 אלא ךאלטה תושרב בקעי סאו בקעי לש ותושרב היה ךאלטה םא ימ לש ותושרב היה ימ ןיעדוי ונא ןיא ומע שיא
 תושרב ךאלמה יוה סלקל יסוליק עיגה יכ ינחלש בקעיל ךאלמה ול רמא רחשה הלע יכ ינחלש רמאיו ביתכד הממ
 ימל רש השענ ימ עדוי יניא ול ןנחתיו הכב לכויו ךאלט לא רשיו 'א בי'צ ןילוחב ימתס רמאמבו ,ונובא .בקעי
 אב אוה 8 :[יא ייסס ח''עפ ןמקל 'עו] 'וכו ךאלמל רש השענ בקעי רמוא יוה םיהלא םע תירש יב רמוא אוהשכ
 א גינ ח ר"א שרפמו סרוג םש בומ לכשבו ,'וכו וליפא הדב 504 רצ ליעל י"מב ייִעַו יוכו אב אוה ה"בקה רמא .יוכו
 התא םא ךמצע דודמ 'וכו ומצע תוכז בקעיב ןייול ת ןיעיטק השמח ירה ךאלמל שדוקה רבד ול רמא קחצי רב
 ותוכז וראוצב ול ןייולת ןיעימקו וילא אב קחצי רב הנינ ח 'ר 'מא עטיק םש גי'המבו ,ותוכז דגנכ דומעל לוכי
 תוכזו ומא תוכזו ונקז תוכזו ויבא תוכז ינפמו ותוכז ינפמ ול לוכי אל יכ אריו ט"קלבו ,ול לוכי אלו ויתובא תוכזו
 :ורמשל וב ןייולת ןיעימקכ תויוכז ןאכ ןיעימקו ייפו ,כ"מבו א"אב םלשוהו ומא תוכז רסח ו"דו ר'פדבו ,ותנקז
 יראו ןואירגא בלכ קיתעה ןואירגא 'ע ךורעבו ,נ"חעו (?ןורי מי א היראו (ןוירגא בלכ יתהגה .יונכו ךלמל 4
 איבה םשו) ןורימא היראו ןואירגא בלכ ול היהש ךלמל יד רמא 'עבו 'וכו (?וקיטבלס זעלב ןואירגא 'יפו ןורימיא
 זעלב יתייב ןורימיא 'ופ) ('ב ד'מ שרוחה 'פ אתקיספב שבתשנו ןורימיא לוקה עמוש שדחהד אתקיספמ םג
 אוה ןכא ,אוה ןוי ןושלו וקיטאולש 'וכו ןוירגא בלכ ןוכנל שרפמ ר"פדב ר"ב 'ופבש ינשה 'יפב םגו ,(+וקיטשימוד
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 " םהל רמאי לארשיל גוורזהל תומואה ואובי םא ךכ ינכל לוכי תאו ול גוורזהל לוכי אל ירא ךלמה ול
 :ןכש לכ םתאו לארשיל לוכי היה אל סכרש ה"כקה

 :רטשה רור הז ונממ דומעל ןיריתעש םיקירצכ עגנ וכירי ףכב עגיו
 ,גרכ הקריס יסא 'ר סשב הייעש רזעלא 'רו היכרב 'ר וגו בקעי ךרי ףכ עקתו

 :סע כ"טקט ,סט פוקל 4  :סש סנכ סיכיטס ל'ט ,סט עוקל 0

 | יירתנ'אחופד וב רומעל .?א [ול גוורדהל | י"ךתכגאחוד לוכי היה אל | .!ך [לוכי אל 1
 ,יכנחו ינכל (כ גיודוהל .י גוורזהל . 1 גוורזיהל .[ְך גיוורזיל) גוודזיל שקבמ (יכנזַך התאו) תאו [ינבל -- תאו
 | יתכנאוד פאש :הפ ([פא | תפד ול (תפ'ד גיורזהל) גוורוהל שקבמ התאו ,א ינבל גוודוהל הצור התאו
 :תכפ'ד גיודוהל .נ גוורזיהל .יא] [גוודזהל | [ך םשה ישיחכמ .יכנאהופְך םלועה תומוא | חןפ ואבי
 | ם םתל 'וא ה"בקה ,ו םהל רמאי |ה"בקה --רמאי | יִחָו לאושיל םהל | ד גיוודזיל ,ך גודזחל
 רמע אל .א דומעל ..היה אל .יתכנחוד וב (כ רמעל) רומעל לוכי (י הוה) היה אל [לארשיל -- אל 2
 (ח גיוודויל .ן'ְד גוורזול .ןךכ גיורזהל .1 גוורזיהל .יא גוורזהל) גורזחהל םישקבמ [ןכש לכ | ₪ םהיבא ינפב
 | כיאח גקעי ךיי :י'אוד וכיי .תגפ [וכירי 8 | ם ינבל גיודזתל ןישקבמ .יתכגאחְוְד וינבל
 םיאיבנב תוקירצבו םיקירצב עגנ רמש לש ורודב ,ך תואיכנב םיאיבנב תוקירצבו = .י5גא[חןפ [םיקירצב
 | ימ תאצל | | םידיתע ןהש ,!אז םידיתע םהש .ןכנ'אד ןיריתע ןהש ,יפ [ןידיתעש | [ך תואיבנבו

 לש ורוד .!אח] ('א רמש) רמשה לש רוד ,י [רמשה רוד | 1א לש .תןד הז הז הז יאו .יכגאחופ |הז
 אסי 'ר םשב היוועש רזעל 'רו היכרב 'ר .[הקדיס -- היכרב 'ר | יל 'וגו 4 | [ְך הרמה לש רוד ,1"אפְך רמש

 ירו ..יר ,31 אקריס יסוי ר"שב היועש 'עלא ..'ר ,1 היקדיס יסא 'ר םשב היועש רזעלא 'ר ..'ר ,] הקריס
 רזעלא 'רו ..'ר .5 הקריש ידיא 'ר םשב הימעש רזעלא 'ר ..'ר ,*א הקרס ירמא ידיא ר"שב הייעש 'זעלא
 יסא 'ר םשב היכרב 'ר אעייש רמא רזעלא 'ר רזעלא 'רו ..'ר ,1א הקדיס ירמא ידיא 'ר םשב איעשוא 'רו
 | נ יל גזכ | ח הקריס 'וא יסיא 'ר ,פ הקדס 'א היכרב 'ר ,[ןִד הקדיפ רמא (][ך יסוי)

 (הרגמש) הרגמשכ בלכ ןוירגא בלכ א"יכו ט''יכ ר"ב 'יפב שוריפה רזו ,תוברת ירא שרפמו ןי רי מו ג ירא סרוג
 רימי רמה ומכ הרומת ןושל ןוירמנ תוברת (ןב לש) לש ירא (ןירומינ) ןוירמט ירא וכשונ (םרא וחתוא) ותוא םדא
  שרדמב םג אתיא ן"ונב הלמה תביתכו ,םדא ינב םע רודל תוברת ול היהש וגהנט ףלחמש רמולכ (רימי רמה םא)
 ,אתקיספהמ עבונה רמאמב ז"יפ לאומש שרדמב ןירומינ שבתשנ ןכו [ת"יכו .'א א"יכו] ג"יכו ח"יכו ו"יכבו ויד
 תא .גווז ךלמה השוע המ ןוירגא בלכו ןורימיא ירא ול היהש ךלמל לשמ ח"בחר רמאמב םש ר"שהשבו
 ָךְכ לוכי יניא בלכלו יתלכי יראל ינב רמאי ינבל גוורזהל בלכה אבי םאש רמוא היהו ונב דגנכ ובבלס היהו יראה
 ןילוכי םתאו םהיבאב דומעל לוכי אל סכלש רש םהל רמוא ה"בקה לארשיל גוודזהל םיאב םלועה תומואש העשב

 עגנ 8 :הימתב ינבל לוכי תאו 'וכו בלכה אבי םאש ובל ץמאיו קזחיו וב הרגתיש יראב ובבלמ םעטו ,םק
 םיקירצב עגנ םש ג"המבו ,[ת''פיב י'יפכ וכירי יאצויב ונייה וכירי ףכבו] טוקליבו י"כ ראשב ה"'כו = .םיקידצב
 םיקידצב עגנ יטנאקרב ןכו ,ונממ ת א צ ל ןידותעש םיקידצב עגנ ט"קלבו ,דמשלש ורוד הז וגממ דומעל ןידיתעש
 רטש לש ורוד והז ונממ תאצל ןידיתעה םיקידצב עגנ ייחבבו| ,דמש לש ורוד הז ונממ תאצל םידיתע םהש
 יכ ןינעהו םש 'יפו ,רטש לש ורוד הז ונממ תויהל ןידיתעש םיקידצה לכב עגנ איבה ן"כמרבו [ן"כמרמ קתעוהו
 היהו ןתציב עקעקל בורק היהיש דע םהילע ושע רבגתי בקעי לש וערזב רוד היהיש ויתורודל זמר ולכ ערואמה
 רב אויח ר"א ('ז ביפ רישהש) ורמאש ומכ וירבחו אבב ןב הדוהי יבר לש ורודב הנשמה ימכח ימיב דחא רוד הז
 דמש לש ורודב לבא דימ יניגרהיש רבלבו ןתונ ינא ה'כקה לש ומש תשודק לע ךשפנ ןת םדא יל רמאי םא אבא
 'ר וב גרהנש ןטזה אוהו רסיק סוניירדא לש תוירזכאה תוריזגה ןמז ארקנ דמש לש ורודו ,'וכו לובסל לוכי יניא
 ארודהמ ר"ח םידוהיה תורוק ץערגו 25 דצ ןילמ ךרעב 'יעו תוכלמ יגורה לא ידיפח ראש םע אבב ןב הדוהי
 ןידיתע ויהש תואיבנבו םיאיבנב תוקידצבו םיקידצב וכרי ףכב עגיו םש רישהשב וטכ ןאכ םיפופדה 'יגו ,430 דצ יד
 הרז הפסוה דוע אצמנ םשו ,תיייכב הז ןיעכו] ,דמש לש ורוד הז (ו"דו ר"פדב ה"כ) הז הז יא וינבמו ונממ דומעל
 .ד"הה לגר אסכה רסהו םשה יצח תא ףטחו הנבלה תא םגפ העש התואב וכירי ףכב עגיו ('סות םושר ןוילגה לע)
 וערז תירכוש רע הנבלה תמיגפ אלמיתו םלש םשהו םלש אסכה היהי אלש עבשנו ה"בקה ץפק ךכל הי םכ לע די ,יכ
 798 רצ ליעל שרדה י"פע תוראבתמ וז הפסוה לש היתוזימרו ,רוד רודמ קלמעב י"יל המחלמ ד"'הה םלועה ןמ ושעלש
 םינומ םהש לארשיל ןמיס הנבלה יוקילש א"פ אב אתליכמב רמאמהו (788 רצ םג 'עו) הבכרמה ןה ןה תובאה
 הייע ש בוחכ לי"יכב  .'וכו היכרב יר 4 = :[('א איינ) ב"יפ רייספו ('א ט"כ) רוכז '5 אתקיספב ע"עו ,הגבלל
 ,(571 רצו 192 רצ ליעל י"מב 'יעו יסיא יסוי אסי יסא אוה דחא םשו) רפסה בתכב ההיד וידב יטיש יניב
 אמגוד אצמנ אל 'רנכו ,'וכו הקדיס ורמא יסא 'ר םשבו היועש ןמצע םשב ורמא א"רו ב"ר רמאמה םעט עמשמו
 רמא 'מא 'ר םשב הייעש רמא רזעלא 'רו היכרב 'ר שרפמו סרוג ט"יכ ר"ב 'יפבו ,ר"בב ןונגיסה הזל
 רמא רזעלא יבר ריפדב ספדנבו ,הקדס 'מא יסא ר"שב איעשוא 'רו א"רו ב"ר שבתשנ א"וכ ר"ב "יפבו) אקדי ס
 הויעש תבית לע וק רבעוה 'ב א"יכבו ,'א אייכב (ידיא רישב) איעשוא 'ר 'יגה הייכו] הקדיס 'מא 'ר םשב הייעש
 יר אעיוש רמא רזעלא 'ר רזעלא 'רו היכרב 'ר 'יסופדה 'יגב ןושלה ןונגס םג השקו ,([איעשוא 'רו בותכ ןוילגה לעו
 הקדיס אסבר םשב א י ו ש היכרב 'רו רזעלא 'ר וירו רי'פרב 'יגה םש ר"שהשבו ,'וכו הקדיפ רמא יסא 'ר םשב היכרב
 היכרב יר רזעלא 'רו היכרב 'ר הגוה ויד טוקליבו ,(וירחא וסיפדה ןכו ןאכ 'יסופרה 'יג י"פע םש היגה כ"טבו) גרכ
 אעווש ת"פיב שרפמו ,וקילחה הייעש ייפ םש ןוילגבו ,'וכו אקריס רמוא יסוי 'ר םשב רזעילא 'ר הייעש רמוא
 עקתנש דע והכה הזו םדאב ץוחבמ רכינו תצק טלוב ומוקמ תילוקה אוהו ךריה ףכד וגינעו הקילחה 'יפ (העייש)
 תועשו] דחי ויתעקתו 'זגמ עקתו שרפמ אקו ףוגה רשבל הושו קלח םוקמה היהו ץוחבמ רכינ אלו 'ינפב ךריה ףכ
 'הייעש רחא ןושלמ טייכ ריב 'יפב שורופה 'רנ הז ןיעכו ,םצעה .לעט רשבה קילחה 'יפ כ*טבו .,[ג"כ ב"כ
 !ועו הקילחה (היועש) הוועש ייגה םג שרפל השקו ,['ו דיי בויא 'ע] לדחו וילעט העש ול המודו (!אשולישא זעלב
 "יכב הבותכה הייעש תלמ ילואו ,ע"צו ךרי ול הוי ע רמוא רזעלא 'ר קיתעה ט"קלבו ,357 דצ ליעל ג"חב
 'ר םשב רזעולא ירו היכרב 'ר םש בוט לכשב קתעוה ןכו ,ח"יכו ם*יכב םג אתילו רפסה רקיעמ הניא יטוש יניב
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 לכ קחצי רב אננח 'ר רמא ,(חי גכ לאקזחי) הילעמ ישפנ עקתו רמא תאד ךיה השריפ רמא ןמחנ 'ר
 רחשה דומע הלעש ןויכ ,ןידד הינגמ לבקלכ ןירד הינגמ  ,הז דגנכ הז םיעוקש םהינש ויה הלילה ותוא
 :רחשה הלע יכ ינחלש רמאיו

 חע השרפ

 (גכ ג חכיא) ךתנומא הבר םירקבל םישדח רחשה הלע יכ ינחלש רמאיו (זכ בל
 רמא ,ונלאגל הבר ךתנומאש ןיעדוי ונא רקבו רקב לכב ונשדחמ התאש דע אבא רב ןועמש 'ר רמא
 :םיתמה תא ונל תויחהל הבר ךתנומאש ןיעדוי ונא רקבו רקב לכב ונשדחמ התאש דע ירדנסכלא 'ר

 :'3 יס ס"כ סילסס עכדע ,(ג'כ 'ג) סיכקנ5 סיטדס 'פ יפנכ סכיפ 4 || : סט עוקלי 1

 | 5ך קחצי רב ןמחנ בר .ירתנאופד בקעי (?ר'א ירב) רב (5 ימחנ) ןמחנ (ירפ 'ר) בר , ןמחנ בר 1

 (ת ךממ .יכ הילעמ) 'וגו ,ן 'וגו הילעמ ,1אח | [הילעמ | ךִד המוקממ השריפ .יאפ השרפ ,ָנְחְו [השריפ
 | תח התוא 2 | 'א ירב | פד הנ- .יתא אנינח .כ אנניח .ָןְחְו [אננח | 5 יל ,יִתְכְד ישפנ העקנ רשאכ

 /ח" םי- .נ ןיעופ :רתאפד ןיעגופ .2' ןיעוקש | (ןוילגב םלשוהו) ן 'ל ,ף ויה [םהינש ויה
 | ירתכאפד היניגמ ,1 הוינגמ ;חְו [הינגמ | א הז תא .רתַנפִד הזב :יכח] [הז דגנכ | כ םיעיגפ

 ,2 היינגמ /ח [הינממ | *רתפד ליבקל ,ךא לבקל ,ן לבקולכ ,ו ליבק לכ ,5נח לבק לכ | ן ןדד
 הלע | 5 ימא ,י 'יתכ המ ,זְ] רמאיו ייתכ המ [רמאיו 5 | 5 הלעשכ | ן ןדד | ירתכ'א"ןפד הוניגמ
 ביתכ ;,יכָנְו [םישדח | פ יל .ל יגו ,ן 'וגו רחשה ..יכ [יתכנאְד רחשה --יכ *4 || ן יוגו [רחשה

 | ן רקובו | ד ונישדחמ [ונשדחמ | ₪ן תאש 5 | ן "וגו תג ךיתנומא הבר | תאפד ₪ (פ 'תכ)

 ,'א ונלואגל .ןפ [ונלאגל | א ונילע הבר .פ הבר ונילע [הבר | 1א ייעדוי :כנ?אוד םי- .תפ [ןיעדוי
 ,ך ירנפכלא 6 | (22 'ל םיתמה ---ירדנסכלא 'ר רמא) | ךָנֶד םיתמה תא ונל ([ן תויהל) תויחהל ,כ וניתויחהל
 ['אפ רקבו --לכב* | ףֶוְד וגישדחמ ."א:אפ [ונשדחמ | ן תאש | ךד הממ ."א'אןפ [דע | 'א ירדנכסילא

 ,?אפ [ןיעדוי | תד (ת םיכלמ) תויכלמ לש ןרקובב . רקב לכב לכב .ן רקובו רקוב לכב ,"%% רקובו . .לכב
 | תד וגילאגל אופ [םיתמה -- תויחהל | א ונילע הבר .8 הבר ונילע [הבר | 1א ייעדוי .תוְד םי-

 יר םשב רזעלא 'ר רמא היכרב 'ר רמא 'וכו יסא 'ר םשב רזעלא 'ר היכרב 'ר רמאמה םעטו ,גדכ היקדס יסוי
 'ר םשב היכרב 'ר ירמאמו ,הדוהי יברו ה'דב 193 רצו הימרי 'ר ה"דב 6 דצ ליעל י"מב 'יעו 'גכו ,הקדיס יפא
 ומשב רמואש ןכתיו יסא 'ר לש ורוד ןב היה רזעלא 'רו ,תונוש םימעפ דועו 280 דצ 55 :דצ ליעל 'יע רזעלא
 ןמחג בר 'יגה אפידעו ,ןמחנ 'ר 'ינה טוקליו טייכ ר'ב 'יפבו פ"יכב .ןמחנ 'ר 1 :6 דצ בית א'"הגאב ''יעו
 'ר םש בוט לכשבו 'וכו ישפנ עקתו ומכ השריפ רמוא בקעי ןב ןנ חוי 'ר שבתשנ ט"קלבו ,ילבב ארומא אוהש
 הז קוספ אבוה ןכו] ('ח 'ו הימרי) ךממ ישפנ עקת ןפ ול המודו המוקממ ףכה שריפש רמוא בקעי 'רב אי מ חנ
 המוקממ השריפ ףסונ [ת"יכו] 'יסופדבו וק חצי רב ןמחנ בר 'יגה םפדנה רי'ב 'יפבו ,[ע'בארבו ת"הע י"שריפב
 עקתו א'דמה הקריפ רמא בקעי רב ןמחנ 'ר ו'רו ריפדב 'יגה םש רישהשבו ,ר'ב 'י'פב שרפמ וא סרוגש ומכ
 םה וליאכ הז םע הז םיששנתמ | .'גכו םיעוקש 2  :וירחא .וסיפדה ןכו המוקממ הקריפ םש היגה כ''טבו ,'וכו ישפנ
 ייע תחא הביתב לבקלכ תביתכלו ,ןיעוקש ייגה ר'פד טוקליב םגו :הז לש ןגמ דגנכ הז לש ןגמ הזב הז םיעוקש
 ותוא לכ אנינח ריב אמהח 'ר שרפמו סרוג 175 רצ בוט לכשבו ,438 דצ ליעלו נ'חעו 281 דצ ןאמלאד
 וחינה רחשה הלעש ןויכ הז לש וסירת דגנכ הז לש וסירת הז דגנכ הז הזל הז ןישוגש ןהינש ויה הלילה
 היניגמ (הזב הז םימחלנ) הז םע הז ןימחלג הזב הז ןיעגופ ויה א'יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,ינחלש רמאיו
 ,[196 דצ במ אמוחנתל אובמב ע"עו] ,(וריבח חצנל) ורבח תא חצנל לוכי םהמ דחא היה אלש 'וכו לבקל ןירד
 :ד"עפ ףוס ליעל י"מב 'יעו הירחאלש השרפל המויסב הכמסנ השרפהו

 ו'יכו פ"יכב היכו .ונלאגל 5 :המותס וא החותפ השרפ ןאכ ןיא ארקמבו ,ו"עפ ןמסנ ריפדב .חע השרפ
 'יגהו ,א'בשר רמאמל א"ר רמאמ םדקוה ר''כיאבו ,םיתמה תא ונל תויחהל איר רמאמבו ונלאגל א'בשר רמאמב
 הבר ךתנומאש ןיעדוי גנא רקבו רקב לכב 'וכו התאש לע .ירדנסכלא 'ר רמא ךתנומא הבר םירקבל םישדח םש
 ןיעדי ונא תויכלמ לש ןרקבב ונשדחמ התאש לע אבא ןב ןועמש 'ו רמא םיתמה תייחתל
 ןיעדוי .ונא תויכלמ לש ןרקובב ונשדחמ תאש לע רמא ןו מי פ 'ר 'יגה ב"מ רי'כיאב ןכא ,ונלאגל הבר ךתנומאש
 תויחהל לכ לע הבורמ ךתנומאש 'וכו ונא רקב לכב ונשדחמ 'תאש לע יארדנסכלא ר"א ונלאגל ךתנומא הברש
 ירדנסכלא רי'א םש גילו ,(וניתויחהל) םיתמה תא ונל תויחהל הבר 'וכו ןועמש רי'א קר אתיא כ"'וכו ג''יכבו ,םיתטה
 רמאמבו ירדנסכלא 'ר רמאמ כי'ג רסחו שבושמ'ב א'יכבו] ,הבר ךתנומאש דע הבר ךתנומאש ןמ םש וגלדש וא וכו
 ונלאוגל בותכ ןוילגבו ,םיתמה תא ונל תויחהל ונילע הבר ךתנומאש םיעדוי ונא תוביתה תולופכ אבא 'רב שיר
 [ונשדחמ רחא בתכב הגוהו ו תש דח מ התאש דע א'ב ש"ר רמאמב בותכ לי'יכבו ,'וכו דע יאר נכסי לא ריא
 שרפמו סרג רחא ןושלמ טייכ ר''ב 'יפבו ,'וכו התאש ל ע ריכיאב 'יגה יפכ א'בשר רמאמב והיגה ת"פינ כ"מבו
 רועינו הלילב ןשי םדאשכ דע רקב לכב ונשדחמ התאש ךותמ רמולכ אתוחינב רקב לכב וגשדחמ התאש לע
 תמאש םיעדוי ונא ןיא רמולכ הלואגל ךתנומא הברש םיעדוי ונא ןיא אמלעד ארוהנ .ךוחמ שודחכ ול המוד רקבל
 םעפבש אלא ונלאגל הינשבו ט"החת הנושארב תי'יכו םיסופדה 'יגכ סרוג אוהו] ונלאגל ונתחטבהש ךתנוטא איה
 'ר רמאמה םש ב''מ םילהת שרדמבו ,[הימתב הינשהו אתוחינב אוה הנושארהו ,םיעדוי ונא ןיא סרוג אוה הינש
 וניתומשנ ונל ריזחמ התאש ןיריכמו םינימאמ ונא םירקבל ונשדחמ התאש הממ רמוא ןומי פ 'ר םשב ןועמש
 ,ונלאגל הבר ךתנומאש םיעדוי ונא תוילג לש םירקבל ונתוא שדחמ תאש הממ רטוא ירדנסכלא 'ר םיתמה תיוחתל
 ןיעדוי ונא םירקבל ונשדחמ התאש הממ רמוא ןומיס 'ר םשב ןועמש 'ר 'יגה רבכמ םפרנש םילהת 'מב ןכא
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 תיכקה םוי לכב וכלה יר רמא ,הנושו תסלקמ הלעטל תכ ןיא ןתנוי 'ר ישמ רמא ןמחנ רב לאומש 'ר
 .רמאיו ובלח 'רל יתחש היכרב 'ר רטא ,םהל םיכלוהו השרח הריש 'או םישרח םיכאלמ תכ ארוב
 ,הלעמלש םירש ןה ןה לאירבנו לאכימ ,ינקנחמ תיכס אמ אקונח יל רמא ,רחשה הלע יכ ינחלש

 היל רמא היננח ןכ עשוהי ירל לאש אימט קיחש סוניירדא :םיפלחתמ ןיא ןהו םיסלחתמ םלוכ
 :' "כ ו"טפ קנכ םועט ,'ג 655 ןילומ '5 דיי סנינס ['עו] ,נילק יכ סוקלי [

 רישב ניבשוא .כנ'אופ ('א 'מא) ןתנוי 'ר (כ םושמ) םשב ןמחנ רב ..'ר [ןתנוי -- לאוטש 'ר 1

 | תד (ןך ימא ינמחנ) ןמחנ רב לאומש 'ר םשב ובלח 'ר ,% ןנתוי ר"שמ ןמחנ רב 'ומש 'מא | ,?ַא 'תנוי

 יר רמא .| ןתיד הלעמ לש .ן ןלעמל .כנאפ [הלעמל | (י יל ובלח --ןיא) תד - םלועל .כנאופ |ןיא
 ה"כקה ,5 ארוב .תנְד הזכקה ארוב ,יןַפ [ארוב ה"כקה | יכנאופ םויו ₪ [פוי | תד אלא .כגאופ [ובלח

 | אפ 'ל .תתדך השרח . ןישדח ,1י יישדח .כ] |םישדח | תכנאופד - לש ,ו [םיכאלמ 2 | א שרחמ
 .יפנאופ [השדה | נד ןירמוא ןהו ,2כ םירמוא םהו ,'ו ימוא ןהו .] 'מוא םהו .'א םירמואו .?אפ ?מואו

 יתחש | ל 'ל .ג ןהל [יתכאופד פהל * | א ייכלוהו .גפד ןיד .יתכ!או |םיכלוהו | תד וינפל -
 .*רתנופד - (תגו 'תכ) 'יתכ אהו .א [רמאיו | 'א וכאלח | [ךד 'ר תא יתבשה .!יא 'רל יתחפ .רכגופ ['רל

 רמול ינמז עיגהו רחשה ..ינחלש .ם ינחלש .ן 'וגו ינחלש ,יכנא [רחשה -- ינחלש 8 | ו'ךכ ?יתכהו
 | כ אקוני .1 הקינח ,ולראןפ הקונח | ולך לא .ן הל ימא .תכנפְך היל רמא ,1"א [יל רמא | ךִד הריש

 /"] תיכנס ,*ך .תרכס ימ ,! תרבס המ ,₪ תיבצ תא המ ,5 תיכס ימ .?ך'א תיכס תא המ .1ךַָנְו תיכס ה

 יניקנחמל ,%א ינקנחמל ,1 וחקינחמ ל ונקנחמ ,י יניקינחמ [?ך*א|ם ינקנהמ * | ןן רכס תא ,?א ריכס

 ..רמאיו 'תכד ןיד המ תירמא ינקנחמל .ך הז יל 'מא רחשה הלע יכ ינחלש רמאיו ביתכד ןיד אוה המ תירמא
 /'א ןיפלחתמ םלוכ 4 | 1 ןלעמ לש ,ן ןלעמלש | תןד ןהש ,ן םה םה .יכגאפ [ןה ןה | [ך הז רחשה
 | כנו ףלחחמ (כ הלכ) הלוכ .ןְד ןיפלחתמ אלוכד ,2ו ייפלחתמ ןהלוכו .?אפ ןיפלחתמ (?א ןלוכ) ןוהלוכ

 ,/תכנ'אופד ןיפלחחמ | תגופד אל .י ןניא | כ ןוניה .פ ןוניא ,] ןיניהו ,כ ןוניהו .יִאְד ןוניאו , [ןהו
 תא ['רל | אפ הילייש .ן הלאש ,יכנ הילאש | כנאופ תומצע |אימט | גןפ סונירדא | 1 ו'א 'יפלחתמ

 : | תפ ול | תד הנינח | א 'רג | תד 'ר

 ניבשר = .'נכו תכ ןיא 1 = :!ב 'יס ה"כ םש יריבמ 'קליבו בישת 'ר םילהת 'קליב םג 'יעו ונלאגל חבר ךתנומאש
 הלעמל תכ ןיאו םישוח םיכאלמ רקב לכב ארוב ה"כקהש םיכאלטב 'וכו םירקבל םישרח ארק רתופ ןחנוי ר"שב
 הרוש םירמוא םהו םישדח םוכאלמ תכ ארוב היבקה םוי לכב ובלח 'ר רטאדכו רחא םויב תסלקטו תרזוחו תפלקמ
 ונייהו ןטקל שרפמרכ םהילאמ םילכ םהל םיכלוהו שרפט רחא ןושלמ ט"יכ ר"'ב 'יפב [ןכו] ,םהל ןיכלוהו השדח
 /'וכו תכ ןיא 'וכו לאוסש 'ר ג"ל ר"'כיאבו ,[126 דצ בי'מ אמוחנתל אובמב 'עו] ,הנושו תסלקמ הלעמל תכ ןיא
 השדח הרוש ןירמואו םי ש רח םיכאלמ לש תכ ה'בקה ארוב םויו םוי לכב ובלה 'ר רמא 'גה םשו
 םשב ובלח 'ר הגשו הריש תרמוא הלעמ לש תכ ןיא רמא לאומ ש 'ר ב"מ ר'כיאבו ,םהל ןיכלוהו
 ;ןיכלהמו וינפ ל הרי ש ןורמוא ןהו םיכאלמ לש תכ ול שדח מ הי'בקה םויו םו לכב רמוא לאומ ש 'ר
 :םלועב תחא םעפ הל ירמאו 'וכו םויב תחא םעפ אלא הריש םירמוא ןיא תרשה יכאלמו םש ןילוחב אתיירבב
 םש לע ו"פ ג''פ ר"שהשבו] הטמל שרדנש ומכ בותכה םעטו 'וכו ינחלש רמאיו 'תכ אהו ח"'רל יתרטא .'וכו יתחש 2
 רמא רבכמ ארכנ היה ךאלמה הזו 'וכו סלקל םיסוליק ןטז עיגה יכ ינחלש רמאיו ו בלח 'ר םשב היכרב יִר
 ןהו הלעמלש םירש ןה ןה לאירבגו לאכימ ךתבושתב ינקנחל תיאר המ קנוחח החא 'וכו תיכס אמ אקונח ח"ר יל
 קתעוהש ריכבא שרדמבו 'ז ייפ חלשיו בי'מ אמוחנתבו ,םהמ דחא היה בקעי םע קבאנש ךאלמהו םילכ ןניאו םימייק
 םורש םה לאורבגו לאכימש הערלו ,[הייכ קוספל 'א י"רתב 'עו] לאכימ היה ךאלמהש שרדה ב"לק 'ר טוקליב
 (יא ,טייס) ו"טפ ריייספו (יב ה"מ) שדוחה 'פ אהקיספו] לאירבגו קאכימ הז םירשה ומוק 699 רצ ליעל יע חלעמלש
 יוגהו [יי יוס ב"פ ר"מבו  ד"פ א"רדפו ('א חי'פק) וימפ ר'יספב ע'עו ,לאירבגו לאכימ .וליפא איכאלמד ןהיכאלמ
 יוגהו , ,114 רצ ליעלו חוס 'עו חוש יע ל"תמעב ייעו טוקליבו י"ב ראשב 'םג אתיא ובלה 'רל (יתחפ) יתח ש
 יתחש םש שרפמו א"יכו טיייכ ריב 'יפב ה"כו ,יכס 'ע ל"תמעב 'ועו כ'יבו גייכו ['א א"יכו] ו"יכב םג תיכס
 הרוש רמול ןמז עיגהו רחשה הלע יכ (ינחלש רמאיו) ינחלש ('יתכ אהו) ביתכהו ול יתישקה רמולכ ובלח 'רל
 תכ שיש ללכמ לומתאט ארבנ היה רבכו ([ת"יכו] 'יסופדב ףסונ ןכו ,'וכו רטול ינמז עוגהו ספדנה ר"ב 'יפבו)
 ךירבדב יתוא סופתל 'וכו היאר ןושל (תיכס תא הט) תי כ ₪ המ (הקונח ל"א) אקונח יל רמא הנושו תפלקמ
 ובלח 'רל יתב ש ה  היכרב 'ר רמא ודו ריפדב םש ר"'כיאבו ,וקנוחל וגורגב (ורבח) וריבה תא םפותש םדאכ
 הלעמ לש םירש ןה לאכימו לאורבג ינקונתל ת רב ₪ הקונח יל רמא רחשה הלע וכ ינחלש רמאיו ''תכ אהו
 אלוכד יומו תרבפ יוכו ובלח יר תא ית ב שה ןאכ ו"רו ריפדב ה"כו) םיפלחתמ אל ןוניאו םיפלחתמ אלו כ ד
 הוה יניקינחמ תרבס הקונה ל"א רחשה הלע יכ 'וכו רמאיו ביתכהו ובלח 'רל היכרב ר" א ב"מ ר"כיאבו .,('וכו
 ;יב א'פ רישהשב רמאמהב םג אתיא 'וכו אקונח ןושלה ןונגסו ,ןיפלחתמ אל ןוניאו ןיפלחתמ יהלוכ ןה 'וכו לאכימ
 םש "יגגהכו ,ינקונחל תרבס הקונח יל רמא 'וכו ובלה 'רל יתר מ א 'וכו ובל ח 'ר יל הנש הי כרב 'ר רמא
 אוה המ תורמא ייסופדב ןאכ ייגה ןכ 'וכו יל רמא םיהלא עבצאב םיבותכ ןבא תוחול ביתכד ןיד והמו היל תירמא
 נייבשרו ,א'שרהמ תודגא 'יחבו ת"יפיב ייעו םש ןילוחב תקלוח הדגאו ,'וכו יל רמא 'וכו ינחלש רמאיו ביתכד ןיד
 םיכאלטה םיארכנ ךומסב סונירדאל ח*ביר לש ויתובושת יפכו ,םיארבג םיכאלמה ןכיהמ ןאְב שרוד וניא ןחנוי 'ר 'שמ
 א"רדפב ןכו] 'וכו תויהה לש ןהעיזמ קיפנ ןכיהמ 'ב ג"י הגיגחב הדגאה ןכו ,תויחה תעיזמ אצויש רטיד רהנט
 [יהומדק ןמ .קפנו דגנ רוגיד רהנ רמאנש וינפל אצויו ךשומ שא לש רהנ םהונפ תעיזמו 'וכו תודמוע תויחהו ד"פ
 אמויו אמוי לכ ךובא רמא הוהד 'וכו אתליט ךל אמיא את 'וכו בר רב אויחל לאומש היל רסא 'א ד" םשו
 ינמחנ רב לאומש 'רד אגילפו 'וכו םירקבל םישדח רמאנש ילטבו הריש ירמאו רוניד רהנמ תרשָה יכאלמ ןיארבנ

 ןיכלקמו םוי לכב ןישדחתמ םיכאלמה אתיא םש ר"ומשבו ,'וכו גילפו ה"דבו  'וכו ןתעיזמ ה"דב םש תופסותב
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 הריש 'או םישדח םיכאלמ תכ ארוב ה"בקה םוי לכב אלא] הנושו תסלקמ הלעמל תכ ןיא ןירמא ןותא
 ןנמ היל רמא ,ןורכתיאד ןה ןמ היל רמא ,ןילזא ןאלו [היל רמא ,]ה היל רמא ,םהל םיכלוהו השדח
 אממיב אל קיספ אלד אנדרי ןידהכ היל רמא ,רוניד רהנד היקסע המו ,רוניד רהנמ היל רמא ,ןורבתיא
 היל רמא ,היפרוכ ןיניעט ןמ ןיעיזמ ןוגיאד תויחה תעיזמ היל רמא ,יתא ןה ןמ היל רמא ,אילילב אלו
 תיבב אניוה רטנ אל היל רמא ,אילילב ךלהמ אוה תילו אממיב ךלהמ אנדרי ןידהו הידיד ןירדתקנוס

 : [(יב .סיינק) גיילפ לייפפ יעו] יכ גיז סנינפ 8

 | ת ןיאש |  ?א ןירמא 'ותא ןיא ,[ך ןירמוא םתא ,1ך םירמוא םתא ,יכנ'אופ [ןירמא ןותא 1

 ,ו םוי לכב) םויו םוי לכב אלא [םהל -- אלא * | 1 ןלעמ לש ,תד"הלעמ לש ;ן ןלעמל ,יכאפ [הלעמל
 םיכאלמ ;2נא םיכאלמ לש תכ) םישדח םיכאלמ לש תכ (2נ1א ה"בקה ארוב) ארוב ה"בקה (פ םוי לכ
 וינפל הריש (אפ 'מואו ,1יכ יירמוא ןהו .] םירמוא ןהו ,[ ןירמוא םהו) ןירמוא ןהו (ף םישדח ,ו םישדח
 | ל יגו :יתכנאופד (תכאופ םהל) ןהל (1ַאְו םיכלוהו) ןובלוהו (י'אפ הריש נאו השדח הריש)
 יא [תכנוד היל רמא * | יאל 'ל .תו ןיה ול ימא .ָך ןיה היל רמא ;כ!אפ ןה ול ימא [ן ןה ---רמא*ל

 [תכגוד זה ןמ * | ד יל .ל יל .ם ול ו הל [תכג היל * | ןילוא ןוגיא | כג] ןהלו | ל 'ל .א לא .ם ול
 ,ך ןוירבתיאד ,1 ןירבתיאד .?אפ ןורבתאד .,יכַאָו [ןורבתיאד | 2 ןהל .?אפ ןמ .1א ןאמ ,ל ןה המ

 | ?א אוה המו .'א ךה ("'א ןמו) ןאמו .תד ןא ןמו ."ןפ ןה ןמו .ינו ןה ןמ | ן הל | ן ןיירבתאד
 ,יוד רהנ ןמ :2גאפ [רהנמ | ן הל | אפ יל ,ך:ןיירבתוא ןה ,ןך ןיירבתא .] ןורבתא ;יכ] [ןורבתיא 8
 ןידהד | 1 היקסיע | יןפ המ (י ל"א) היל ימא א יאמו ל"א .תכָנְד המו היל רמא [המו |  %א רהנ
 | תא קספ | 5 סוגררי ,ן הנררוי | ן ןדהכ | ן הל | 1 רהנ איההד .'א רהנה ןידה ,] רהנ ןרהד ,ולאפ רהנ

 | ן אממוב ,1 אילילבו ,ם הלילב ,יָד אלילב .תףכא [אילילב | 1 'ל אלו 4 | ן היילילב [אממיב | 1 'ל אל

 | ?א ןיהמו .תפד ןא ןמו :כנ!א ןה ןמו ,יַ] [ןה ןמ | ל רמא ,יא ל"א ,ן הל ימא [תכנפְד היל רמא *
 ןמ) ןוהתעיז ןמ ,1אפ אתייחד ('א ןוהתעיזמ) ןתעיזמ | ן הל | ו אתא אוה .תכוִד יתא אוה .נאפ [יתא

 ןוהתעד ןמ | ,?ך אתוויחד ..ןמ | ,177ן אתויחד ..ןמ | ,1 אתוייחד ..ןמ | ,יכ""אָד אתייחד (' אתעיז

 ,ד ןוניעט .כג'ד ןניעט .ן [ןיניעפ | ן ןעידמ .א ןיעיז .ם ןיעיז | ן ןיגיהד ,ִָנ ןוניהד | "] התאויחד
 ,1ך אייר ,?ך איסרוכד ,1ו 0 ,פ אייד ;םבְֶו הייד ,1א איפרוכ | ףך אנעוט ,יאפ ןינעטד ,ןך ןונועט

 ,1ף| ןירידתקנוס > ןורדתקנופ .?ךכ!או [ןירדתקנופ 5 | ךְד אוה ךירב אשדוקד ([ך הייסרוכ) אייפרוכ

 קנוס ,?ף ןירד תקנוס ,[ך ןורוד ל ,ך ןורד תקנוס ,!ְך ןירדד תקנוס ,?א ןידרתקנוס ,פ ןיררתקנוס

 אהו .ילרעכגאופ [ןידהו | תד ולש ,*ף היליד .י'רעכגאופ [הידיד | י ןירדתקס 1,  ןידרהת

 | קאפ אלו [אוה תילו | כ ךילהמ | אפ סונדרי ,ן הנדרוי ,] אנדרוי | 1 ןידה אוהו ,*ךְד ןידה

 ל"א ,ך רמא יא ל"א .תכגופ [היל רמא | 5 הלילב .יד אלילב ;רתכנאו [אילילב | 2 ךילהמ

 | ת יתיוה ,1רַ] אניווה | ן רונ | ד יל ,י אלו .ירכנאופ [אל | "א סוניירדא ל"א ,'א סונירדא
 | א רועפ תיב

 'ב) יתובסו 'פ תלהק 'מב רופיסה ותואבו 'וכו אי מ ט .קיחש סונירדא אתיא ה''כפ ר''יוב םגו ,497 רצו 118 דצ
 ןב עשוהי .יר תא לאש אימ ט קיחש סונאירדא ('ח ?ב) יתסנכ 'פ םשו ,'נכו תומצע קיחש סונאירדא (יכ
 ןב עשוהי (יבהל) 'ה תא לאש אי מ ט קיחש סונאירדא ג"פ תור שרדמבו (יד יט) יה בלכל יכ 'פ םשו אנינח
 ,תוסצע קיחש אוהו אימט קיחש סונאוררא ו תומצע אימט 'יפ ג'מ ז"יפ תולהא ג'הר שורופבו ,היננח
 אלמ תיב (תולהא ל"'צו) םילכ יפמב ול המודו תומצע אימט בתכ אימט אבוא ה"דב 'א טיג  תוכרב י"שריפבו
 תכש י"שריפב 'עו 'וכו אימט קיחש .סונירדא ינתקד "הבר תיש ארבמ היאר איבהו 'וכו יאה בר  'יפו .אימט
 קיחש :איטט קיחש םונאירדא ר"בב שי הבר הו בתכ םשו) 'ב 'ה רבדמבו 'ח א"מ תישארבו םש סיידבו יב בנק
 : / תסלקמ עטיק ל"ייכב | .'וכו םוי לכב אלא 1 :אימפ 'ע ל"תמעבו 'א אימטלמ עו אימט 'ע ךורעב ע"יענ (תומצע
 וארבנש ןכיהמ 'וכו ןה ןמ לא םיכלוה ןכיהלו וכו ןולזא ןאלו 2  :ָנ"'חעו היל רמא רע יתמלשהו 'גו הנושו
 וניאש הזה ןדרוכ ל"א רוניד רהנ לש וביטו וקסע המ ל"א רוגיד רהנמ ל"א וארבנ ןכיהמ ל"א תכלל םירזוה .םשל
 אסכ ןיאשונש הממ ןיעיזמ ןהש תויחה תעיזמ ל"א רוניד רהנ אצוי ןכיהמ ל"א יהלילב אלו םויב אל .תכלמ קסופ
 היל 'טא לייכב רדענ היקסע המו ינפלו ,911 דצ ליעל ייעו יתהגהו ןורבתיאד ןה המ" בותכ ל"יכבו  ,רובכה
 ןירדתקנוס 5 :הלילבו םויב םיכלוה תורהנה לכ אלהו 'וכו אנדרי ןידהכ י"ר רמאש המ ק"קו ,תובְר םימעפ ליעל ומכ
 ןווכ המל שרפל השקו ,500 דצו 59 רצ לועלו ג" העו ןורדתקנוס 'יגה .ןורדתקנס 'ע ךורעבו ,ולש ץעויה | .הודוד
 ומכ הלילב ךלהמ ןדריהש רועפ תיבב הארש ובישהל י"ד .ךרצ חמו הלילב ךלהמ וניאו םויב ךלהמ ןדריהש ורמאב
 וב ךלהמש םש שי םוקמ 'יפו רועפ תיבב או ה רתא גיינ ת''פיבו רתא א"ג איבה א"אבו ,םויב ךלהמ אוהש
 יוגה ה'כו 'וכ הארו רועפ תיבב רמוש היהש בישה סוניירדאש שרפמ וא סרוג ט"יכ רב 'יפבו] ע"צו הלילבו םויב
 ודו ר'פדב 'יגה םש ר''כיאבו [ךליאו 556 רצ טל ךרכ חלשהב סיורק לש ורמאמ 'עו ,'ב א"יכ 5 בו 'א איוב
 לש תכ היבקה ארוב םוינ םוי לכב םירמוא םתא ול רמא היננה ןב עשוהי 'ר תא לאש תומצע קיחש סונאירדא
 ןאלו ל"א ןיא ל"א כ"מב הגוהו) ןינמ ול רמא ןיא ול רמא םהל ןיכלוהו השרח הרוש םירמואו םישדח  םיכאלמ
 'וכו ,היקסיע המו היל רמא רוניד רהנ ןירה ןמ ול .רמא ןוירכתמ (ןוינמו ל"א ןואירבתמד ןה ןמ ל"א ןילזא ןוניא
 אילילב קיספו אממיב ךלהמ אנדרי ןיניהו היל רמא אממיב קיספ אלו אולולב היל קיספ אלד 'וכו ןידהכ היל רמא
 רמא אולילב ךלהמ ךכ אממיב ךלהמד אמכ אנדרי ןידהו רועפ תיבב (אנ וה (כ"םב "הגוהו) אוה רטנ היל רמא
 רמאמה סש ב"מ רייכיאבו ,איסרוכב ןינועטד הממ אתויחד ןוהתעיז ךמ היל רמא קיפנ רוגיד רהנ ותוא ןינמו היל
 אסכ ול שדחמ םוי לכב םירטנא םחאש ליבשב ל"א ח"בירל לאש תומצע קוחש סוניירדא רחא ןונגסבו עטוקמ
 אולילב דיגנ אוה תיל אממיב דיגנ אנדרי ןידהו ול שי 'ןיטילקס ינב ל"א 'וכו הזה ןדריל המוד אוה המלו דובכה
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 < יט 'א ריאמ 'ר ןועטש 'רו הדוהי 'רו ריאמ 'ר ;אילילב ךלהמ אוה ןכ אמטיב ךלהמ אוהר המכ רועס
 רמשנה יוה (גי אצ םילתת) ךרמשל ךל הוצי ויכאלמ יכ 'תכד המ ןמ רמשנה וא רמושה לורג
 (גיטש טש) ךנואשי םיפכ לע 'חכר הט ןמ ,אשינה וא אשונה לודנ יט 'א הדוהי 'ר ,רמושה ןמ לודנ

 רמאיו 'תכד הט ןמ ,חלתשמה וא חלשמה לודנ ימ 'א ןועמש 'ר  ,אשונה ןמ לודג אשינה ירה
 :חלתשמה ןמ לודג חלשמה יוה יגחלש

 רמא , ךירבח וסלקי ול רמא  ,סלקל םיסוליק ןמז עינה יכ [רחשה הלע יכ| ינחלש רמאיו
 היל רטא ,םויה סלקת אל ךכ לוטחא החסליק אלש סשכ יל 'או סלקל אוכא רחמל לוכי יניא ול

 .: ינ י5 ןינוס [יעו] ,נילק 'כ עוקני 6 :'נ "פ ד"ק 'ר "כ "5 סילקס טכדע ,נ'טסס 'כ סימסס 'קל ,סט טוקני 1

 ,1רמ ךלהמו .2 ךילהמ הוהד .נאְ ךלהמ הוהד ,י"ך"| [ךלהמ אוהד | י!ךנ המכו ,[ אמכ 1

 ,רתכנאו [אילילב | כ ךילהמ | "רת'אפד 'ל .'ר ךכ ."א הוה .י אוה ,] הוה ןכ .ן [אוה ןכ | [ך ךילהמד
 ירו ריאמ 'רו הדוהי 'ר ,] ןועמש 'רו הדוי 'רו ..'ר [תכנ'אד ןועמש 'רו -- ריאמ 'ר * | ייפ אלילב

 ..ימ (1ן 'מא) רמוא ריאמ 'ר [רמושה ןט -- ריאמ 'ר * | ם 'ל .?א ש"רב הדוהי ש"רו ריאמ 'ר ,7 ןועמש

 ךל חוצי ,%א יוה ךל הוצי) יוה ךרמשל ךל הוצי ויכאלמ יכ (]] 'כד) ביתכד (א] הממ .1 המ ןמו) המ ןמ
 ..רמשנה (ן 'וגו ,1 רמוא יוה ךיכרד .. הוצי ,(םילהת) ו'א יוה ךיכרד לכב ךרמשל ..הוצי ,ץְד ירה ךימשל
 ..ימ 'מוא ריאמ 'ר ,כ רמושה ..רמשנה יוה ךומשל ..יכ 'תכד המ ןמו ..ימ 'מוא .יִנאחְוְד רמושה ןמ
 המ ןמ רמשנה וא רמושה ..ימ 'מא ריאמ 'ו .₪ לודג רמשנה יוה ךרמשל ..יכ 'כד ןמ רמושה וא רמשנה
 אשינה וא אשונה לודג ימ 'א הדוהי 'ר ,[ך רמשנה ןמ לודג רמושה 'מוא יוה ךיכרד לכב ךרמשל . .יכ 'תכד
 (ן הדוי) הדוהי 'ר [אשונה ןמ -- הדוהי 'ר * 8 | ל אשינה ןמ לודג אשונה ירח ךנואשו םיפכ לע 'תכר המ ןמ
 ךנואשי / ןח רמוא יוה ךנואשי) יוה ךנואשי םיפכ לע (תףכג] 'תכד) ביתכד ("אקְד הממ) המ ןמ ..ימ רמוא

 ,+ לודג אשונה יוה ךנואשי .,'יתכד המ ןמ ..ימ 'םוא הדוהי 'ר .תכנ'אחוְך אשונה ןמ ..אשינה (ן "וגו

 אדוהי 'ר .!א אשונה ןמ לודג אשינה יוה ךנואשי ...ביתכד הממ אשונה וא אשינה לודג ימ רמוא הדוהי 'ר
 אשינה וא אשונה רמוא הדוהי 'ר .ף לודג אשינה יוה ךנואשי ..'כד המ ןמ אשונה וא אשינה לודג ימ 'מוא
 ןמ רמשנה וא רמושה לודג ימ ריאמ /ר ,(םש) ו אשינה ןמ לודג אשונה יוה ךנואשי ..ביתכד המ ןמ
 | 'יאוד רמא | :יתכנחפ רמוא 4 | ל רמושה ןמ לודג רמשנה יוה ךל הוצי ויכאלמ יכ 'תכד המ
 חילושה ,1 חלשמה וא חלתשמה לודג ימ ,1א חלתשמה וא חלושה לודג ימ .ירכ?אחופ [חלתשמה -- ימ
 | (םש) וכ ] רחשה הלע יכ = [ינחלש 5 | (םש) יי 'ל רמאיו | נא] הממ [המ ןמ | ך 'ל ,ןך חילשמה וא
 [כנ רחשה הלע יכ *6 | פ יל ,ןך חילתשמה ןמ [חלתשמה ןמ | תן חילשמה | ן 'ל .[ןח רמוא יוה [יוה

 ,תיאד יסוליק .פ ןיסולק .כאו ןי- .גח [םיסוליק | ן העיגהש .יתכנאחפד עיגהש | יתאחופדל יל
 יניא | ינ היל 7 | ד ךרינח .ל ךרנח .תכגאופ ךיריכח [יח ךירגח * | ד ה"בקהל -, [סלקל | י יפולק
 םהו ,פ 'מוא .. .[ך םירטוא .. .5ך ןירמוא ןהו .% ןירמוא ,ל 'מאו ['או * | אב ינא | ₪ ןכ םא [לוכי

 תסליק אלש ,] לומתיא .. אלש ,ן [לומתא -- אלש | ו ירבח ₪, [יל | 7 ורמאיו ,'אְו 'וא םהו ,ןץֶד םירמוא
 התא (1 יא) ןיא .יאחפ [פלקת אל |  תסלק אל לומתאש .,יתוכאְ לומתא תסלק אלש ,ִאְזְד לומתא

 | תד רמא .!א ול רמא .נ'א ל"א .*יכחופ [היל רמא | פ דוע [סויה | תכגוד סלקמ (ִכְו תא)
 ליייכב = .'וכו ריאמ 'ר 1  :אילילב דיגנ אממיב דיגנ אוהד המ ךיהו יתיר ק רועפ תיבב יתייה רטנ ל"א
 םיקוספה רדסכו םירפסה ראש יג י"פע יתהגהו 'וכו ריאמ 'ר 'וכו 'א הדוהי יר ןועמש 'רו רואמ 'רו הדוהי יר 'יגה
 הנשמב שיירו ירו מ"ר וקלחנש תומוקמה בורב םגו ,נ'"חעו 'וכו םיפכ לע 'וכו ויכאלמ יכ י"רו מ"ר  ושרדש
 .שרדב ןאכ רדסנ רמאמהו ,188 דצ ןעטנעדארט יד דנוא ןאיטידארט איד רעכאב 'יעו מ"ר ירבד ומדקוה אתפסותו
 ךורא רמאמו ,החיתפה םויס הזו 'וכו ינחלש רמאיו 'תכד המ ןמ הל ףילי ש"רו םיכאלמה ןמ םילודג םיקידצהש
 רמאמה סעו ,'וכו םיכאלמה ןמ םילודג םיקידצהש ךל עדת 'טוא ןועמש 'ר ינחלש רמאיו 510 'ומע ג"המב רחא ןונגסב
 יִר וכו ויכאלמ יכ גי 'יס א"צ םולהת ירוכמ 'קליב קתעוהש ומכ םילהת שרדמב רמאמה םיאתמ ר"בב ונינפלש
 ךל הוצי ויכאלמ יכ ביתכד הממ 'וכו רמושה לודג ימ רמוא ריאמ 'ר (שירו ל"צו) ש"ר רב הדוהי 'רו ריאמ
 יוה "וכו םיפכ לע ביתכד הממו אושנה וא אשונה לודג ימ רמוא הדוהי 'ר רמושה ןמ לודג רמשנה .יוה ךרמשל
 יוה 'וכו ינתלש רמאיו ביתכד הממו רטפנ ה וא רטופה לודג ימ רמוא ש"רו אשונה ןמ  לודג אושנה
 שררמבו ,ךאלמל רטופ בקעי 'יוה ינתלש ול רמוא ךאלמה המ ךאלמה םע שגפתמ בקעי היהשכ רטופה רמוא
 םע שגפתמ בקעי היהשכ רטפנה וא רטופה לודג ימ רמוא הדוהי 'ר ויכאלמ יכ 'יגה 'ג 'יס א"צ ב"מ םילהת
 'ר ךאלמה רטופ בקעי יוה רחשה הלע יכ ינחלש ךאלמה רמא המ לכויו ךאלמ לא רשיו ביתכ המ האר ךאלמה
 יג יוס ד"ק במ םילהת יטבו ,ךנואשי םיפכ לע די'הה לודג אשינה ירה אשינה וא אשונה לודג ימ רמוא יסוי
 המל רמשנה רמוא יוה רטשנה וא רמושה לודג ימ אשינה רמוא יוה אשונה וא אשינה לודג ימ רי א ם 'ַ רמא
 םיפכ לע ךיכרד לכב ךרמשל ךל הוצי ויכאלמ יכ רטאנש רמשנו אשינ היה אל םיבוט םישעמ ול שוש אלמלאש
 יכ רחשה הלע יכ 'וכו רמאיו שרדה יפל בותכה םעטו ,נ"חעו יתמלשה ןכ .רחשה הלע יכ 6 | :'וכו ךנואשי
 ייגהו ,רחשה הלע יכ ינחלש רמאיו ובלח ירל היכרב 'ר ליעל השקהש ומכו ,היבקהל סלקל םיסוליק ןמז עיגה
 םנמא] 'וכו וישכע דע הריש רמול יג מז עיגה אל םש ןילוח רמאמהב ןושלהכ 'ןכו יסוליק ןמז עיגהש
 אבא רחמל רמאש ומכ םוי לכב הריש רמוא ךאלמה ונינפלש הדגא יפל יכ םש הדגאה לע תקלוח ונלש הדגא
 ובלח 'ר םשב היכרב 'ר (1 תוא 918 דצ לועל י"ימב קתעוהו) 'ו ג"פ הבר םירישה רישבו ,ת"פיב 'עו 'וכו סלקל
 ,[127 רצ בימ אמוחנתל אובמב םג 'עו ,םלקל יסוליק עיגה יכ ינתלש בקעיל ךאלמה ול רמא "כו רסא
 םדא ינב ךוארי אלש רחשה ןמ (ארי) ארייתט התאש 'וכו התא בנג יבו 'וכו ול ךמא 175 רצ בוט לכשו ט*קלבו
 רחמלש) ינא רחמל לוכי יניא לא ךריבח וסלקי ל"א ם ל ק ל (יסולק ןמז) יסו לי ק עיגהש אלא אל ול רמא
 י"רתב םגרותמ [םש ןילוחב הדגאהו] תודגאה וליא י"פעו ,'וכו םשכ יל (ןורמאי) םירמוא םהו סלקל אב (יגא םא
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 םהרבא לצא ואבש םיכאלמה ןתוא ול רמא ,ינתכריב םא יכ ךחלשא אל רמאיו תבייס תיצייש
 היל רמא ,ןכ תנמב יתחלוש אל ינא ןכ תנמ לע וחלתשנ ןתוא ול רמא ,הכרבב אלא ונממ ושרפ אל
 ידי לע תרש יכאלמ ןמחג רב לאומש 'ר םשב יול 'ר ,ינתכריב םא יכ ךחלשא אל תבייס תיציש
 היל רמא ,יתציחממ החדאו ךל עמשא הנש ח'לק ןתציחממ וחדנ ה'בקהלש ןיריטסימה ולינש
 רמאי םאו ול הלגא ינא רמא ףופב אנוה 'ר רמא ,ינתכרב םא יכ ךחלשא אל תנייס תיציש
 לטבמ ךניאו תוריזג ןירזוג ךינב םימלועה לכ ןובר וינפל רמוא ינא ול התילינ המל היבקה יל
 ךמש תא ףילחהלו לאתיכב ךילע תולגהל אוה דיתע ול רמא  ,ןתריזנ לטבל יתלוכי ינאו םתריזנ

 :יִכ 'יק 3"פפ ןטקל ,סיכקס 'כ עפוס 'קלי 7 :  789 דפו 524 75 ליעמ 8

 ,וב תפייס ,ן תיבייס | "א!אפ תייצש .?ך תציש ,יירעת"אְד תצייש ,ןְו תיציש .לֶהְ [תיצויש 1

 ,%אָהְ םתוא [ןתוא | י היל | ינתכרב | :א יל ינתכריב -- יכ | יעת?אוד 'ל .כנ'אחפ [רמאיו | ?ךַ תכייפ
 [ןכ ל | א םיכאלמה ןתוא | יפ היל | 5 יל ונממ | אח ושריפ 2 | ₪ םהרבא יבא | כ םיכאלמ | ₪ יל

 | ירתד רךכל :גחו ןכל .א כ"מע .ם ןכ מע | יתחלתשנ | *רךתכגנאחוד = לבא .ו'רפ |ינא | ך ךכ
 ,ן תביס | ?א תסייש ,פ תייצש .ירת1אְד תצייש ,כח תיצייש ,] [תיציש 3 | א בקעי ול ;כפ ול

 | תד 'ל :רכנאופ ינתכרב ..יכ [ינתכריב --יכ | 1א ₪ רמאיוו [אל |  ?ףָנ תכייס | ,וב תפייס

 ;תכוד ןיריטסמ | ולגש 4 | יתכאפְך תרשה גו [תיש | ת1אפד ₪ (%א ל"א) ול רמא ,יכנ'אְו [יכאלמ
 ;ך ןתצחממ ;יכנאופ [ןתציחממ | ן וחדינ | 1 ןיריטפימב ,1א 'ירתסמ ,"פ ןירותפמ .5א ןירותסימ

 םישלשו האמ ,] הנומשו םישולשו האמ ,ך ח"לו האמ ,אפ 'חו ל"ק :ית"א1ך [ח"לק | ןך ןתיצחממ
 ,1אפ ול ימא ,2"] [היל רמא | ך יתצחממ [יתציחממ 5 | כו החדנו | א יל ךל | יתכנ םינש | כ] הנמשו
 ,יִב תפייס ,ן תביס | א תסייש ,פ תייצש .יתאְד תצייש ,ן תיצייש ,ן [תיציש 5 | ךֶוְד רמא ,1ילאנ ל"א

 ,ע [הלגא | תיא 'ל רמא | "א ףוסב ל"א ,*ך ףוסל | ן הנוח |  'וגו [ינתכרב --יכ | 1 תכייס

 יל רמוא .ןע*א [ה"בקה -- מאי | תוד פא .ירעכגאפ [פאו | י * .ת"א רךל [ול | ירתכנאופד הלגמ
 ימוא אוה .ָןְ] יל אוה "וא , יל אוה רמאי ,פ 'וא ה"בקה ;1א ול ה"בקה רמאי ,ףְד ה"בקה (?ך ול)

 [יתכנאופד רמוא ינא * | י יל ול | *ך התלג .י'רעת'אפד תילג .*א התילג ,גְו [התיליג 6 | % יל
 לש ונובר .] ילועה ןובר .5 םימלועה ןובר .ץ [םימלועה -- ןוגד | ית ול ,כ וילא | ל ימא / רמוא
 | יעתאפ התא ןיאו .כנְוְד תא ןיאו | יע'אפ תורזג | ע ורזג .ןךַו םירזוג | י יל .תא ע"שבה .ןנפְד םלוע

 ,א לטבמ יתייה .יתכנְוְד לטבל לוכי יתייה .ע [לטבל יתלוכי | פ םתוריזג .יעתכנאוד ןתריזג 7
 ,1וכַגְו [לאתיבב | ו תולגיהל | 1 יל ,י היל | י יל .ע ןתרזג .2כפְד םתריזג .תנאו [ןתריזג | 5 לטבא

 | עכפ 'ל תא | (עשוה) יעתאפְ לא תיבב

 ןמ דח אנאו אמלע ירמל ןיחבשמ אמורמ יכאלמד אתעש אטמו אתצירק דומע קילס םורא ינרדש רמאוי 'א
 חלש רמאו 'ב י'רתבו 'וכו אנמז אדה ןהלא אחבשמל ינמז אטמ אל אמלע ירבחיאד אמוימו אייחבשמ אייכאלמ
 דומע הלעש ןויכו זילפ ארד יקרפבו] 'וכו אחבשמל איכאלמד ןוהתעש תטמ אהו ארחש דומע קילס םורא יתי
 רמאממ קתעוה 519 'ומע ג'המבו ,[ה"בקה ינפל רמזלו תרשל יתדימע תע עיגהש ינחלש ךאלמה ול רמא רחשה
 ןמז עוגה היל רמא ויכ רעש הדיקעבו ,לוכי יניא רמא ךיריבח וסלקי ול 'מא סלקל יסולק ןמז עיגהש ונינפלש
 תסלק אלש םשכ יל םירמוא םהו סלקל אב ינא רחטל לוכי יניא היל רמא ךירבח ןוסלקי היל רמא סלקל ןיסוליק
 שרפמו סרוג 'ג ץש 'ע ךורעבו ,ןאכ רבב קר אצמנ הז ןונגס  .תבייס ,תיצייש 1  :םויה סלקת אל ךכ לומתא
 'יפ אלו תצויש שוריפ הזו ,בקעי יצישו יגרת (ג'ל ט'מ תישארב) בקעי לכיו 'וכו םא יכ ךחלשא אל תבייס תצויש
 םגו ,וז הארוהב ביפ אצמנ אלו ,רבכ תרבד רמולכ תמייס 'יפו תביס תציש קיתעה ביס יע ע"ומבו ,תבייס םש
 רומג תבייס תצייש שרפמו סרוג טייכ ר"'ב 'יפבו ,ינתכרב םא יכ ךחלשא אלו תמייס ל"א שרפמ םש בומ לכשב
 רומג לעופל ןירמואש אוה לשמ י"שריפמ דוע איבמ כ''מבו) ךחלשא ןכ רחא ינכרבתשכל 'מולכ ךרכש לוטו ךתכאלמ
 תויצש ךחלשא ינכרבתש רחאל רמולכ ךרכש לוטו ךתכאלמ רומג היל 'א רפסה ףוגב פ"יכב ףסונ הז שוריפו ('וכו
 לוטתו ךתכאלמ םילשת 'יפה אבוה א'אבו ,בייס 'עו יציש 'ע ל"תמעב םג 'יעו 'וכו םא יכ ךחלשא אל רמאיו תבייס
 הלכ 'יפ תצייש בתכ א'באהו ,רבע ןושל אלא דיתע ןושל וא יוויצ ןושל וניא תבייס ןכו (תצייש) תיציישו ,ךרכש
 םירבד בוזעיש רמולכ ברע ןושלמ אוהו הביזע ןושלמ אוהש רשפאו םולכ וב 'יפ אל ךורעה תבייס 'וכו ךיתורבדמ
 'יגה טוקליבו ,רבח הל יתאצמ אל תבייס תלמ ושוריפלו 'וכו רומג 'יפ ל'ז י'שרו והחלשיו וישעמ רומגיש וא ולא
 הנושארה סעפב םג 'יגה ו"רו ר"פדבו) ג"עצו תפייפ א'פ םימעפה לכב א'בא שרדמ ןוילגב ןמסנ ןכו תפיי ס
 ןתוא ול ימא םש ג'המבו ,'וכו ךילא בושא בוש .הכרבב אלא 2  :(אצייש אנליוו 'ךבו א"דפפ 'דב שבתשנו ,תצויש
 תנמ לע יתחלתשנ אל ינא לבא ןכ תנמ לע וחלתשנ ןתוא 'וכו ושריפ אל י ב א םהרבא לצא ואבש ''וכו
 'וכו תרש יכאלמ ךאלמה ול רמא .תרש יכאלמ 8 | :תבויס תוצייש םש טמשוהו ,ךחלשא אל ול 'מא ךכל ןכ
 ןתציחממ וחדנ 'וכו ידי לע תרש יכאלמ נ''בשר םשב יול 'ר רמאמו ,'וכו אב אוה ה'דב ,918 דצ ליעל י"מבו נ"חעו
 ר"א ןירחאלש רמאמה םע הז רמאמ ביכרה בוט לכשבו ,שיוויעו 789 דצו 594 רצ ליעל רבכ ררסנ הנש ח"לק
 הכרב הלגא אלא יתציחממ ינא םג החדא ךל עמשא םא ינאו 'וכו ןיריטסמ וליגש י'ע תרשה יכאלמ רמא ךכ אנוה
 יב ז"ט ק'מב ושרדש ומכ | .יוכו ןירזוג ךינב 6 :[1 תוא 912 דצ ליעל כ"שמ 'עו] יוכו ךכרבל ה"בקה דיתעש
 ירב סופדה תועטו) הלטבמו הריזג רזוג ינאש קידצ יב לשומ ימ םדאב לשומ ינא 'וכו לשומ קידצ םדאב לשומ
 לאתיב ךומסב ןכו תחא הביתב ל"יכב ה"כ .לאתיבב | :הימתב .'וכו יתלוכי ינאו 7 = :(ןירזוג ךיאיבנ ןאכ אנליוו
 םש עשוה גרובצניג 'צוה ךיינתבו [ז"ט תוא 10 רצ םלוע רדפל רענטאר תורעהבו] 787 דצ ליעלו ג"חעו ונאצמי
 ,לא תיב 'ע ךורעב קתעוה ל"יכב ונונפלש תואסריגה בורב רמאמה לכו ,הלמ אח לאתיב יאחנדמל יאברעמל ןכ ןמסנ
 יתייה ךיא ינאו ןלטבמ התא יאו 'וכו ע ' ש בר וינפל רמוא ינא 'וכו הטל יל רמו א םאו םש בוט .לכשבו
 הדגא שרדמבו ,ונמע אלא 'וכו ךמע 'וכו לא תיב ה'שז 'וכו לא תיבב יוכו ריתע ה'בקה ול רמא ןלטבל לוכי
 ןובר גל רמוא ינא תילג המל םימלועה ןובר יל רמ אי םאו ול ה ל גמ ינא ףופב ךאלמה רמא אנוה בר רמא
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 :ונטע אלא 'תכ ןיא ךמע (ה בי עשה) ונטע רכרי םשו ונאצמי לאתיכ ריהה סש רמוע יגאו
 לכ רמא ארסק רב 'וגו בקעי אל רמאיו בקעי רמאיו ךמש המ וילא רמאיו (טכ חכ

 ךטש תא דוע ארקי אלו השעת אלו השעב יול 'ר רמא ,השעב רבוע םרבא םהרבאל ארוקש ימ
 "יי אוה התא 'תכ ירהו ,|השעכ] (סשפש) םהרבא ךמש היהו [השעת אלכ] (ה וי תישארכ) םרבא

 תחווכרו ,וכ תרחב םרכא אוהש דעש איה היינש |, (ו ט הימתנ) 'וגו םרבאב תרחב רשא םיהלאה \
 ינח ,השעב רבוע כקעי כקעיל ארוקה התווכדו ,הילע הווטצנש אוה ,השעב רבוע ירש הרשל ארוקה

 קעיו רק ק ק מש בקעי םוקמ לכמ אחא 'ר 'שמ הירכז 'ר ,לפט בקעיו רקיע לארשי אלא כקעי םש רקעיש אל
 :וילע ףיסוט לפט לארשיו רקיע כקעי (י הל תישארב) ךמש היהי לארשי םא יכ אלא

 סינותחתה סע םהל תלוכיו םינויליעה םע התששנתינ לכותו םישגא םעו םיהלא םע תירש יכ
 :סט עוקל" )  :כ"שטו 400 75 לעל 2

 וטטע | (סש) יעתאפְד לא תיב .'וכנו [לאתיב | (םש) ונ יל ,"| םש תויהל דיתע ינאו [םש -- ינאו 1
 רמוא ןוא .ן ןכ 'תכ ןיא .יעתכאפד ןאכ (תכפ 'תכ) ביתכ ןיא | כ ךמע רברי םשו .א ומע [ךטע | ינו יל

 בקעו אל רמאיו בקעי רמאיו ךמש המ וילא רמאיו ונמע רכדי םשו .נ] ונמע רברי םשו .וכאפ [ונטע | ג ןאכ
 תצעו ורבע רבר םיקמ אוהש ימ רמא יול 'ר םשב היכרב 'ר םילשי ויכאלמ תצעו ודבע רבד םיקמ ךמש דוע רמאי
 לע הלגנש רחא ךאלמ אלא הנינבת הדוהי ירעלו בשות םילשוריל רמוא אוהש םיעדוי ונא ןיא םילשי ויכאלמ
 ליבשב .בקעי וניבא לע ה"בקה הלגנש םילשי ויכאלמ תצעו בקעי אל ךמש המ וילא רמאיו ה*ה בקעי וניבא
 , 'וגו בקעי ךמש םיהלא ול רמאיו ה"ה ול רמא ה"בקה ףאו בקעי אל ול רמאש ךאלמ ותוא לש ותריזג םייקל
 הנינבת . . םילשוריל רמוא אוהש . . היכרב 'ר ומאנכ םילשי ויכאלמ תצעו ..רמאיו ךימש המ וילא רמאיו ונמע
 הלגנ םילשי ויכאלמ תצעו ךמש רוע רמאי בקעי אל רמאיו ךימש המ ..רמאיו ד"הה ..הלגנש ךאלמ אלא
 הילע םיאבנתמ םיאיבנה לכש םילשורי בקעו ךמש םיהלא ול רמאיו ד"הה בקעי לע ול 'מאש ךאלמ . . ה*בקה
 . .רמאיו .5 'וגו ךמש דוע רמאי בקעי אל רמאיו 'וגו ךמש ..רמאיו ['וגו -- רמאיו 2 | ןך המכו המכ תחא לע
 דוע רטאי .בקעי אל רמאיו ,ן 'וגו בקעי אל וילא רמאיו ךמש ..רמאיו ,2 ךמש רוע ..אל רמאיו ךמש

 אוהש ימ ,[ְ [ארוקש ימ 3 | ן הרפק | תת 'ל .ך 'וגו בקעי אל ,ם רמאי ..אל רמאיו ,יאז] ךמש
 ('א ליר) יול יר . יול ימא ,כ יול 'ר היל ימא | 1 םהרבא | ן ארוק אוהש ,אפ ארוקה ,ןכגְד ארוק
 | ירכל אל [רתנחוד אל * | רג 'ל א 'שעת אלבו השעב רבוע [השעת -- השעב | | לאו מא

 [!רתנחוְך השעת אלב * 4 |  דוע .ך 'וגו דוע .[] םרבא דוע ךמש ,כ] םרבא ךמש דוע ," [םרבא -- דוע

 תסנכ ישנא ['תכ | ך ירה ('ך ןוביתיא .?ך ןוביתא) ןוביתה [ירהו | כל 'ל [רתנחוד השעב * | כל ל

 םונא (כ וארק) והוארק הלודגה תסנ :תחד (ח 'גש ,ןן 'תכד) ביתכד םרבא ותוא וארק הלודגה

 | ל פיהלאה .תד י"י .ח ייקלא י"י [ר'תכנגו םיהלאה י"י * | ן םרבא ומש וארק ..תסנכ .ךכנ רמָאנש
 | ן 'וגו ;[] םהרבא ומש תמשו םירשכ רואמ ותאצוהו ..תרחב .[ןןכ] םרבאב תרחב [וגו -- תרחב 5

 | תד (ןך םירמואו) רמואו רפסמ אוה רופיס ; אוה םש ,?ףך איה אינש ,1ףך איה היונש .?ךנִחְו [איה היינש

 ;תוכח היתוכדו .ן היתווכדו ;1 התוכדו ,?ף [התווכדו | [ תרחב ,ן וב התרחב | איהש |[אוהש **

 ,נ התוכדו .*ך 'תווכדו | ך הוטצנש אלא ;/1רתכנח הוטצנש אוה אלא ,] הווטצנ אוה 6 | 1 התווכד

 ,5 אינח [ינת | תןהָוְד לארשיל .!ךכנ [כקעיל | 1ך התווכדד ,1ך התווכד ,[ךְזד היתוכדו ,ן היתווכדו

 [רקיע | ן לארשי םא יכ אלא ונממ .תכחד (ת ךימש) ךמש היהי לארשי םא יכ ₪ ;ך] [אלא 7 | ג יל
 ,ף ישב ,כ םושמ ,ָך םשמ | ן הידבז .1 אירכז | ך ול הליפט ,ף הלפט .תףכוְד הליפט | תד  היהי

 | תכנחוד יל לפט | ח רקע | ן יל .ןך ךומש . . [ךמש היהי | ן יל אלא 8 | זך - היהי [ךמש | 1ן םשב

 ,רכ"אפ תששגתנ .ינ'אח]ו התששגתנ | נאופל 'ל [יתכחְד לכותו -- םעו * 9 | 2 'ל וילע | ףסומ

 | ןפ 'ל םהל | ם 'ל ,2י התלכוה ,תףכא תלכיו ,ָןְ] התלוכיו [תלוכיו | םינוילעה | ד תששוגתנ

 : | ת'אפד סעו .יכנ'אחו [סע
 ךילע .תולגהל הייכקה דיתע בקעיל ךאלמה רמא ןתריזג לטבל לכוא ינאו ןתריזג לטבט ךני או "כו םיסלועה : לנהל הי יתע בקעול ךאל 5מבפ 5 ת לטב - יןכ ימלוט
 ה"כקה יל ר ם א םאו ול ה ל גם ינא ךאלמה רמא ףוסב םש ג'המבו ,ונמע אלא ביתכ ןיא ךמע 'וכו ךמש ףילחהלו
 ויתוריזג לטבל לוכי יתייה ינא םתוריזג לטבמ התא ןואו 'וכו םִי מ לו ע ה ןובר וינפל רמוא ינא 'וכו המל
 ידיד ונמע אלא 'תכ ןיא ךמע 'וכו ונאצמי לא תיב 'תכד 'וכו ףילחהלו ךילע תולגיהל ה"בקה דיתע ול 'מא
 רמאמה םגו ,'וגו ורבע רבד םיקמ .החיתפה שרדב ביפפ ןמקל סג אצמנ 'וכו אוה דיתע רמאמה ףוסו .ךדידו

 [רחואמה חיייכמ ץוח] י"כ לכב אתיל רמאמה הזו ,םש ןמקל י"מבו :"חעו םש רהא ןונגסב אצמנ ןאכ 'יסופדב ףס
 םיהלא אריו (ב"פפ) ג"פפמ קתעוה םש ךורעבו ,ג"המבו בוט לכשַב קתעוה אלו ר"ב 'יפב שרפתנ אלו  טוקליבו
 ליעל רבכ רדסנ הז רמאט לכ .'וכו ארפק רב 2 :ב"פפב אוהש ומכ רמאמה קתעוה ןאכ הדגא שרדמבו .בקעי לא
 היהו הש ע ת א ל ב יוכו דוע ארקי אלו יתהגה יול 'ר רמאטבו ,'וכו םרבא ךמש תא דוע ארקי אלו 'פל 465 דצ
 הלודגה תסנכ ישנא ירהו ייגה לייכב םג םש ליעלו ,'וכו 'תכ ירה ל"יכב ןאכ רצק ןושלו ,הש ע ב 'וכו ךמש
 ם"יכבו ,םש ליעל י"'מבו סיִרב 'יעו תוכרב ילבבב םג אתיא 'וכו בקעי ב ק ע יי ל ארוקה 'יגהו ,'וכו םרכא והוארק
 רבוע יב אייכב ןכו] ,(ו"מ ל"צו) ז"מ 'פב :דכ 'וכו םהרבאל ארוקה לכ 'א ארפק רב בקעי אל רמאיו עטיק
 ן*מ 'םפב 'יתכדכ 'וכו ישעת אלבו השעב רבוע 'א א"כבו ,ז"ם תשרפב 'תכדכ 'וכו השעב
 ה"כו .הירכז 'ר 7 | :א"פ זמרב 'ותכ ךמש דוע רמאי בקעי אל רמאיו זמרנ טוקליבו ,[הליפט בקעיו דע
 םא וכ אלא ךמש .בקעי םוקמ לכמ רמא הירכז יר םש בוט לכשבו ,אירכז 'ר ג"יכבו ,[ת"יכבו] כ"יכבו 'יסופרב ןאכ
 לפט לארשיו ןאכ ל"יכ .תחסוגו] םש ליעל 'יעו הידבז יר ןאכ ייגה ו"יכב קרו ,וילע ףיסומ בקעיו ךמש היהי לארשי

| 
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 היל רמאד אוה ,היה ושעלש ורש רמא הנינח 'רַכ אמח 'ר  ,ךאלמה הז םינויליעה םע ,םהל תלכיו
 םיהלא ינפ המ | ,ןיד ךינפ ףא ןיד םיהלא ינפ המ (י גל סש) 'ונו םיהלא ינפ תוארכ ךינפ יתיאר
 ושע הז םהל התלכיו םינותחתה םע ,סקיר ךינפ וארי אל תא ףא (וט גב תומש) םקיר ינפ וארי אל
 :הלעמל הקוקח ךינוקיאש אוה תא םיהלא סע תירש יכ א"ד ,ויפולאו

 ד5 דחא בותכ ייסוד ןכ יסוי אבא םשב רמא 'ר ךמש אנ הדיגה רמאיו בקעי לאשוו (ל
 רפסמב איצומה רמוא רחא בותכו (ד זמק םילת) ארקי תומש םלכל םיבכוכל רפסמ הנומ רמוא
 ארקי וישכע ארקנשכ אלש יוניש אלא םש ןיאש דמלמ אלא (וכמ היעשי) ארקי םשב םלכל םאבצ

 סטנ יכפפ ,ס"פספ 'כ סילקס 'קלי ,סט עוקלי 5 - :788 ד5 ליעל 4 :981 דל ןעקל 5 |: 919 75 ליעל 1
 : "עפ סככ סופט ,'ד "שס סע סעוסנס ,'3 'יכ לסקיו 3"ע לעוסנפ ['עו] ,'ז "יס ס"יפ סנכ כנדעב ,ב*נ 'יפ

 : תכ"אחפד םינוילעה םע | ל 'ל םהל ** | "ו התלוכיו ,ְד תלוכיו .ן התלכיו .יתכאם [תלכיו 1
 | "א 'ר ימאד ,?א ר"אד | א ךאלמ | ן םהל התלכיו םינוילעה םע התששגתנ ,'א םהל תלכיו יינוילעה םע

 ,א ל"אד אוה | ל הוה [היה ** | יכנאד אנינח ;תופ [הניגח | יתכפד רב .ן יריב ,1 ר"ב | 1 .אייח

 אה ,פ ד"הה ,ן הל 'מא אוהד ("] איה אדה) איה ,1וָ] היל 'א אוהד אוה .[ןכְ היל רמא הוהד אוה
 םיהלא ..יכ | .יתנ"אְד םיהלא ..יתיאר ןכ לע יכ  ,ל 'וגו .. תוארכ ['וגו -- יתיאר *ל | ןח 'יתכד
 ,יכנ?אחופ [אל 3 | 'ח יל ןיד --ףא--המ | ן ךינפ יתיאר ..יכ ,פ "וגו יתיאר ..יכ ,ב1אְחְ ינצרתו

 ואריי אל .1 (ךינפ -- אל | אחפ 'ל תא | חו יל ינפ | ן ואריי | 'א אלו 'מא ."'א אל ימא ,תןד אלו
 ,ן [התלכיו | יו םעו | ך ינפ .יתייא אל ,ך ינפ וארי אל .אחפ וארי אל ךינפ .י ךינפ ינארי אל ,ן ךינפ
 [אוה תא | ןל יל [יתכנאחפד םיהלא םע *4 | יניאפ 'ל םהל | ינ'אפ 'ל .הְדך תלוכיו .תכוא תלכיו
 ןיתכגאוד ךמש -- רמאיו * 5 | כנו ןלעמל | י ןיקוקח | ךלש ןינוקיאש | אפ יל ,5ג תא ,תחו אוה התא

 | (םילהת)יכנאפ םושמ | נאפ יוא | תד בי .כנאופ |'ר | ל וגו .ח ךמש יל אנ ..רמאיו /פ הדיגה רמאיו

 רב ;א אסוד ןב ,5 יסוד ןב ל ייסוד ןב * | ד יפוי יר ,ם יפוי אבא 'ר ,(םש) ינאָופ [יסוי אבא

 .ילרתכג?אחופ |םינכוכל | ל יא [רמוא**6 | ל 'ל :(םש)יתפְד יאתסוד (תן רב) ןב .גְו ייסד
 םשב םלכל ,ךך ארקי תומש וגו .*ךתכ'א ארקי . .םלוכל [?ך%א ארקי -- םלכל * | (םש) ו'אָד םיבככל
 דחא (ן 'תכו) בותכו ,ל 'א רחא 'תכו |?ךאח רמוא -- בותכו* | (םש) יחול יל .יפ וגו ל ארקי
 ,יפ 'וגו .1ךְד ארקי ..םלוכל [?רתא"ל ארקי --םלכל *7 | (ש)י ביתכו :ת 'תכו ,יכְגְוְד רמוא

 ,ך יוניש ןיאש ,1וכן יוגיש םש ןיאש [יונוש -- םש ןיאש | ן םיבותכ ינש ומייקתי דציכ [אלא | (םש) ינחול יל

 ןיאש .?א םיכאלמב יונש םש שיש ,פ יונש םש םש שיש ;:תד (]ך יונש) יוניש םשי שיש ,(םש) י יונש ןואש

 ("'א םשכ אלא) םשכ ("%א יוניש םיבככב ןיאש) םיבכוכב יוניש םש ןיאש ,[ד םיכאלמב לבא םיבכוכב יוניש םש
 םש ןיאש ,"א1א םיכאלמב ("%א יונש) יוניש םש שיש ומכ ןמז רחאל (א ארקנ ךכ) ארקנ וישכע ארקנש

 ,1ף'ל יונוש שי (1ך םיכאלמב ןאכ) םיכאלמב לבא ןמז רחאל ארקנ אוה ךכ וישכע ארקנ אוהש םשב יוניש
 .יתאחופד אל .?ךל אלא ['ך אלש * | ?ףך יונש םש שי 'יבאלמב ןאכ לבא . .םשכ אלא יונש םש ןיאש
 ] ] ] (םש) ירתכנאחו ארקנ אוהש (םש " םשב) םשכ , ארקנש םשכ ,ו ארקנ אוהשכ (םש)ו יל
 | (םש) 11 ארקנ ךכו , ארקנ ..ןכ ;רכנְך ארקנ אוה ךכ ,יא] ארקנ אוה .ףפ ארקנ | תכאפ ושכע

 םא יכ אלא תולמהו ,וילע ףיסומ וא לפט וא ל''צו וברעתנש תואחסונ יתש איה ,םש ליעל א'יכב ומכ וילע ףיסומ
 וארי אלו בותכ ארקמבו ,טוקליבו י'כ ראשב היכו | וארי אל 8 = :[וטיש ינוב ל"ייכב תובוחכ ךמש היהָי 'רשי
 ;םש י"מב 'יעו 919 רצ ליעל רבכ אכוה ח"בחר לש רמאמה שארו ,םש י"מבו 199 דצ ליעל י'מב 'יעו : 'וכו
 רמאנש םוקמ לכבש 'וכו ינפ המ ר'ב 'יפב שרפמ םשו ביי 'יס הטמל םג אהיא 'וכו ןיד םיהלא ינפ המ שרדהו

 ה'כ | .ךנוקיאש 4 = :ע'צו יתוא ןד התאש ןיד ךינפ ףא ןיד שי היבקה ינפל דועו [847 דצ ליעל 'ע] ןיד םיהלא
 הקוקח ךתומדש םיהלא םע תייה רש יכ הררש ןושל תירש יכ ושרדו .,םש גי'חבו 78% דצ ליעל 'יעו ןאכ ל"וכב
 םישנא סעו םיהלא םע תירש יכ קתעוה ט'קלבו [הי'פיב 'יפש ומכ] לודגג רשל תבשחנ םישנאה םע 'םגו הלעמל
 רמוא 'ר 5 :[הלעמל ןיקוקח ךלש ןינוכיאש םיהלא םע תירש ייכ ייחבבו] םינותחתה םעו םינוילעה םע ךלש ןינוכיא
 יטיש יניבו ,יסוי אבא 'שב 'מא 'ר בותכ ל'יכבו ,יאתסוד ןב יסוי 'ר םשב רמא בר שבתשנ [ת"יכו] 'יפופדב .'וכו
 רמאמה ותואב יא סו ד ןב יסוי אבא ומכ ייסוד ןב יסוי אבא 'יגה וזו ,ייסו ד ןב ההיד וידב רפסה בתכב ףסונ
 םולכ זיפ םיחבז ז'פ ק"ב ב"פ תינעת אתפסותב י א סוד ןב יסוי (הבא) אבא ןכו ,הישחר 'צוה םש ירפסב ני'חב
 'א גו ק'ב 'א ח'כ תוכרבל ס'דב םג 'עו ,(יאפ ד ןב יפוי אבא ביפ ןירושכמ םשו) דיפ האיפ נ"חבו ופ ק"ב
 רמאמה דוע םש ירפסבו ,'א ב''נ ןירדהנסו (יא ס ד" ןב יסוי הבא םשמ קתעוה 162 רצ יבכרה 'צוה ג'הושתבו)
 רמאמהו 'וכו וידויגל רפסמ 'שיה 'וא דחא בותכ (יאסוד ןב יסוי אבא 'ר) יאתסוד ןב יס אבא םושמ רמו א יבר
 רמוא יבר .אתיא 'ב ב"כ אמויבו ,'וכו דוד ןקיו רמוא דחא בותכ יאתסוד ןב ףסוי אכא םושמ רמוא יבר
 'עו 647 דצ ליעל רכזוהש הסוד 'רב יסוי 'ר אוה ד''ב יסוי אבא ילנאו ,ס"'דב 'עו 'וכו יאתסוד ןב יסוי אבא םושמ
 ארקנשכ א ל ש קר יתהגהו ,רפכה ףוגב ליייכב ה'כ = .'וכו אלא םש ןיאש 7 :889 רצ ביח תיהגאבו םש י"מב
 םש אלש םיפלחתמ םהומשש ידימת יוניש אלא םורמ אבצב םש ןיאש רמלמ שרדה םעטו ,איה הלועמ ייגו כ"חעו
 לכלש] ארקי םשב םלכל רחא בותכו ארקי תומש םלכל רמוא דחא בותכ ןכלו ןמז רחאל ארקי וישכע ארקנשכ ךאלמה
 שרפל שי ןכו ,ותוחילש יפל לכה ;תומש הברה ול שי הברה םינמזב לבא דחא ןמזב דח א םש קר שי ךאלמ
 םיכאלמב םיבכוכל רפסמ הנומ 'פה םג שרודו [ו"זרהמבו ת"פיב 'עו ,(יונש) יוניש םש שי ש ת"יכו םיפופדה 'יג
 םיבכוכה ,אבצ כ"ג ארקמ לש וטושפש 'וכו םאכצ רפסמב איצומה הלא ארב ימ וארו םכיניע םורמ ואש 'פה ומכ
 ןיאש דמלמ אלא ל"יכ ןוילגב תרחא 'יגו ,[םאבצ רחא בחכב ףסונ יטיש יניבו וידודג רפססב איצומה בותכ וייכבו]
 שרפמו סרוג ןכו 'וכו יוניש שי םי כ אל מ ב לבא ןמז רחאל ארקנ אוה ךכ וישכע ארקנ אוהש םשכ יוניש םש
 לבא 'וכו ארקנ אוהש םשכ יוגש םש ןיאש דמלמ אלא לז ישר ןושל א"אב בתכ ןכו) א'יכו טייב רב 'יפב
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 ערוי יניא (חי גי סיטפוש) אילפ אוהו ימשל לאשת הז הטל י"י ךאלמ ול רמאיו 'נש ןמז רחאל
 :ףלחתמ ינא םש הז יא

 םירחאל לכא ותופרל אלא שמשה החרז אל היכרב 'ר רמא 'וגו שמשה ול חרזיו (בל
 הייבקה ול רמא ,ויפולאו ושעב תטהלמו כקעיב אפרמ שמשה התיה ךכ אחא 'ר 'שמ אנוה 'ר ,הרוא
 2000הב אפרמ שמשה אהת ךינכ ךכ ויפולאו ושעב תטהלמו ךכ אפרמ שמשה תא המ ךינבל ןמיס תא
 ,(פ ג יפאלט)היפנכב אפרמו הקרצ שמש ימש יארי םכל החרזו 'נש םהב אפרמ ,תומואב תטהלמו
 :(טו פש טש) ['וגו םתא טהל\] 'וגו רעוכ אב םויה הגה יכ תומואב תטהלמ

 :[781 15 ליענו] 'נ "5 ןילוס ,'צ ס"5 ןיכדקנפ ['עו] ,י'י " סלשה נ"מ (מוסנס ,ג*לק 'כ פוקלי 3

 | ת עירוי | א 'ל .ייתו ילפ .כנפד יאלפ .ח [אילפ | א יל אוהו | תכגאפ יל י"י - ול |  רחא 1
 | נל ףלכתמ ,'א פילחמ [יתכ'אחופְ ףלחתמ * | ?א ינאש ימש | יד הזיאמ :א והז יא ,תתנופ הזיא ?

 ,5 וכורי לע עלוצ אוהו .'א וכרי לע עלוצ אוהו לאונפ ..רשאכ ,1 לאינפ תא רבע רשאכ ['וגו8
 ..אל דוז ימלו .ךִד שמשה ..אל ימלו .?ךכ ןח [שמשה --אל | ם 'ל היכרב 'ר רמא | ירת'אחפ יל
 אלש דמלמ .:א (%א ול החרז) שמשה החרז אלש דמלמ ,!ף שמש החרז ול ,י החרז אל ימלו ,ן שמשה
 ול .!ךכ'א ותאופול ,ץֶ ותואפול .ת'אפ ותאפרל .)] [ותופרל | 1ך 'ל אלא | [[ שמשה ול חרז
 (?א הוה) אוהה שמשה ,] שמשה היה ךכ | תנאופְדך םשב .כ םושמ | ן אגוח | א הרואל 4 | יד ותאופרל

 | 'א ושעל | יח ונינא בקעיב :תכנָוְד בקעי וניבאב .א בקעיל .ם [כקעיב | ו שמשה .אָפ היה
 /א [ויפולאו --תטהלמו | אפ 'ל תא | א התא 5 | ןח 'ל ויפולאו --רמא | נחופְ ויפולאבו .יתכא (ויפולאו
 ('א אובל) אבל דיתעל ךכ .כ ךינב ףא | כ 'ל ,י ויפולאו ושע תטהלמו .1)פך ויפולאבו . . תטהלמו
 ,] םתוא ..אהת .[ןְד ןהב ..אהת .[ך םהב ..היהת ;] [םהב -- אהת | י ךכ .פ ךינב דיתעל ףא .א ךינב

 תומואב תטהלמו [תומואב תטהלמו 6 | 5 ןיאפרתמ ,א שמשה אפרמ ,י םכב ..שמשה ,כ םהב ..שמשז
 אפומ [א] םהב אפרמ * | כפ 'ל ,[ך םשה ישיחכמב תטהלמו ,יִנָאְחְוְד םלועה (י תומוא .א תומוא תא)
 | יוד ל :תפ 'תנו .כגאח [נש | כפל ל /ו םכב אפומ .)'אח םהל אפימ .תןֶד ןהב
 , 'וגו שמש ,ם אפרמו ..שמש .%א 'וגו אפרמו ..שמש ,[ 'וגו היפנכב .. שמש [י1ן'אְד היפנכב --שמש *
 ;יכנאחופְד םלועה (י תומוא) תומואב | יכנאחופ תטהלמו .ל תמחלמ [תֶד תטהלמ * 7 | כו ל .ל "וגו
 (י םירז) םידז לכ ויהו רונתכ רעוב [יוגו -- רעוב * | ופיד פוי | תד 'ל .יכנאהופ [יכ | ןך םשה ישיחכמ

 ,5נאְד רונתכ רעוב .ם "וגו לכ ויהו ..רעוב .יתןַַח אבה םויה םתוא טהלו (ו שקל) שק העשר ישוע לכו

 | ו יל ,ל "וגו רעוב

 םגו ,(ספדנה רב 'יפב 'עו יתא אצמנה יפכ ונושל ןאכ דע 'וכו אוהש םשכ אל יונש םש שי םיכאלמב
 רמוא דחא בוחכ יסוי אבא םשב ['מא 'ר ןמ שבתשנו] י מ א רייא ר"בבו 'וכו יטשל לאשת הז המל אבוה ק"ררב
 םיארקנ םהש םשב םיככוכב יונש םש ןיאש דטלמ ארקי (םשב ל"צו) תומשב םלכל דחא בותכו ארקי תומש םלכל
 הז המל רמאנש ןמז רחאל ארקנ וישכע ארקנ אוהשכ אל םש יונש שו םיכאלמל לבא ןמז רחאל םיארקנ ךכ וישכע
 םש ןיאש ייגה חיייכבו ,[יב אייכ ןוילגבו 'א א"יכב הז ןיעכו] ,ףלחתמ םש הזי א ב עדוי יניא יאלפ אוהו 'וכו
 קוספתש שרפל ךירצ הז יפלש רז השוריפו הרז 'יגהו ,'וכו וישכע ארקנ אוחש םשכ אל םיכאלמב לבא םיבכוכב יוניש
 /םיכאלמב רבדמ ארקי תומש םלכל םיבכוכל רפסמ הגומ קוספהו םיבכוכב רבדמ ארקי םשב םלכל 'וכו איצומח
 איהו יוכו וישכע ארקנ (אוהשכ אל) אוהש םשכ אל יוניש םש ןי א ש ןאכ ר"פד טוקליבו ו"יכב 'וגה שרפל השקו
 םורמ ואש רמוא דחא בותכו תומש םלכל 'וכו הנומ רמוא דחא בותכ ותומילשב רמאמה םשו ,ירפסבש 'יגה איה
 אורקל םדו רשבל ול רשפא יאש המ םינוע לכה ארוק ה'בקשכ ארקי םשב םלכל סאבצ רפסמב איצומה 'וכו םכיניע
 םאבצ רפסמב איצומה רמוא רחא בותכ (יאסוד) יאתסוד ןב יסוי אבא םושמ רמוא יבר 'וכו תחאכ תומש יתש
 םיבותכ ינש ומייקתי דציכ (םאבצ רפסמב איצומה) םיבכוכל רפסמ הנומ רמוא דחא בותכו (םיבכוכל רפסמ הנומ)
 רמאיו רמוא אוה ןכו ןמז (רחאל ארקנ) רחאל אוה ארקנ וישכע ארקנש םשה אל יונש םש םש ןי א ש דיגמ וללה
 ה"שחר תורעהב שיייעו ףלחתמ ינא םש הזיאל עדוי יניא (ילפ) אילפ אוהו ימשל לאשת הז המל 'ה ךאלמ וי ל א
 ,גרובצניג 'צוה ך"נתב 'עו ,אילפ וא ילפ ירקהו יאלפ ביתכה םש ארקמבו ,אי לפ 'יגה ח"יכו לייכבו ,ג"עצו
 .םיבכוכל רפסמ הנומ 'מוא דחא 'תכ אבא יר םשב 'ר ךמש אנ הדיגה רמאיו בקעי לאשיו קהעוה 518 יומע ג"המבו
 רחאל ארקנ וישכע ארקנש םשכ אל יונש (םש שיש) שיש דמלמ ארקי םשב םלכל 'וכו איצומה 'מוא דחא 'תכו
 רמאמה בברועמ 175 דצ בוט לכשבו ,ףלחתמ אוה םש הזיאל עדוי יניא יאלפ אוהו 'וכו ול רמאיו 'נש ןמז
 דחא בותכו םאבצ רפססב איצומה רמוא דחא בותכ רמגא אסודי ןב יסוי 'ר םשב ימא 'ר ירפסב םירטאמה סע
 םיבותכ ינש ומייקתי דציכ 'יגה ןאכ ו"יכב םג] וללה םיבותכ ינש ומייקתו דציכ וידודגל רפס מ שי ה רמוא
 ר"א 916 דצ ליעל השרפה שארב םירמאמה י"פע םש פסונ דועו ,יוגיש םש ןי אש דמלמ [נ"'חב יתפסוהש ומכו
 ימי תששמ םרובכב םידמוע אלא םישדחתמ םניאש הלעמ ירש  לאירבגו לאכיממ ץוח | 'וכו םויו םוי לכב ובלח
 !ה ארק ואר 'פל ימתס רמאמב ר"ומשבו אמוחנת ישרדמב רחא שרדו ,יוכו םלועל ןיפלחתמ ןתומש ןיאו תישארב
 םשב םלכל רמוא דחא בותכו ארקי תומש םלכל רמוא דחא בותכ םש אמוחנתב 'יגהו ,('ל ה"ל תומש) לאלצב םשב
 וינפל םידמוע םהו דחא םשב םלכל ארקי הצור ה"בקהשכ אלא תומש הטל םשב םאו םשב המל תומש םא ארקי
 ב"מ אמוחנתב יעו ארקי תומש םלכל ירה לאפר לאכימ לאירכג ומשב רחא לכל ארי הצור אוהשכו דחאכ
 ופריו ארקמב םגו ןירוק תורקל ומכ היל ילעפ לקשמב ותופרל גי'וכו ו"יכב ה"כו .ותופרל אלא 8 :םש ר"ומשבו
 ,781 דצו] 485 דצ ליעל ומכ ךינבל ןמיס תא ןונגסהו ,(א"י 'ח היטרי) רבש תא ופריו (ב"כ 'ב ב"מ) םימה
 החרז אל דוז ימלו ייגה ו"יכבו ,רחא בתכב תורושה ןיב הפסונ אפרמ תביתו ,ךב שמשה תא המ בותכ ל"יכבו
 יוע) תלוזו ץוח ןבומב םינואגה תובושתב אוה יוצמ ,תירוסו תיברע ןושל אוה דוזו ,נ"חב יתפסוהש ןמכ שמשה

 ומלו ןאכ הנוכהו .(א"צ הרעה 86 דצ קעבלא שיירל םירפוס תוחפשמ 'ס תמדקהבו 858 דצ יבכרה 'צוה ג"הושתב
 188 רצ םשו ,הרואל םלועה לכלו האופרל ול היכרב ר"א קתעוה 176 דצ בוט לכשבו ,[שמשה החרז אל ותלוז



 ב

 - 24-80 ל ..4/ 00/4 כא 0

₪09 2%. 

 |03 גל בל בל חע השרפ חלשיו

 היתומדקל אננח 'ר קפנ וכעל אתאד ןויכ ,ימורל קלס יול ןב עשוהי 'ר וכירי לע עלוצ אוהו
 :וכירי לע עלוצ אוהו ךכסל תא ימד היל רמא היכרי לע עלט היחכשא

 דיג ומש ארקנ המל הנינח 'ר רמא השכה דיג תא לארשי ינב ולכאי אל ןכ לע (גל
 ,רוסיא וב וגהנ םישודק לארשיו היירש הדיגד התלקוקפ אדה רמא אנוה 'ר :ומוקמ תא השנש השנה
 יינת תיא ,ורסאנ םיתשו עגנ ןהמ תחאב 'א יסוי 'ר ,הרסאנ ןהמ תחאו עגנ ןהמ תחאב רמוא הדוהי 'ר

 :'כ 5 ןילוס ,זייפ ןילוס לספקופ 5 = : 'צ 5*3 ןילוס 4 5':  "5 ןילוס ,סע עוקלי 8 : ספ עוקלי 1

 | תד קילפ הוה .כנחפ קילס .יאו [קלס | ף עושוהי | פ 'ל .כאח] וכרי לע [וכירי לע | ך עילוצ 1
 חכשא , יחכששאל | יתְוְד הנינח .כנאחפ אנינח | חח ימורל [וכעל | ן ןוויכו .יתכנאחפד ןויכו

 ,י] הילגר .?אְד היכירי .תזאפ [היכיי | ?א עלוצ .ןך עלטמ אוהד ,יֶד עלטמ .נאחופ [עלפ | תן היתי
 עילוצ אוהו היב 'תכד .ֶחח וכרי .. אוהו [וכירי --אוהו | יתכנאחוְד ימד תא ;ף |תא ימד | 2נְ הילגיר

 'ר רמא | ןפ 'ל .ל 'וגו דיג תא ['תכאחְד השנה --תא *5 | אפ 'ל .ן עלוצ אוהו ,[ך וכירי לע
 [השנש **4 | 7 יל ומש | "א "ל ,י היננח .. ,ך אננח .. ,ָן ינינח .. .כ1אחפ אנינח .. ,ןֶו [הנינח
 ,ן הדה .עכנ!אפ [אדה | ן הנוח | ך ומוקממ הלעו .ר?אפְד ומוקממ :יעכג!אחו [ומוקמ תא | - אשנש

 5 אתלקיקפ .י"רעתנאחפְ אתלקוקפ .ן |התלקוקפ | ח 'ל .ןך אדיג יאה ,*ך אוהה .ךְד יאה ,ולא ןידה
 /פ אשנ דיגד .ףכ אישנ אדיגד :א אישנד אדיגד .?יעחְד אדיגד .ן [הדיגד | 1ך אתלוקרפ ,?ף אתלוקקפ

 ,כג"אַחְו םירשכ [םישודק | 5 לארשיל ,ן לארשי | ו איה (1 אירש) היירש .ירעתכאחפד אייש | רג יל
 'גְד 'הילע ..ורפא .תכאחוְד םהילע התוא ורפא ,) .[רוסיא --וגהנ | ו ןה ןירשכ ,5 םירשכו ,1א ןירשכ

 'רו הדוי 'ר ;1ףכנאְד הדוהי 'ר יסוי 'רו הדוהי 'ר .פ אדוהי 'ר 5 | ו ןהילע התוא ורסאו ,ף  םהילע הורפא

 | 5 הרסא | פ 'ל .ףח םהמ [המ | תחו םהמ | 'רתכ'אוד רמא .י"רגאחפ [רמוא | ן הדוי 'ר יסוי
 ,יתכ'אופד ןהיתשו .גח [פיתשו | כפל 'ל .תגח םהמ [יאודיל ןהמ * | תאו 'מא :יכנ?לאחפד רמוא
 | ן יינתיא ד אנת .. ,2 ייינת .. ;5 ינת .. ,ךאחפ יאנת .. , [יינת תיא | ?ך םהינשו ,1ך2א םהיתשו

 שמשה דיתע ל ךינב םג ויפולאלו ושעל תטהלמו בקעיל הא פר מ התיה שמשה רמא אחא 'ר םשב אנוח 'ר
 ג'המבו .'וכו אבה םויה ןתוא טהלו 'וכו םידז לכ ויהו רמאנש ה"ואל תטהלמו אפרמו 'וכו החרזו 'אנש ןאפר מ
 בקעי וניבאב ה א פר מ שמשה התיה אנוח 'ר 'מא הרואל םירחאל לבא ות א פר ל ול החרז שמשה ול הרזיו םש
 ה"ר רמא 'וכו לבא ותא פרל אלא שמשה החרז אל היכרב ר'א איכמ ק'דרהו ,'וכו ויפולאו ושעב תטהלמו
 ושעב תב ה ל מו 'וכו החרזו רמאנש בקעיב אפרמ ויפולאבו ושעב ת ב ה למ וגיבא בקעיב אפרמ שמשה היהי ךכ
 לע אלא תחרוז שמשה ןיא םלועה לכ לעו שמשה ול חרזיו םש ב"'מ אמוחנתבו ,'וכו אכה םויה הנה יכ רמאנש
 ןבר תא יתלאש אביקע 'ר רמא אתיא םש ןילוחבו ,'וכו םכל החרזו רמאנש ותואפרל ליבשב אלא דבלב בקעי
 שמש קחצי ר"א החרז םלועה לכל אלהו החרז דבל ול שמש יכו שמשה ול חרזיו ביתכ 'וכו עשוהי 'ר תאו לאילמג
 ותריזחב ןכעל אבש ןויכ ימורל הלע | .'וכו ימורל קל 1  :םש ןירדהנסבו ש"'יעו 'וכו ורובעב החרז ורובעב האבה
 היהש ךאלמה סע ותעיגפב עלוצ השענש ךנקזל התא המוד ל"א וכרי לע עלוצ ותוא אצמו והארקל ח'ר ךלה םשמ
 5 רצ א'ח א"הגאבו 300 דצ ליעל 'עו ,ימורמ ךבושב עלוצ התאו (היה ושע לש ורש ליעל שרדהכ) םודא לש רש
 לבקל וכלהשכ ןכ ,(יב וע ןיטיג) ל"וחל לארשו ץראמ תאצל רוסאד םושמ וכעב ידדהמ ירטפימ ווה ןנברש ומכו]
 היכו ע ל ט מ עלוצ םגרותמ א'תבו ,יתנייצש י"כב םג אתיא ע ל ט 'יגהו ,[וכע דע וכלה י"אל ל"וחמ םיאבה ינפ
 !יגהו ,השנ ש םירפסה ראש 'יגכ יתהגהו אשנש בותכ ל"יכב .ומוקמ תא השנש 4  :טוקליו [ת"ייכו] םיסופדב
 לכשבו ,ומוקמ תא השנש ט"קלב ןכו ,טוקליבו ('ב לקפ) לקקפ 'ע ךורעבו יתנייצש י"כב דוע אתיא ומוקמ תא
 ומוקממ ףכה שריפש קחצי ר"ב הימחנ 'ר שרדש הז שרפמו ,הלעו ומו ק מ ת א השנש אנונח ר"א 176 דצ בוט
 השנש השנה דיג ומש ארקנ המל יול ןב עשוהי 'ר רמאו 'א א''צ ןילוחבו ,םש י"מבו 915 דצ ליעל 'יעו  'ובו
 סג 'ועו 'וכו הצפק םתרובג החשנ ץפק ומוקממ השנ י'שריפו 'וכו םתרובג התשנ רמוא אוה ןכו הלעו ומוקמ מ
 ,ןנברדמ ןנירסא רסיט ולש תונקונקו 'ירמאדכ 'יפ םש שרפמו ,םש ךורעב ה'כו = .'וכו וב וגהנ | : ת"הע י"שרופב
 רב לאומש רב קחצי בר רמאד ןנברדמ יריסא רסימ ימנ ובש תונקונקו די'כ 'יס חלשיו 'פ  תוחליאשה ןושלכ אוהו
 'ב ב'צ ןילוח) ותבייח הרותהו אוה ץע רמא אלוע 'וכו ובש תונקונק אלא הרות הרסא אל בהד הימשמ אתרמ
 ךליאו ךליא דיגה ןמ ןישרפתמש ןיקד ןידיג םש ןילוח ה"מגר 'יפ תונקונקו :היתווכ הידב םש תופסותב 'יעו (ש"וועו
 דועו ,'וכו ימינפה ריגל ןוציחה דיגמ רשבה תחתמ ךריה ךרואב ןיכלוהה ןיקד ןידיג םש י"שריפבו ,הליכא ינב ןהש
 יוכו ונמש 'א א"צ םש ה"כו) רוסיא וב וגהנ םישודק לארשיו רתומ ונמשו םש ןילוחד איגוסב אתוירב
 רכזוה אל אתלקוקפו ,(ס''דב ייעו 'וכו וב ןיגהונו סה םישודק לארשיו 'וכו ונמש 'ב ג'פ םיחספבו ,'וכו וב וגהנ
 'ע ךורעבו) תולקוקפה ןיבש בלח הז םילסכה לע רשא 'וכו בלחה תאו 'ז ד"י השרפ הבדנד ארוביד ארפסבו ,םש
 רבוחמ אוהש רבד לכ תויול קוקפ תולמ יתשמ אוה בכרומ תולקוקפ ןושלו םש די'בארה 'ופו (תולקוקפה ל ע ש לקקפ
 אישר אדיגד אתלקוקפ יא ה השנה רויג ןינעב ר'בב אתיא יכהו תולקוקפ ירק תומוקמ השלש םינשל לצפתמו
 ארפסב דועו 'וכו ןילוציפ המכ ןיאצויו ונממ לצפתמש דיג לש ונמש והו רוסי א וב וגהנ לארשיו איירש
 ט"פ ןילוח אתפסותבו ,תולקוקפה ןיבש בלחה הז הילאל ךומסה בלחה תא איבהל הילאה ובלח 'ב טיי קרפ םש
 א תלוקרפ יא ה שרפמו סרוג א"יכו טיייכ ר"ב 'יפבו ,תונקונק 'עו תלקוקפ 'ע ל'תמעב 'יעו תורקוקפ ןיבש בלח
 אתלקוקפ אדה רחא ןושלמ טיייכ ר"ב 'יפכו ,(תולוקקפה) תולקוקפה ןיבש ןמוש רמולכ ךריה ףכ והז אירש (אתלוקקפ)
 ולכאי אל ןכ לע רמוא אוה ןכש רוסיא הילע וגהנ לארשי אלא הרותה ןמ שוריפב ורוסיא וניאר אל רמולכ אירש
 ורסא םיר שככה לארשיו אירש המצע ףכב אוה אתלקוקפ אדה (אנוה בר רמא) איננח ר"א ט"קלבו .,לארשי ינב
 רופיא וב וגהנ םישודק לארשיו אירש אדיגד אתלוקקפ יא ה קתעוה םש ןילוח ג"רבו ,םהילע התוא
 : נ"חעו רוסיא וב ונהנ םושודק לארשיו אירש אי שנ אדיגד (!אהלקוקפ ארה ימא אנוה בר 514 'ומע ג''המבו
 רמוא הדוהי 'ר לאמש לש ךריבו ןימי לש ךריב תוכרי יתשב גהונ 'וכו השנה דיג םש אתפסותב .'וכו הדוהי 'ר 5
 גהונ השנה דיג ז'פ שיר ןילוח הנשמבו ,'וכו ןימי לש איהש תערכמ תעדו תחאב אלא גהונ ןיא

 ') אָסְלְקּוקְפ

- 

 שי



 א גל גל בל חע השרפ חלשיו 1

 לוומשלש איהש תערכט הערה ינת יינת תיאו ,הדוהי 'ר ירכדכ ןיטילש איהש תערכמ תעדה יג
 עננ יכ לאטשלש רמאר ןאמו ,(גכ בל תישארכ) וכרי ףכב עניו ןיטילש רמאר ןאמ  ,יסוי 'רכ
 :בקעי ךרי ףכב

 לעו המהכה לע סעכ ירא יול 'ר רמא אב ושע הנהו אריו ויניע בקעי אשוו (א גל
 ןיימא = , היתי םייפמ אנאו ןילתמ 'ש ול עדי אנא אלעת רמא היתי סייסמ ליזא ןאמ ןירמא  ,היחה

 : ספ פוקל 4

 :יתנחופ [איהש | ל 'ל .ן תערכומ [ירתכנאחפד הערכמ * | .גח תעדהו | 'אח וגת .י ינתר 1
 | (א יל ןימי לש -- ירגדכ) בג 'ל .ן הרוי 'ר 'בד ,'' הרוהי ירדכ [הרוהי 'ר ירברכ | 1 לאמש לש | אָד אוהש
 | ת יל .ז] ונה [ינת | תופ תיאו .] יינתיא .1ך ינת .. ,ך אנת . . ,1/ אינת .. .ןְד יאנת .. ,ך [יינת תיאו

 [יסוו 'רכ 2 | 1 ןימי לש | ם 'ל איהש | יח 'ל .ן] תערכומ [תערכמ | יש 'ל .ך תער .בזַ תערהו [תעדה
 תעדהו .פ [ןימי לש | ן רמד ןמ | בנפ 'ל יל הדוהי 'רכ ,ן יסוי 'ר 'בד ,[ְ] יפוי 'ר ירבדכ ," יסוי 'רדכ

 הפונ תערה :כ ₪ אוהש תערכמ תעדה .,] 4 איהש תערכומ תעדה .י] - איהש תערכמ ('1 תעדה)

 ןמ ." רטאד ןאמ | תנ'אד וכירי .ירכ'אחופ [וכיי | ר ₪ הערכמ תעדה .תד ₪ ([ך איהש) אוהש

 תערה .ן] ₪ איהש תערכומ תעדה :יא ₪ איהש תערכמ (יא תערה) תעדהו .'רגפ [לאמש לש | ן רמד
 :יעתופד -- תא .רכנ'א [ויניע | א יל בקעי .אשיו 4 | [ך ₪, איהש הטונ תעדה .2ך -. אוהש תֶערכמ

 אריו .ענ ושע ..אריו .ןך האל לעו לחר לע םידליה תא ץחיו אב . .אריו [ורכאם אב -- אריו * | ?א יל

 | ם היחה .[ך תומהבה ,1ו 'מהב ,ן המהב | ן סעוכ | ך] הירא ,[ך ירא לשמ | ִר וגו ,ן אריו ,ך "וגו

 ,כ'אְד היחי סייפמו ."ךַנְו [היתי סייפמ | 'ךנ ליזינ | ן ןמ | 'אפ ירמא | ם המהבה ,'י 'יחה .[ך תויחה 5

 ןירה . הלעת .ירת [אלעה | *ריתנ וול .כאוד ןוהל = .ע [רטא | *ך היניספנו .ית"אפ היל סייפמו
 ןותיא  ,א אכל ןותיא ,1 הכל ןיתא) אנל ןותחא .ע [אנא | .כנ'אופ הלעת (ן ןדה) ןידה .י"'אָד אלעת

 ,ן הנאד ןוכל ןותא .ירכנאפ אנאד (' ןותיא .*ך יכהל ןותא ,1ך אכהל ןיהיא .ם אכה ןותיא . הכל

 /ן ןילתימ | יעל 'ל .ןך האמ האמ תלה .י'רכנאופְ האמ תלה ועל יש * | יל ול | [ך אנאד ליזיא אנא
 | ם היל םייפנו ,ןך היל םייפמ אנאו ,?ך היהסייפמ אנאו ,א היתי סייפמו ,ן היתי סייפמ הנאו | 1 ילתמ

 | עתד היל ₪ ירגאופ [ןירמא

 וניא רמוא הדוהי 'ר אונהד הרוהי ירכ אל ןיתינתמ יב 'צ םש ארמגבו ,לאמש לש ךרובו ןימי לש ךריב 'וכו
 תעד תעד יאמו הדוהו 'רל הול אטישפ טשפימ והל איעבוא ןימי לש תא תערכמ תעדהו תחאב אלא גהונ
 אטושפ טשפימ מ"ש 'א א'צ םשו ,'וכו תומצעה ש"ת הטו נ תעד תעד יאסו היל אקפסמ יק - אמלד וא הרות
 תנמוומה ךריה ארק רמא אבר רמא (ןימי לשד הדוהי 'רל היל אטישפ יי שריפ) ואס .אמעטו 'וכו מ"ש היל
 קבוחש י"שרופ) וריבח לש וגימי ףכל תעגמ ודיו וריבח תא קבותש םדאכ וכע וקבאהב רמא ל'בודו יוכו ךריבש
 היישנו אתא הירוחאמ ןנברו 'וכו (וירוחאכ וריבח לש תינמי ךרי ףכל תעגמ .תונמיה ודיו ויכפלמ וריבה תא
 ושנש דע םהיתשב והכה יוכו אתא הירוחאמ ירכסק והייורתב ירסאו הדוהי יברדא יגילפד ןנברו י"שריפ) ותייורתב
 ןהיתשב עגנ ךאלמהש לאמש לשבו ןימי לשב ךויה ףכ לע רש שרפמ 177 דצ בוט לכשבו ,(ולעו סמוקמס
 ףכב עגנ יכ "וכו ורוסיא טשפ ןהיתשבש תערכמ תעדה ןכו הרוהי ברכ אלו ןנברכ ל"ייק אהד ורסאנ ןהיתשבו
 תוכרו יתשמ תחאב ןהמ תחאב רטוא הדוהי 'ר ןאכ ריב אחסונה רחא ןונגסבו ,ולאסשהו יניטיה בקעי ךרי
 וונת תיא אלא [היסאנ וזיא] וטצעב רמוא וניא הדוהי 'רו ןהמ תחא לש דיגה רטולכ הרסאנ ןהמ תחאו עגנ
 ,יסוי (ר ירבדכ) 'רכ ךומכבו הדוהי ('רדכ) ירב דכ ןושלה השקו ןימי לש איהש תערכמ תעדה ינת
 ןמסנ ןכו יפוי 'רכ ג"ל ךוטסבו הדוהי 'ר ירבדכ ןאכ גיל ,ג'יכו פ"יכבו ,יסוי 'ר 'ב ד הדי 'ר ' בד 'יגה וייכבו
 איוכו ט"יב ר"ב 'יפב שרפמו וכרי ףכ ב עגיו ןימי לש ךמאד ןאמ ורמאו ,הז ןוא ס"מב א"בא שרדמ ןוילגב
 וקבאהב בקעי ךרי ףכ עקתו ד"פל ןווכ ילואו ,ונימי ךרי הז (ול תגטוזמה .םפדנה 'ופבו) ול תנמוימה וכרי יוכו עגיו
 םותשו עננ ןהמ .תחאב יסוי .'ר ירבדו ,ש"שרה "והבו ת"פיב יוע וכו קבותש םדאכ ומע וקבאהב ל"ביר רמאדכו ומע
 תיאר איבמ לאמש לש רמאד ןאסלו ,םש ארמגבו אתפסותב ורכזוה אל ורסאנ ןהיתש לש ןידיג 'ולכ (ןהיתשו)
 'וכו עגנ וכ 'ופ ת'פיבו \ ,לאמש לש והז וכרו אלו ךרו ר'ב .'יפב קרפמ בקעי ךרי ףכב עגנ וכ איקמתמ
 ןאכ שרפתנ אלו ,'וכו ילאמשה ךרוב .עגונ .אוהש ודננ רמועה ךריל ונימיב עגונש ימכ העיגנ ךרד אלא היה " אלש
 יםשו ,ל"ררה 'יחב 'יעו 'וכו לאמש לש ףא יסוי 'רכ לאמש לש שרפמ כ'מבו ,ויסאנ ה םיתשו ד"טל היאיה
 בחכו םתסדכ םהיתש ויפאג הז תמחמו 'א ךריב קר עגנ 2 גשכ רמולכ 'וכו עגנ יכ ביתכדמ היארה םעט .שרפמ
 ואהד אנימא אגופתסמד ואל סא כ"מב בתכ רועו ,היהיש ףכ וויא ךריה ףכ לע רשא ה"ג תא י"ב ולכאי אל כ"ע
 לע הדוהי יטיש יניב ןכ הגוה ל"יכבו ,הדוהי 'רד אבילא יגילפ יאנה ירה הייורתו אוה רפוס .תועט יסוי "רב
 עגנ ןהמ תחאב רמוא יסוי יר ורפאנ ןהמ תחאבו עגנ ןהט תחאב רמוא הדוהי 'ר אבוה ק"דרבו ,יסוי 'רכ
 אמלד וא םש ארמגה ןושלכ) ןומי לש אוהש הטונ תעדה רמאד ןאמ 'יסופדב וגה תשבושמו ,ורסאנ ןהי תשבו
 אנת ומכ איינת יאנת יינה אוה דיחי ןושלו ,םימטפה 'בב וכ ת יאנת תיא ח"יכב יגהו (הטוג תעד תעד יאמו 'וכו
 םלשוה 'א א"יכבו ,ןימי לש דע ןימילש ןמ גלדנ 'בו 'א א"וכבו] 654 דצ ד"ח ל"תמעבו יא טיי י"הכמב :יעו
 /[ןומי לש אוהש תערכמ תעדה ד"ָמ ןומי לש אוהש תערכמ תעדה ונת יאנה תיאו לאמש לש רחא בתכב ןוילגב
 רתאב בקעיד אנימי אכרי יתפב דחאו אכאלמ בירק םורא 'וכו עגנ יכ 'א י"רתב סגרותמ ןימי לש רמאד ןאטכו
 ייסופדבש המיתו 'וכו ויניע תא אשוו 'ה קוספבו ויני ע ןאכ בותכ ארקמב .'וכו כקעי אשוו 4 :  איישנד אדיג
 : חכו יונוע תי בקעי ףקזו 'א י"רתב ןכו ,'וכו ויניע תא בקעי אש ייגה טוקליבו ןימוגא 'ע  ךורעבו ו"יכו פ"יכו
 םהב ותוא םייפא ינאְו םילשמ 'ש יראהל רפסל ול עדוי ינא לעושה רמא ותוא סייפל ךלי ימ ורטא | .'וכו ןירמא 5
 תוכרב םיתאמב שי ול ורמא םילשמ האמ יתחכש םהל רמא תדמע הז המ ול ורמא דסעו טעמ ךלה ןכ יהי ורמא
 וראה םוקמל עוגהש ןווכ תוכרב חאמב שי ול ורמא האמ רוע יתחכש .סהל רמא הז המ ול ורמא דמעו טטמ ךלה

 ינובו וכו ןילתמ ול ערי אנא ,בותכ ל"יכבו ,'וכו בקעי ךכ ושפנ לע םייפי דחאו דחא לכ אלא םלוכ יתה
 /ןילתמ ערי אנא ע"פדשבו ןילתמ 'ש עדי אנא דחא י"כו ר"פדב קר 'יגה םש ךורעבו ,ההיד וידב 'ש פסונ ימיש



 05 נ--א גל חע השרפ חלשיו

 ןתאמב תיא היל ימא ,האמ תישנא ןול רמא ,תמק ןיד המ היל 'מא .,היל םקו דחביצ ךילה  ,ןימינא
 ,ןכרב האמב תיא היל 'מא ,האמ ףא תישנא ןול רמא ,ןיד המ היל 'מא ,היל םקו רחביצ ךילה ,ןכרב
 רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר כקעי ךכ ,הישפנ לע סייפי דחו דח לכ אלא ןוהלוכ תישנא רמא אטמד ןויכ
 'וגו םידליה תא ץחיו אטמד ןויכ ,המחלמ ךורעל חכ יב שי רמא יול 'ר ,הליפת רודסל חכ יב שי
 : היל םוקת היתוכז שיניא לכ רמא

 ףסוי תאו לחר תאו םינורחא הידליו האל תאו] 'וגו תוחפשה תא םשיו (ב
 :ביכח ןורחא ןורחאה 'מא אדה [םינורחא

 ןמחרכ אייח 'ר ינת : (גי גק םילתת) םינב לע בא םחרכ היה םהינפל רבע אוהו (ג

 :ד"י יום כ"ק סילכס שכדמ ,('6 פ"'לק) טייפ ספקיספ ,סט עוקלי 5 : סש עוקלי 6

 ,לרכנאפ [ךילה | 5 ימוגוא .ך*א ימוגיא :.בנ'אפ'ד ימוגא .ן ןמ וגא לעת ןימגא .ָ ןימוגא 1

 ,תכגופ ןירמא | 5א םק | ב ראביצ ,ּ רחבצ רחבצ ,?רחאןפְד רחביצ ,1י דחבצ = | ך לזא .יןד ךלה

 !ראופד ווהל :תג [ןול | ו * :רתכנאפד ןיד .י םיאק תא [תמק ןיד | ך 'ל .ן הל [היל | %אָד ירמא
 ן הל | 'רלאְד ירמא .?רתכפ ןירמא ,ן [ימא | ן תאמ | 1 יתישנתיא ,*ך?א יתישנא ,כ'אְוִפ תיישנא

 /1א ןגרב ;?א ןברב ,1 וכרב .*ךִד ןאכרב ,תכ [ןכרב 5 [ 1 ךיתאמב .?ףך ןאתמב ,ם ןתמב | 1 ךל תיא

 תפ רחגצ .רךכאוד רחביצ ,ו רחבצ | [ן לא ,פ7 ךלה ,יוורכא) [ךילה | ?ְך וברה 1, ף וברב

 ימא .ו'ף [ןול רמא | ד 'ל .י םיאק תא :רתכאפ [ןיד | ן אהמ .ך והמ | ] הל | רתפכוד ןירמא
 ,וב ןתאמ .*ְךֶו האמ ףוא | 1ך%א יתישנא ,כְופְד תיישנא .ילרךת'א [תישנא | ןד יל ,ת ימא .כאפ ןוהל

 ת ןתאמב | *א יל .ך פא ,י ךל תיא .*רתג'אופ |תיא | ן הל | *א ירמא .!ךתכוד ןירמא | רתפ האמ
 ,יכנאפ [אטמד | ן ןוויכו .תכנאד ןויכו .יפ [ןויכ 8 | 5 וברוכ ,י1ר וברב ,1א ןגרב ,?א ןברב ,?ך ןאכרב

 א רמא ךכ הישפנ תא | ך והלוכ ;?אפ ןוהלכ | 1 תישניא ,כ'אופ תיישנא | י ל"א | .תוד ןמת ₪

 פד רג /תו יריב :כ3 [ירב | ן הדוי | (ןוילגב םלשוהו ?א 'ל רמא -- 'ר) | תכנאפד וניבא ₪ /י] .[בקעו
 רדפל /תד ךויעל .יבכ?אפ רדסל .נְו [רודפל | ף חוכ4 | ןך שי בקעי 'מא ךכ ."אזא שי בקעי ימא

 ת = מא ךכ [שי | (תורושה ןיב םלשוהו) %א 'ל רמא -- 'ר | יתכאפ הלפת ,ָןְו [הליפת | 1א ךינפל
 שינוא | ו ל"א ,1א בקעי ימא5 | יתכנאפ יל :1 האל לע [י'וגו | ן הטמד | ןויכו | נפ ךרעל | ןך חוכ
 היתוכז [יכו היל -- היתוכז * | ?א 'או 'א ,וָנ דחו רח ,ן שנאו שנא ,1אַפ שניאו שניא ,ףכְד שיניאו

 | ןף היתוכז היל םוקת ,1 הילע םוקת היתוכז ,ך היל םוקת התווכד ,א היל םייקת היתוכז ;פֶל היל םיקת
 ,1=ף םינורחא . .לחר תאו ..האל תאו הנושאר ..תאו ;יףכא הנושאר ןהידלי תאו [םינורחא --- 'וגנ * 6
 ןורחאה :22 [ןורחא ןורחאה | ך אימא .יכנחופד הרמא | בנחו הדה 7 | ופ יל .ל וגו .זַך םידלי תאו
 אייח ,1א נ"ב אייח ,כ אחא .ן הייח | א ינאת | ן יל םינב לע 8 | י'ךתאפד ןורחא ןורחא ,[ך] ןורחאה

 | ?א ןמחנ (ןומיס) ירב

 ח''כפ ר'יובו ,ריאמ 'רל ול ויה םילעוש (תולשממ) .תולשמ תואמ שלש 'ב ח"'ל ןירדהנסב ומכ ןולתמ 'ש רפסמהו
 !ר" שמתשה 719 דצ ליעל רופיסהבו ,הלעת ןידה לע ןילתמד ןוואמ תלת 'נכו רמא הוה ארפק רבב רפוסמ בייס
 לינ לייכב ןי מי ג א ןירמא 'יגהו ,ןי ר מ א וגה תונוש םימעפ םש םגו ,ארוביצ ךדשל לשמב הוננח .ןב עשוחי
 ןוי ןושל תרמא הפי רמולכ ימוגיא ןירמא תשבושמה 'יגה א'יכ ר"'ב 'יפב שרפמש ומכ ןכ יהי 'יפו (1י'למ שרפל
 ןירטא שרפמו סרוג םש ךורעבו ,ןמ וגא תובית יתשב ו"יכבו ,(י"לב היהי ןכ ימוגיא ר'פדב ר"ב 'יפבו) היהי ךכ
 ןימוגא וכו ךורעב 'יפ םשרג ג'יכ ןוילגבו) ,ןימגא 'יגה םש דחא י"כבו .,(ךלנ) ךל ןימוגא יי'לב 'יפ (?ןימוגא היל
 ךילה ייגה .תקייודמו ,ישה ךורע לעב תורעהב יעו (ךל ימוגא ימור ןושלב 'וכו ארינ ויניע תא בקעי אשיו 'פב
 תומהבה לע ירא סעכ תחא םעפ יול 'ר 'מא קתעוה 515 יומע ג'המבו ,200 דצ ב"ח ריתמעב 'יעו דיויב
 ןילתמ האמ תלת ערי אנאד וכיל ןות>א אלעת ןוהל 'מא ןניל ע היתי סייפמו ליזא ןמ ירמא תויחה לעו
 ןורמא האמ תישניא ןוהל 'מא יאמ היל ןורמא םקו דח ביצ לזא (6תפורד ןיומא היל סייפמ אנאו
 היל ןורמ א האמ תישניא ןוהל 'מא יאמ היל ןורמ א םקו דח ביצ לזא ןכרב ןאוא מ ןירת ב תוא הול
 םש ק"יכבו ,'וכו דחו דח לכ אלא ןוהלוכ תישניא ןוהל רמא י א מ הל ןור מ א םקו דח בי צ לזא ןכרב האמב תוא
 ,[49 דצ ג'עח יתפרצה ע"מב 'ע , תמא תיסרפב] (תסרוד) תסורד תלמ יל שרפתנ אלו ,תישנא "וכו לזא תסרוד ןירמוא
 הדיקעבו ,511 דצו 869 דצ ליעל עייעו 574 דצ בח ר'תמעב רעשיילפ 'חה תופסוהב 'יע תובית יתשב רח ביצ תביתכלו
 תלת אנעדי אנאד יל ןוחיא הלעה ןידה ןוהיל רמא היתי םייפיו ליזא ןאמ ירמא 'וכו יראה יול יבר רמא אבוה וכ רעש
 'וכו האמ תיישנא ןול רמא ןיד המ היל ירמא ₪םיל םקו רח בצ ליז א הי מ ג א היל ירמא היתי םייפאו ןילתמ האמ
 ת א סויפי 'וכו ןוהלוכ תיישנא רמא ןטמד ןויכ ןכרב האמב תיא 'וכו תיישנא והל רמא .ןיד המ  'וכו ךלה ןכרב
 י'מב 'יעו 'וכו חכ יב שי בקעי רמא רמא ל"רו הלפת רודפל חכ יב שי בקעי רמא .יוכו יב שי 4 :'ןכו היי שפנ
 םא ול 'מא 891 דצ ליעל ושרדש ומכ המחלט ךורעל חכ יב שו רמא בקעיו ,תרש יכאלמ הדב 919 רצ ליעל

 הלפתל חוכ וב שי וניבא בקעי היה ךכ םייפמ ג'המבו ,'וכו םירוביג יל שי ךדגנכ ינא המחלמל .םא יוכו  םולש
 בקעו רמא ךכ םש הדיקעבו ,היל םוקת היתוכז שנ א לכ 'מא םידליה תא ץחיו אטמד ןויכ המחלמ ךורעל חוכו
 שיניאו שיניא לכ רמא םידליה תא ץחיו אטמד ןויכ המחלמה תא ךורעל חכ יב שי הלפתה תא רדסל חכ יב שי וניבא
 רמא יול 'ר הלפת ר דס ל חַכ יב שי םהל רמ א ךכ ןומיס ר"א שרפמ 177 דצ בוט לכשבו ,היל םיקח .היתוכז
 דהאו דהא לכ רמא ט"קלבו ,ול דומעת ותוכז דח א לכ רמא וילא עיגהש ןויכ המחלמ ךורעל חכ יב שי
 ףסוי תאו לחר תאו 'וכו האל תאו בוט לכשבו ,כ'יכו ג'יכב ה"כו | .ינכו ןורחא ןורחאה 7  :ול דומעי וחוכז
 ירמא הנושאר םהירלי תאו תוחפשה תא םשיו 516 'ומע ג'המבו ,רתויב. וילע ביבח ןורחא ןורחאהש ונדמל םינורחא

 ) 076 למ, 0ם!גם 60םמ. ?) 07שש6 (ל). ?) תְסּורְד.



 וג גל זוע השרפ חלשיו 6

 יול 'ר ,(הכ חי תישארכ) 'וג תושעט ךל הלילח סהרכא 'מא ןומיס 'רב הדוהי 'ר ,והז יא ,תוכאבש
 : ןוהב אלו יב עגיד בט רמא םהיגפל רבע אוהו בקעי רמא

 סקו קידצ לופי עבש יכ םש לע סימעס ענש המל םימעפ עבש] הצרא וחתשיו
 בשויו ּםיקק העבשט םינפל ןותנ תא וליאכ ךטצע האור יוה ול רמא ,עכש המל א'ר ,[(וט רכ ילשמ)

 תטתשמו ךלוהו חטתשמ זז אל קחצי רב אגנח 'ר רמא ,םימחר ילע אלמתמ תאו ךינפל ןודנ ינאו ןרו 5
 : : םימחר תדימל ןירה תדימ הסינכהש דע ךלוהו

 תאש םוקמ לכב רזעלא ןכ ןועמש 'ר רמא ,וילע רוקנ והקשיו 'וגו ותארקל ושע ץריו (ד
 9 לפנ ,סט סוקל 7 :908 ר5 ליעל יע 4  :סש טותקל" 3 "5(:  'ט) נכק ילכמ ספכמ סנוט 'פ םלסק סכופ 2

 ןטס לדנמכ ךכסול 'פ קנכ םיכיטה כיט ,ג"" "כ נ"'פ קככ רנדטנ ,'" "ס קיפ סנכ םועס ,פ"ס ''פ ךסלטקנ ילפס ,2
 : וינפ כ"ונ ד"לפ 'וכ כיכדפ ,ו'פ סיכפיק 'כמ ,ו"כפ נ*מ ינטע םכדמ ,ן"לפ ל"כדפ ,'ד '"ק תלסיו סעוסנת , ('ק .יז)

 ,כאח"ופ הובאבש ןמחר (פ5 הזיאו .[ך והז יא ." והזיאו .כא והז יאו) אוח הז יאו , [ך הזיאו [והז יא 1

 | ת יל :אפ ירמא ['טא | תד יל .כאופל ןומיס ירו [ ןומיס 'רב * | [ך 'ל .ן הדוי 'ר [הדוהי 'ר | נן יל

 תושעמ | ד - םהובא רמא .ף ₪ רמאש .כאפ ₪ ינש .ג] |הלילח | תאפד -. הז ;כג] [םהרבא
 ?אחפ -- 'גש [אוהו | יתאפ גקעי הזל | ן 'וגו .תכאחפה הזה ..תושעמ ,1 רברכ תושעמ ['וגו

 | ל יל [םימעפ עבש ** 8 | ?א עגי .ן עגייד | א 'ל .ןך בטומ [בפ | י יל רמא | ח רבוע | תן 'תכד

 לע [תכאפד םקו --םש לע* | 'אפל 'ל .יתחד עגש המל .כ םימעפ . .המלו [נ?א] םימעפ -- המל *
 | ן םימעפ עבש .ך העגש .יתכנאחפ [עבש 4 | ל 5 .יינח םקו .. עבש יכ | ,| "וגו לופי ..םש

 ,וכנו [תא | 1 וליכ .תכ'אפ ולאכ | יתנחד - תא אופ (ךטצע | ל ירח .ן יווה [יתגאחפד יוה *
 | גו עבשמ ,% 'ומ ,ן העבש ןמ | אפ בשוי .תןל ןתונ [יכנחוד ןותח * | ₪ 'ל .תאחה התא
 ןדו 5 | א בשוי התאו | ?י ןילקלק ,ך ןילקניק .א פוניקנק .ם םיליקנק .ךת| םילקנק .כנחו [םינקנק
 ,ך אנינה .כ'א אנניה .ני'אחו [אנה | תאחפ התאו | תגחוד ןודיג :.יכאפ [ןודנ | יא יתוא

 | 'אופ יל ךלוהו 6 | ןפ 'ל .כנאחְ חטתשמ [חטתשמו | ד 'ל ךלוהו | 'א 'רב | תפ הנינח
 | תכאחפד תדמל .נ] [תדימל | תאחפה תדמ .2] [תדימ | תפד סינכהש , הסינכיהש ,כאזך] [הסינכהש
 (כ'א לופיו) לפיו (ך והקשניו) והקבחיו ['וגו | (?א יל ותארקל -- ץריו) [ך - גש [ץריו 7 | זז םימחרה

 ,ב והקשוו .?אחו [והקשיו | י"א 'ל .ח והקבחיו .1 וראוצ לע 'פיו והקבחיו .תכ'אופ ויראוצ לע

 | ור לכ | א 'רב [ב | תן המל וכביו והקשיו ,'א וכביו והקשיו .1 'שיו .ם1ך והקשיו ,וֶד וה"קשיו

 | ירתאחְד התאש ;כגן [תאש

 םשיו ט"קלבו ,ביבח ןורח א ןו רח א םינורחא הידליו האל תאו ת"הע י"שריפבו ,ביבח ןורחאה ןורח אה
 :נ"חעו רהו" ביבה ןורהא ןורה א וגדמל םינורחא ףסוי תאו להר תאו 'וגו הנושאר 'ןכו תוחפשה תא
 בא םחרכ רבכמ ספדנש םילהת שרדמב הכו ,נ"חעו ג"יכב הנוכגה 'יגהש ומכ יתהגה ןכ .ןומיס 'רב הדוהי 'ר 1
 הייבקהל רמוא אוה ןכש םהרבא הז ןומי ס 'ר ב הדוהי 'ר רמא הז אוה ימ תוכאבש ןמחרכ אייח 'ר ינת םינב לע
 יר הז אוה ימו 'וכו אייח 'ר ינת שבתשנ בימ םילהת 'מבו ,עשר םע קידצ הפסת ףאה םודס לע שקבמ היהשכ
 ןכש (גגיבא בקעיכ) בקעי וניבאכ רמא הי כ רב 'ר אתוא םשו ,ביישר תורעהב שייייעו 'וכו רמא אי ש ג ה הדוהי
 אתקיספבו ,בא םחרכ יוה (יינבב עגפי לאו) ינבב עגפיש אלו יב עגפיש יל בטומ רמא םהינפל ,רבע אוהו ביתכ
 'ר םשב הירזע 'ר תובאבש ןמחר הזיאו תובאבש ןמחרכ אייח 'ר ינת בא הזיאכ 'וגו םינב לע בא םחרכ םש
 יוכו ה'בקה ינפל וניבא םהרבא רמא םיימודס לע לובמ ה"בקה איבה .אלש דע אצוט תא םהרבא טיבא הז אח א
 לועל 'ועו) 'וכו ץראה לכ טפושה יול ר"א הזה רבדכ תושעמ ךל הלילח 'וכו םלועל לובמ איבמ התא יאש תעבשנ
 אוה רכע אוהו והמ 'וגו םהינפל רבע אוחו בקעי וניבאב אירק רתפ ןמחנ רב עשוהי 'ר (511 דצו 868 דצ
 םודגב ןשיבלהו םינפבט ןנויז השע המ יינבב עגפי אלו יב עגפיש בטומ רמא (םינוקתה חולב ש"ייעו) אקעב הוה
 תלשיו ביימ אמוחנתבו םש תלהק שרדמב ייענ 'וכו המחלמלו ןורודלו הלפתל םירבד 'גל ומצע ןיקתהו ץוחכמ םינבל
 וניבא בקעי הז תובאבש ןמחרכ אייח 'ר ינת םינב לע בא םחרכ ד"הה םהינפל רבע אוהו עטיק ט"קלבו ,'ו יס
 רכע אוהו רמאנש בקעי הז רמא יול 'ר םש בוט לכשבו ,ןהב אלו יב עגפי בטו מ ךמא םהינפל רבע אוהו ביתכד
 פי עבש םש לע ע ב ש המל 'וכו וחתשיו ט"קלבו  .'וכו הצרא וחתשיו 8 :םהב אלו יב ועגפיש בטומ רמא 'וכו
 ּוזכ העבראב דוע היכו .םינקנק 4  :'וכו לופי עבש יכ ינש םש לע עבש הסלו 'וכו וחתשיו ג"הטבו ,םקו קידצ
 "ד"יפ אתקיספבו אלקנקו ןקנקו ב'פ בוט םוי אתפסותב גי'ח ןכו ,ןילקניק 'יסופדבו ,םילקנק ומכ ר"מלו ן"ונ ףולחב
 לקנק ןקנק תארוהו ,(לקניקכ 'יגה וניזאה רדס שיר ר"בדבו) בישר .תורעהב שייעו ןקנקב לקנקב ('א ז"יק)
 תא תוארל ושע תא בקעי שקבש רמאמה םעטו ,588 רצ םיורקו 'בו 'א לקניק 'ע ךורעב 'יעו הכבש ןאכ (!לקניק
 'פ רישהשב אתיאדכו םש ןדו בשוו ךלמה היהש םוקטה ןיליבגמו ןיפיקמ ויה תוכבש עבשו ךלמ אוה ולאכ ומצע
 האור יוה ול רמא 905 דצ ליעל ומכ רמאמה ןונגסו ,ןילקנק העבשמ םונפל ןותנש ךלטה (יד 'ג) יתרבעש טעמכ
 תא האור יוה ול רמא קתעוה 186 דצ בוט לכשבו ,'וכו ךינפל ןודינ ינאו ןדו הטיב לע בשוי תא וליאכ ךמצע
 "גה יטנאקרבו 'וכו אלמתמ התאו ךינפל ןודנ ינאו ןדו בשווו ןילוק נ ק העבשמ םינפל ןותנ תא וליאכ ךסצע
 וחתשיו שרוד קחצי רב ח"ר .ףכו זז אל 5 :'וכ\ םיעיקר העבשמ םינפל ןותנ וליאכ [ךמצע האור יגרה
 ותאוחתשהש דע היבקה ינפל הטחשמו רזוחו חטתשמ וז אל אלא םימעפ עבש הוחתשה ושע דגג אל 'וכו הצרא

 שרפמ 177 רצ בוט לכשבו ,עחא לא שגנ םרט 'וכו ותשג דע םעטו ,םימחר תדימל ןידה תדימ | הסינכז
 ךלוהו חטתשמ םשמ וז אל קחצי רב אנינח ר"אד הבוטל וילע ושע בל הטיש הוחתשמ היה ה'בקה דגנ
 הלגתנ ךכיפל ול הוחתשמ אוהש ושע המיד ויחא רע ותשג דע םימחרה תדמל ןידה תדמ םינכהש דע
 :םימחרה תדמל ך"הרמ סיגכה ש דע חוחתשלמ זז אל קחצי רב אנינח בר רמא ט"קלבו ,יוכו וימחר
 יוכו הרש היא וולא רמאיו 'פל 492 דצ ליעל א'בשר רמאמ םג ליהתמ ללכה הזב .'וכו םוקמ לכב 7

 1) אץ06\%5, 4949 סש 06, 61600, 80 ז 6.
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 ,הדוקנה תא שרוד תא בתכה לע הבר הדוקנ ,בתכה תא שרוד תא הדוקנה לע הבר בחכ אצומ
 ןכ םא ייני 'ר רמא ,ובל לכמ וקשנש דמלמ בתכה לע הכר הדוקנ אלו הדוקנה לע הבר בתכ אל ןאכ
 :ויניש לע הכב הזו וראוצ לע הכב הז וכביו ,וכשנל שקיבש דמלמ אלא וילע דוקנ המל

 ,ף [תא | | גתכה [הדוקנה | ן] חוו | | הדוקנ ,ן בותכ ,[ןך בתכה ,יכאחפ [בתכ 1

 | ?ך בותכ ,1ך בתכ ;יְִד הדוקנה .כנאחופ [הדוקנ | ך הדוקנה [בתכה | א יל תא | ירתכאחהפד התא

 ,ך בתכה תא [הדוקנה תא | פ ךניא :ירתאהד התא .כנָו [תא | ן חוור .ל הוור [ירתכגאהפרדיל הבר

 לע | ן חוור ,ל הוור ,1א הבורמ .ן אבר [יתכ"אחפד הבר * | ו בתכה | י ןאכו ,1] ןכל | ם בתכה

 .יגאחופ [דמלמ | 5 'ל בתכה לע | ן חוו .ל הווו [יתכנאחפדיל הבי * | יח הדוקנה | 5 'ל [הדוקנה
 | י וקשנ אלש .תד וקשנו העש התואב וימחר ורמכנש :פנאחופ [וקשנשש | [ןְ אלא ,2 ₪2 התאו

 יאני 'ר ד יאני 'ר ול רמא ,כאחפ יאני 'ר רמא ,ן [ייני 'ר רמא | יתפד לכב ,כנאחְו [לכמ
 אלא וקשנל שקב אלש [וכשנל שקיבש | ?אפ 'ל ,1א ךל ימול [דמלמ 8 | " /ל אלא --םא ] 7 רמא
 (*א וינש) ויניש ושענו וכשנל אלא וקשנל שקב אלש כנו ובשיל אלא וקשיל שקיב אלש | ,3וְָח וכשנל
 לש וראוצ השענו וכשנל אלא וקשנל (ןך אב אלש) אלש ,ם הועשכ וינש השענו וקשנל שקב אל ,א הועשכ
 רמול דומלת המו ,יכנאחופ [וכביוו | תד (ת ושע לש) עשר ותוא לש ויניש והקו שיש לש בקעי וניבא
 ,ג אכב ,יירכאחפ [הכב | פ וינש ,1ר] ויראוצ | ן הזב ,תןִד הכוב .ירכנאח"ןפ [הכג | תְִד אלא וכביו

 ןמ הל יתיימ ןנחוי 'ר םשב והבא 'ר ווניש ,פ ויראוצ .1ךכ:אח וינש .י"ךנא] [ויניש | ן הזב] .תןִד הכוב

 | תד (ת ןשה) 'וגו ןשה לדגמכ ךראוצ אכה

 םוקמ תוביתה ןאכ תובותכ ןכו] .הבר םימעפ 'ב הגוהו הוור םימעפ 'ג ןאכ בוחכ ל"יכבו ,י"מב שיחועו
 ולוכ דוקנ אלא | .'וכו בתכ אל ןאכ 5 = :ני'חעו חוו ר רמאמה לכב ייגה ו"יכבו ,[רחא בחכב תורושה ןיב אצומו
 ייטב םג 'יעו) וכשגל שקיבש וטושפמ והקשיו רקעל דוקינה םעט ייני 'ר תערלו ובל לכמ ןקשנש והקשיו תא קזחל
 'ןכו אצומ התחאש םוקמ לכ רזעלא ריב ןועמש ר"א רז 'יפב שרפמו סרוג 178 דצ בוט לכשבו ,(588 דצ ליעל
 דגנ םש תודוקגו קלח ןמוקמבו תוארקנ אלא תוכתכנ ןניאש תובית ןתוא ןיב אוהש בתכה לע הבר הדוקנה םאו
 יו ןהילעו תויתוא ינ הביתתש בתכה לע הבר הדו קנה אלו 'וכו ןאכ הדוקנה תא שרוד התא הביתכה תויתוא
 וכשנל הצר אלא וקשנ אלש דמְלמ אלא םהילע דוקנ הסל כ"א יאני ר"'א ובל לכ ב וקשנ א לש דמלמ תודוקנ
 רישהשבו ,ניחעת  וכשנל אלא וקשנל שקב אלש רדמלמ יאני ר"א וילע דוקנ קר קתעוה ט'קלבו ,'וכו
 ןועמש 'ר רמא דוקנ ולוכ והקשוו יוכו ושע ץריו 'יתכ אתיא םשו ,ןאכ יאני 'ר ירבדכ והקשוו א"בשר שרוד םש
 הדוק הדוקנה תא חינמו בתכה תא סיפת תא הדוקנה לע הבה בתכה אצומ תאש םוקמ לכ רזעלא ןב
 ע הבר הדוקנ אלו 'וכו הבר בתכ אל אכה םרב בתכה תא חינמו הדוקה םיפת תֶא בתכה לע הבר
 לש וראוצ השענו וכשנל אלא וקשנל אב אלש דמלמ וילע והקשוו רוקנ ולוכ אלא בתכה
 אלא וכביו רמול דומלת המו גנודכ ופמנו עשר ותוא לש ויניש והקו שיש לש בקעי וניבא
 !יסופדבו) ןשה לדגמכ ךראוצ הרה ןמ הל יתיימ רזעלא 'ר םשב והבא ,'ר ויניש לע הכוב הזו וראוצ לע הכוב הז
 ייגה ו'דו ר"פדבו] 'וכו הל יתיימ ןג חני 'ר םשב והבא 'ר 'וכו רמול דומלת המו 'וכו וראוצ השענו ןאכ ףסותינ
 ושע שקב םש אמוחנהבו ,([וירחא וסיפדה ןכו ,ת"יכב היכו ,וקשנל אב אלש כ"מב הוגהו 'וכו אלא וקשנל אלש
 ד"הלמ וכב המל וכביו תמ א לש הקי שנ התיה אלש והקשיו דוקנ ךכל שיש לש וראוצ הש ענו וכשנל
 ךראוצ רמוא בותכה בקעי לע ונכשניו ושע רוזחי אמש הכוב בקעיו שישכ בקעי ראוצ השענש לע הכוב ושע 'וכו
 ארוק יהת לא וכביו והקשיו 'וכו ץריו םש א'רדפבו ,'וכו תרבש םיעשר ינש רמאנ ושע לעו ןשה לדגמכ
 ךראוצ רמוא בותכה וילעו (שישכ 'יגה ג"לק 'ר טוקליבו) ןשה םצעכ בקעי לש וראוצ השענו והכשיו אלא והקשיו
 הארי עשר רמאנש וינישב קרוחו סעוכ ליחתה ותואת ודיב התלע אלש הארש ןויכו ושע לש ויניש והקנ ןשה לדגמכ
 (וקשנ אלש והקשיו) וקשנ אלש וילע דוקנ והקשיו וב אצויכ םש השחר 'צוה ירפסבו ,סמנו קורחי וינוש סעכו
 העש התואב וימחר (ןרמכנ) וכפהנ אלא בקעיל אנוש ושעש עודיב הכלה רמוא יחו' ןב שיר ובל (לכמ) לכב
 א'ונ נ'רדאבו ,('וכו העש התואב וימחר ורמכנש ןאכ [תייכו] ייסופדב ןושלה ןכו) ובל (לכמ) לכב וקשנו
 לש וז הקישנ רמוא רזעלא ןב ןועמש 'ר תמ אב וק שנ אלל ש דמלמ דוקנ ולוכ וה'קשוו 'וכו ץריו וב אצויכ םש
 ןב ןועמש 'ר הבה א ל ש הקישנ התיהש לוכי דוקנ 'ו'ה'ק'שיייו 'וכו לופיו םש ב"ונבו ,תמאל ןניא ןלוכו תמ א
 ,שיזשר תורעהב שי'ייעו הבהא לש איהש וזמ ץוח ויה האנש לש הלחתב ושע לש וישעמ לכ אלהו רמוא רזעל א
 היתוכדו םש ר"'מבבו ,האנש לש אלא הב ה א ל ש שממ הקישנב אלש דמלמ והקשיו לע דוקנ םש ילשמ שרדמבו
 אלש רמלמ 'ו'ה'ק'שיי'ו ויפ רצ ג"ח םיטוקלה 'סב שודקה וניבר יקרפבו ,ובל לכב וקשנ א ל ש וילע דוקנ והקשיו
 היה המו 'וכו תלוספל אלא היה אל בקעיל ושע קשנש הקישנ םש ר"'ומשבו ,ליעוה אלו וכשנ אלא ובל לכב וקשנ
 (קארטשו רעב 'צוה) םימעטה יקודקדבו ,וכשנל אלא וקשנל שקב אלש ער בלו תוקלוד םיתפש ופוס
 אלא םולש לש הקישנ התיה אלש וילע דוקנ המלו םש ףסונ דחא י'כבו ,דוקנ 'ו'ה'ק'שיי'ו יוכו ץריו 58 ייפ
 עשיטעראסאמ יולב 'יעו ,96 'יס הלכאו הלכאב סג 'יעו דוקנ ולכ והקשיו םש םירפוסכ 'פמבו המרע לש
 ייגה יפלו ,ויגיש לע הכב ושעו ,הכב הזו ,ונכשני אלש וראוצ לע הכב בקעי .'וכו הכב הז 8 :  22 דצ ןעגנוכוזרעטנוא
 לש וראוצ השענש 'יסופדה תפסוהכ וכשנל אלא רחא ףסונ .ו"ד טוקליבו) ר"פד טוקליבו י'כ תעבראב דועו ונינפלש
 ש וראוצ השענש יפל ושע הכב ר'שהשב 'יגה יפלו ,ויניש לע ושע הכב המל ןאכ שרפתנ אל (ל"'ת המו 'וכו שיש
 לעו 'וכו שיש לש וראוצ השענו אמוחנתב שרדה ןכו ,גנודכ וסמנו עשר וחוא לש וינוש והקו שישכ בקעי וניבא
 השענש לע בקעי הכב ןאכ תי'יכו םיסופדה 'יגבו ר"שהשב ןושלה תועמשמ יפל] ,תרבש םיעשר ינש רמאנ ושע
 שרדה יפלו .,ךומסב קתעוהש בוט לכשב שרופמ ןכו 'בו 'א י"רתב ה'כו ,וינוש והקש לע הכב ושעו שושכ וראוצ
 וממז עצב אלו שישכ בקעי ראוצ השענש לע הכב ושעו ,ונכשיו ושע רוזחי אלש האריה ינפמ בקעי הכב אמוחנתב
 השעגו [יבו 'א א"יכב אוהש ומכ וכשנל אלא] .וקשנל שקב אל אלא 'יגה פ"יכבו ,[םש א'רדפב עמשמ ןכו
 לע הכב הז וכביו הועש וטכ ויניש השעגו וכשנל אלא וקשנל שקב אלש רמלמ הדגא שרדמבו ,הועשכ ויגי ש
 הועש ושענש וינש לע הכב הזו ונכשי אלש ויראוצ לע הכב הז ט'יכ ר"'ב 'יפב שרפמ ןכו ,ויניש לע הכב הזו וראוצ
 וראוצ היהנ יכ ויניש לע הזו וראוצ לע הכב הז אלא היל איעבמ הכבו וכביו שרפמ .ט"קלבו ,וכשנל לוכי היה אלו
 רחא שוריפ םש בוט לכשבו ,תרבש םיעשר יניש רמאגש המ םייקל הועש לש ושע לש וינושו שיש לש בקעי לש
 תלשש ויגש רעצ לע הכב הזו חעש יפל לזרבכ השקתנש וראוצ רעצ לע הכב הז [ןכ שריפ ט'קלב םג הארגכו]
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 יסל יול רב ןמינב 'ר רמא 'וגו םידליה תאו םישנה תא אריו ויניע תא אשיו (ה

 םיהלא רטאיו ןלהל ונעמש ןכיאו ,ןמינכ טכשב ונעמש אלו םיטבש רשע דחאב הנינח ונעטשש
 : (טכ גמ תישארב) יגב ךגחי

 הירליו האל םג שגחו יונו ןהירליו הגה תיחפשה ןשנתו 'תכ סלוכב 'וגו\ תוחפשה ןשגתו (ז ו
 הארי אלש הסר וניע עשרה הז ףסוי רמא אלא ווחתשיו לחרו ףסוי שגנ רחאו 'תכ ףסויבו יונו

 [ףסוי] תייבר תרפיכ (בכ טמ תישארב) ףסוי תרפ ןב היל רמאד אוה התוא תפיכו ותמוק ההבגו המא תא
 :('נ ט"מ) נ"יפ יתנכ לסקיקפ ,'ד "יס ל'פ ןמקל ,סט טוקל" 4  :'ס "יס כ'50 ןטקל ,סס טוקלי |

 ,יפנ'א םידליה . .אריו ['וגו - ארו * | אח יל .יפדל ויניע אשיו [תוכנ'או ויגיע תא אשיו * |

 םודליה ;[ך ךדבע תא םיחלא ןנח רשא םידליה רמאיו םישנה ..אריו .8 םישנה ..אריו ,ן 'וגו םישנה . .אריו
 | אד ןימינג .תכנחו [ןטינג | ך יל .ל 'וגו ,ח ךדבע תא 'יקלא . .םירליה רמאיו .?א םיהלא ןגח רשא
 ..אלו .] ןמינב ..אל .כח [ןמינב -- אלו | *ךא אזיב | כא אנינח | י וניצמש [ונעמשש 2 | א ןב ,"ן "ריב

 טבשב ,י וניצמ אל ןימינב טבשבו ,] ןמינב טבשב וניצמ אלו ,ך ןימינב ..הנינח ונעמש אלו .אד ןימינב
 | א יל ןלהל | ם יל .י וניצמ ןכיהו .תאחד ונעמש ןכיהו .כנו |ונעמש ןכיאו | פ ונעמש ןכ

 ןשגתו ['תכ -- ןשגתו 4 | ם ינב ךנחי םיהלא ןימינבו ןנח רשא םידליה רמאיו ,י ינב .. םיהלא [ינב -- רמאיו
 ןוחתשתו ןהידליו . . ןשנתו ['וגו -- ןהידליו -- ןשגתו * | יתכגאפד 'ל .ןך 'יתכ ןלכב . ְי

 ,י הידליו . . שגתו . .ןהידליו תוחפשה ןשגתו .]זָך הידליו . .שגתו 'וגו ןהידליו . . הנשגתו ,ך "וגו ..שגתו
 ;נאפ תוחפשה ןשגתו .| האל םג שגתו תוחפשה ןשגתו .[ן האל םג שגתו ןיוחתשתו הנה ת

 [ווחתשיו לחרו | יאחד 'יתכ .תכגופ !'תכ | תד ףסויב .יכנאחופ'ְד [ףסויבו 5 | ל 'תשתו ןהידליו הגה

 | *ך הז ידוד .י'רתכגאחופְד הזה עשרה | .כחפ רמא פסי | ל יל [אלא ** | ן וגו .יכנחפ לחרו

 הלתי .[ך האריו ויגיע תא הלתי .פ טיבי [הארי | יתפ אמש [אלש | ינח איה המר וניע .א ויניע חמר

 ,ד אמיאב ,ן המיאב .] המאב 6 | י טיבמו ויניע תא הלתי ,'רכאחְוד טיביו (!רכ וגיע ,זך ויגיע תא) ויגיע

 ,5 תפוכו ,יָנ תפכו .זְ] [תפיכו | פ ףפכ ,1ך*א] הבגו ,[ך ההבג | ך ומאב .ףכאפ ימאב ,[ןְד ימא תא

 רמאד אוה [*ְך היל רמאד אוה * |  'ל ,1 התא [התוא | ראד הסכו .!א הסיכו .ם1ְך התסכו .] תפכיו

 ,1ו ל"א 'מא אוהד אוה , היל 'מא הוהד אוה ,ן הל 'מא אוהד איה ,ן'ְ היל 'מא אוהד איה .[ך היל
 1 [ףסוי תרפ ןב [ תן היב ([ך 'תכד) ביתכד אוה .1ך*אפ ד"הה ,1א 'מאד אוה אדה .ל היל 'מאד ד"הה

 ,'א ןיע ילע תרפ ןב .כ"אפד ןיע ילע ('א תרפ) תרופ ןב ףסוי (?א תרפ) תרופ ןב ,יִרגזך ףסוי תרופ ןב

 תרפ ןב .א] ףסוי (א תיבר) תייבר תרפכ ,"7 תייבר תרפיכ [ףסוי תייבר /תרפיכ * | ך ןיע ילע תרופ ןיב
 ילע תייבר תרפ ('ד יב) ןב ,זְד ףסוי תייבד תרפ ןב .₪ ףסוי תיבד תרפכ ,י ףסוי תיבר תרפ , ףסוי ההיבר

 | רג יל .ןן תיבר ףסוי תרופ ןיב א"ד ,ך ןיע
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 ןכו = .יול רב ןמינב 'ר 1 :'בו 'א י"רתב םג 'יעו וכו הועשכ ןיזמזמתמ ויגוש ויהו העש יפל וייחלב הכמ ה"כקה
 וינוע אשינ 'פל ב"צפ ןמקל םג רדסנ רמאמהו ,םש י"מבו א'עפ שירו 573 רצ ליעלו ג"חעו ןמ יג ב טבשב ךומסב
 אל ןירעש ןמינב טבשב ונעמש אלו 'וכו םיהלא ןנח רשא ןאכ ביתכד | .'וכו הנינח ונעמשש 2  :שייייעו 'ןגו אריו
 ןימינב ןיידעו םיטבש רשע דחאב הנונח ונעמשש 'וכו יול ן ב ןימינב ר"א שרפמו סרוג ט"קלבו ,ןמינב דלונ היה
 864 דצ לועל ייעו ,ןושל לע לפונ ןושל אוה ןמי נ ב טבשו ןמיג ב 'רו] ,'וכו םיהלא וילע רמאנ ןכיהו דלונ אל
 הלחת ףכוי 'וכו להרו ףסוי שגנ רחאו 'תכ ףסויבו ןהירלי ךכ רחאו הלחת תושגנ םישנה .'וכו םלוכב 4 :[8 תוא
 בברשו 'ולכ ותמוק ההבגו הב לכתסיו ימא תא הארי אלש המר וניע עשרה הז ףכוי רמא אלא לחר ךכ רחאו
 תרפ ןוטופ רישב ב"ר שורררכו ןיע ילע 'וכו תרפ ןב וכרבש העשב בקעו ול רמאד ה"ה התוא התסכו תפיכו ותמוק
 ףסוי בורק ןכ רתבו 'א ילרתב סג םגרותט הדגאה יפכו ,ןיעה התוא תא ךל ערפיל ילע ('י ל ע ומכ ילעו ןוערפ ןושל
 'יגהו] ,שיייעו 907 רצ ליעל ומכ 'וכו המר וניע עשרה הז ןושלה ןונגסו ,'וכו היתטוקב הייסכו לחר ימק רתעתאו
 יוגה ל"יכבו ;'ח ףכ 'ע ש"העב 'עו ,וחמוקב ה תו כ ל ט"קלב ה''כו  ,יוסיכ ןושלמ םג אוה (תפוכו תפכו) תפיכו
 ,991 רצ ליעל איהש ומכ היל רמאד אוה (םינפה תחסונ תא תונשל רבחמה תערב 'יה ןכו) יתהגהו היל 'טאד ד"הה
 ןאכו םידליל תוהמאה םידקה האלבו תוחפשב 'וכו שגנ רחאו 179 דצ בוט לכשבו [םש ג''חבו 'י 'יס פ"פ ןמקל םג יעו
 תא ןתנ ךכיפל הנלזגיו ראות תפי איהש לחרב טיבי אלש חער וניע הז עשר בק עי רמ א לחרל ףסוי םידקה
 לש ןיע ילע תוסכל ןיע ילע תרופ ןב ףסוי תרופ ןב ה"שז הב לכתסי אלש ותמוקב התוא הסכו ומא ינפל ףסוי
 עשר ףסוי רסא המלו לחרו ףסוי שגנ רחאו ביתכ ףסוובו ןהידליו הנה תוחפשה הנשגתו הדגא שרדמבו ,עשר ותוא
 ףסוי תרפ ןב שרדב תואסריגה וברו ,'וכו התוא הסכו ותמוק ףסוי היבגהו חילע ויניע הלתי אלש איה המר וניע הז
 ןב .ןאכ בותכ ליייכבו ,בייכ ט"מ תישארב 'פל ת"הע י''שריפבו ו'זרהמ 'יפבו ל"ררה ייחב 'יעו ןשרפלו ןררבל השק
 תוריפ ןב ןיע ילע תרופ ןב ףסוי התיבר (תורפ רחא בתכב הלעמלמ הגוהו) תוריפ ןב תייבר ת רפי כ .ףסוי תרפ
 םגו ,'וכו היכרב 'ר (ההיד וידב רפפה בהכב יטיש יגיב ףסונ ןכ) ןיע ילע התיבר (קחטג ד"ויהו ,ץמקב תורפ הגוהו)
 תרופ ,ןוקירטונ י"פע שרדח םעטש הארגו] יל שרפתנ אלו ףסוי (תיבר) תויבר תר פ כ ייגה 'בו 'א א"וכו ו"יכב
 יתוקחב ארפס האר) ךתמוק תלדגה תיב ר ,הנניאש וטכ התוא תנמטהו ךטאב (תשחכ) תרפכ רמולכ תרפ כ ומכ
 תחת התוא .הרפכו ליעל ל"צ ילואו ,ךמא תא ושע הארי אלש ידכ (הפוקז המוקב םכתא יתיברהו 'ה ב"פ
 טוקליבו ,ןומיס רישב היכרב 'ר רמאמו שרדה הז קר אתיא 'בו 'א א"יכבו [תרפכ תחת תפכ ןאכ ל"צש וא תפיכו
 תיברד 'א י*רתב םג םגרותמ תרפו ,נ"'חעו ןיע ותוא עורפל ילע ןיע ילע תרופ ןב ףסוי תיבר תרפ פסוי תרופ ןב
 רחאו 'תכ ףסויבו תוחפשה ןשגתו 'תכ ןלוכב ם"יכב ייגה 'ד /יס צ"פ ןטקל רמאמה ותואבו ,אתיברד 'ב י"רתבו
 ףסוי תרופ ןב ד"הה הינפב ותסוק היבגה המאב ויניע הלתי אלש המר וניע הזה עשרה ףסוי 'מא לחרו ףסוי שגנ
 ןשגתו יתכ םלוכב םש וייכבו ,ןיעה התוא ךל עורפל ילע 'וכו . היכרב יר = ןיע ילע  תרפ ןב ףסו' תייבר תרפב
 המר וגיע ףסוי 'מא אלא אהמתא 'תשיו לחרו ףסוי שגנ רהאו "תכ םסוובו 'וגו הידליו האל םג שגתו 'וגו תוחפשה
 פסוי תרופ ןב הול 'מא אוהד אוה התוא תפיכו ותמוק אהבג הינפב ול דמעו המאב טויביו ויניע תא הלתי אלש איה
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 ןומיס 'ר םשב היכרב 'ר ,[ןיע ילע] התיבר תוריפ ןיב ןיע ילע תרופ ץב ,ףסוי התיבר תורפ ןב
 : :ןיעה התוא תא ךל ערפיל ילע

 תרש יכאלמ ושענ הלילה ותוא לכ יתשגפ רשא הזה הנחמה לכ ךל ימ רמאיו (ח
 ,ושעד ןמ 'מאו ןותא ןמד ןמ ןול ןורמאו ושעד ןלאב ןיעיגמ ויהו תורוכח תורובחו םיתיכ .םיתיכ

 :'נ ייפ סט לעוסנס /'ז "יס סלטיו 3"מ סעיסנפ ,סט טוקכי 8

 תורפ ןיב ,5 ףסוי תויבר תורפ ןב ,] ףסוי . . תרפ ןב 5 פףסוי .. תוריפ ןב יל ףסוי -- תורפ ןב * 1

 תורפב .,1ר]זְך ףסוי תיבר תרופ ('ך ןב) ןיב .2 ףסוי תיבד תורפ ןב ;פ ףסוי תיבד תורפכ ,ָד ףסוו תייבר

 ןיע ..תיפ ןב :כ'א ןיע ..תרפ ןב .ת ןיע ..ןיב ,1ך ןיע ..ןבו [ןיע -- ןב |+ יאח יל ,*ך ףסוי תיביר

 ןיב ,1ְך ףסוי תייבר תוריפ ןיב .ף תייבר תוריפ ןיב יל התיבר תורפ ןָיַב [התיבר -- ןיב [ 5 'ל .?א הסוי

 /2 ףסויד ףסוי תיבד תרופ ןב .ָו ףסוי (ך תיבר) התיבר תרופ ןב ;5 ףסוי התיבר תורפ ןיב ,"ך ףסוי . . תרופ

 [ילע 5 | ?א יל ןומיס -- םשב | יתכגאחודל יל [רפיל ןיע ילע * [ יתא יל .ז ףסזיד התיבב תוריפ ןב
 ןמ ,ן [התוא תא | יִר 'ל .פ ול [ךל | ת הערפל .י"ךאפד עורפל .רךכנו [ערפיל | ₪. ה"בקה ימא
 [יתאחד יתשגפ -- לכ *8 | 5 הסכש ןיעה :י ןיע | "פ ותוא .?ך ותואמ .1ך התואמ .*ךתכנאך התוא

 .פ הנחמה לכ .ל 'וגו הנחמה לכ .'ְך הזה ..לכ ב 'וגו הזה הנחמה לכ 2 יתשגפ רשא הנחמה לכ
 תותכ :יכ'אחו םיתכ םיתכ ,1 [םיתיכ םיתיכ4 | יתכאהופְד תרשה ,ָָג [תרש | יקו התוא | ן 'וגו

 ל תורובחו ,51א תורובח תורובח [יתתנְחְו ד תורובח תורובחו * | 5 תורובח תורובח .ןך תותכ ,*אְד תותכ

 /ח ןיעגיימ .2 ןיעגימ ,ן ןיעגמ ,ירכ [ןיעיגמ | .נח] ןווהו .?רךתלא ווהו | ₪ םיתכ םיתכ ,?ַא תורוגח

 ,ן ןוהו) ןווהו | יזרכנפד ןיליאב .[ְד ןליאב ,?וןתאו ןילאב | ת ןיעגפ ;ך ןיעגופ ;א ןיששגמ .פ ןיששגתמ

 :גו ןמד | אפ 'ל ומ | ת 'ל .כגאוד ןוהל .חפ [ןול | יפ 'א ווהו .רתכנאחוד ןירמא (!רתא ווהו
 ,1ו ימא ווה ,5ח ןירמא ןווהו .ן ?מא ןווהו ,ך ןירמא ,פ 'מא .א ןירמאו | חח ןאמ .ירתכאפד ןאמד

 | 5 ןוניא ושעד .א ושעד ,חף ושע ןמ | ך ןירמא ןהו .ך ןירמוא ןהו ,1ך יירמוא ]הו

 'תכ ןלוכב םש ג"יכבו .ןיעה התו א ת א ךל ערפיל ילע 'וכו היכרב יר ןיע ילע תרופ ןב ףסוי תייבר תרפב
 הינפב ול דמעו המיאב עיביו וניע הלתי אלש איה המר וניע הזה עשרה ףסוי 'מא אלא 'וכו 'תכ ףסויבו "וכו
 ילע תרפ ןב ףסוי (תייבר ל"צו) תייובר תר פ כ 'פוי תרפ ןב .היל 'מא אוהד אוה התוא תפיכו 'וכו ההבגו
 ?ןכו תייבר (תרפכ) תרפב שרדה קר כ"ג תואסריגה וליאבו ,ןיעה התוא ךל ערפל ןיע ילע "וכו היכרב 'ר ןיע
 לחרו ףסוי שגנ רחאו 'מא םסויבו 'וכו 'תכ םלוכב םש עטיק ל"יכבו ,"וכו היכרב ר"א ןיע ילע תרפ ןב שרדהו
 ןכו ,'גו ףסוי תרפ ןב ןיעה התו א תא ךל ערפיל ילע "וכו היכרב 'ר 'וגו ףסוי רמא אלא אהמתא
 רמאמה םויס םש דועו) 'וגו הזה עשרה ףסוי רמא 'וכו 'יתכ ףסויבו 'וכו 'יתכ ןלוכב םש יפופדב עטוקמ
 תחסונב רמאמה דועו ,(ךהיבגמו ךל ערופ ינא ךמצע תהבגהו ןיעה ןמ ךמאל תענצה התא ה"בקה רמא
 ןכ ןובא 'ר רמ א "וכו ןיחאל רפהש ןב ףסוי תרופ ןב ו"דו ר"פדב םש 'יגהו ח"י .'יפ ח"צפ ןמקל 'יפופדה
 תוחפשה ןשגתו ביתכ ןלוכב ףסוי תיבר ףסוי תרופ ןב ףסוי התיבר (תוריפ כ"מב הגוהו) תרופ ןב התיבר תורפ
 ויחאל רפהש ןב ףסוי תרופ ןב ט'צפ ו"יכבו .ןיעה התוא ךל עורפל ילע היל רמא אוהד איה ('וגו ו"דב) "וכו
 שגתו 'וגו תוחפשה ןשגתו בותכ םלוכ ףסוי התיבר תרפ'ב ףסוי התיבר תורפ ןב ןובא 'ר רמא "וכו
 תא הלתי אלש איה המר ויניע עשרה ףסוי 'מא אלא אהמתא 'וגו ףסוי שגנ רחאו 'תכ ףסויבו 'וגו האל םג
 תרופ ןב היל 'מא\ אוהד איה התא (םש הגומ ןכ) תסיכו ותמוק ההבג הינפב ול דמעו המיאב טוביו ויניע
 "פבו ,ןיעה התוא תא ךל עורפל ילע 'וכו היכרב 'ר ןיע ילע תרופ ןב ףסוי התיבר תרפב "וגו ףסוי
 וניע הלתי אלש המר [וניע] ושע הזה עשרה ףסוי רמא אלא "וכו ביתכ ףסויבו ןאכ .שרפמו פרוג .ט"וכ :ר"ב
 פסוי תיבר (תורפב ספדנבו ,תורפ ל"צו) תרופ ןב ףסוי תרופ ןב ד"הה התוא הסכו ותמוק הבגו ימאב םוביו
 ףסוי תיבר תרופ ןב היברו הירפ ןושל ןיע ילע תרופ ןב תורפ לש םולח ידי לע תורפ ידי לע תלדגתנש
 ךמא ינפב תרמעש ןיעה התואמ ערפיל ילע 'וכו היכרב 'ר רמא [ךמא] ינפב תדמעו תלדגתנ רמולכ ןיע ילע
 לדגתנ תורפ ידי לעש ףסוי תרופ ןב ג"י 'יס יחיו אמוחנתב שרדה ןכו ,עשר ותוא לש וניע הב טולשי אלש
 םולח ידי .לע תלדגתנש שרפל שי "וכו ההיבר תוריפ ןיב 'יגהו ,ט"צפ ףוס ןמקל 'יסופדה תחסונב םג 'יעו
 ןב ירקת לא ףסוי תרופ ןב 895 רצ בוט לכשב ['יעו ,ןאכ ו"זרהמו  ח"צפ ןמקל כ"מב] שרפמ ןכו םילבשה
 אמש וא תייה םולחב םירצמב הערפל הארנש תוערהו תובוטה תורפ ןיב אמש ול רמא תורפ ןב אלא תרופ
 תרתפו שדוקה חורב התנווכש תייה רואיה די לע רמולכ ןיע ילע הערפל הארנש תואלמהו תוקרה םילבשה ןיב
 רזחשכ אלא ומא לש הדובכ לע ושפנ ןתנש פסויב וניצמ ןכיהו רמאמה םש ר"יספבו ,'וכו יוארכ םולחה תא
 תחאו תחא לכ התייהו תוהמאה תאו וינב תא ריבעה השע המ ושעב עוגפל אבש ןויכ ויבא תיבל אבל בקעי
 לחרב לבא 'וכו האל םג שגתו 'וכו תוחפשה ןשגתו רמאנש ושע ינפל םיוחתשמו תורבוע הינבו איה
 ןיא רמא ןכ המל לחרו ףסוי אלא ןאכ ביתכ ןיא ףסויו לחר "וכו לחרו ףסוי שגנ רחאו ביתכ המ האר
 הנארי אלש הינפל ול דמעו ןושאר ומצע ןתנ תוירעה לע דושח הזה עשרהו ימאכ ווג תלעב השא
 :ךמיאמ עשר ותוא לש ונוע התסיכש ןיִע יִלע והמ ןיע ילע תרופ ןב ףסוי תרופ ןב וסלקמ ויבאש אוה ושע
 וישנאב  .'וכו ושעד ןלאב | :889 דצ ליעל ע"יעו 60 דצ ליעלו נ"חעו יתמלשה ןכ | .תורובח תורובחו 4
 ורזח תוכמ 'ולכ םהל ונת םירמוא םיכָאלמה ויהו ונחנא ושע לשמ ורמאו םתא ימ לשמ םהל ורמאו ושע לש
 םהרבא לש ונב ןב לשמ ורמאו ורזח םהל ונת ןירמוא םיכאלמה ויהו ונחנא קחצי לש ונב לשמ םישנאה ורמאו
 םירמוא םיכאלמה ויה ונחנא בקעי לש ויחא לש ןמ םהל םירמוא ויהש ןויכו ,ונת םירמוא םיכאלמה ויהו ונחנא
 רמא םולכ ךל ורמא בקעי ול רמא 'וגו הנחמה לכ ךל ימ בקעיל ושע ול רמא רקבב ,םה ונלשמש םהל וחינה
 י"שריפב 'יעו ?וכו ןח אצמל הנחמה לכ ךל יתחלש ינא .בקעי רמאיו יתוא ותתכו וכה 'ולכ םלצא ינא תתוכמ ול
 פסונ ןכו (ט"יכב םש ה"'כ) 'וכו ךל יהי יחא תוכמ בר יל שי ושע רמאיו דוע שרפמ םשו ,ר"ב 'יפבו ת"הע
 תותיכ תותיכ תרשה יכאלמ ושענ הלילה ותוא לכ ורמא 'וכו ךל ימ רמאיו עטיק ט"קלבו ,'יסופדב
 יוחא ןמ ןירמא ווהו ןותא ןאמד ןמ ןוהל ורמא ושעד (ןיליאב ל"צו) ןוליאב ן י ע י גמ ויהו תו ר ו ב ח תורובחו
 ,יתשגפ רשא הזה הנחמה לכ ךל ימ רמאנ ךכל ןוניא ןדיד ןמד ןוהל ןיקבש ןירמא ווה (ןנא ל"צו) ןוניא בקעיד

09 678650116 808 

 אי



 זחע השרפ חלשיו 930

 = = ןוכהי 'טא ןווהו ,םהרבאר הירב רכד ןט ,ןול ןובהי ןירמא ןווהו ,קחציד הירכד ןמ ,ןול ןוכהי 'מא ודו
 היל רמא ארסצב ,ןוניא ןריד ןמד ןוקכש ןירמא ןווה ןנא כקעיד יוחאד ןמ ןול 'מא ןווהד ןויכו ,ןול
 :יטו ןח אצמ ל רמאיו ןוהבנ אנא תתכמ היל "שא ,םולכ ךל ןורמא היל רמא וגו הנחמה לכ ךל ימ

 וששאחנ ןכיא וריכ תוקסקופט תוכרבה ויהש יפל וניא 'ר רמא בר יל שי ושע רמאיו (ט
 ילוליא רמאת אלש וימחוחב אלא טנ םויק ןיא רזעלא 'ר רמא ,ךל רשא ךל יהי יחא ןאכ ודיב \

 :ךל ושא ךל יהי יחא רמול דומלת תוכרנה לטנ אל ויכאב בקעי וניכא המירש

 :ל"סו 707 דפו סט ליעל 5: 767 דפ לי ,סס טוקל 4

 | "7 ןירמוא ןהו ,ְך 'מוא ןהו  ,יפ ןירמא ,[ףן ןוימא ווהה ,רכנאחו ןירמא (רא ווחו) ןווהו 1

 :ח [ןול | * ןובהו ןול ןוכקה .ְד ןובהי וכה וכה .*ך'א וגה .*אפ וכהי .כ ןיכהי .*רנחו |ןובהי
 הירבד ןמ .א קחציר הירב ןמ ןירמא ווחו .יפ קחציר הירב ןמ .נזן] [קחציד -- ןמ | י יל .רתכגאופד ןוהל

 ןווהו [ןול -- ןווחהו | 1 'ל .ןך םהרבאד הירב רב ןמ .ך 'הרבאד הירב רבד ןמ הירבד ןמ .'ך ןנא קחציר

 ווה ,'ף ןוהל ןובהי ןוהל ןירמא ווהו .א ןוהל ('א ובה) ובהי ןירמא ווהו .)ח] ןוהל ןובהי (גְה ןירמא) 'מא
 ,ך ןוהל ןובהי ןירמא ןהו .ןך היל ןובהי ןירמא ןחו .פ ןוהל ובהי ןירמא ןוניאו '%,  ןול ןובה ןול 'ירמא
 הירבד ןמ .1 ןנא םהרבאר ..רב ןמ .ינאה פל םהרכאד ..רב ןמ [ך*ְך םהרבאד -- רבד ןמ* | 1ך יל

 ,!ף והל ןירמא ווהו :א (%א ירמא) 'ירמא ווהו .*רתנחו ןירמא (*ךת ווחו) ןווהו | ך קחציד .ןך קחציד

 .'ירנ'אה"ופד ןוהל .י [ולל | 'ך וגה .5 יובה .אפ וכהי | ך ןירמוא ןהו .ם 'מא ןונאו ," 'מא ןווה
 /ירתנאחו ןיימא ('רתא ווהד .נ ןוהד) ןווהד (ח ןוויכו .תן ןויכ) ןויכו [ןול -- ןויכו | א 'ל .ך היל

 .רתא ווה [ןווה | ורנ 'ל ןנא | ךכאם יהוחא .ן יוחא .ינ יהוחאד | יפ 'ל .כך ירמא ווהד (כ ןויכו) ןויכ
 +1 ןותוקבוש .] ןותוקבש .ך ןוהל ןיקבש .*רתוד ןוהל ןוקבש .םפ ןיקבש .י [ןוקבש | *ךח יל .ם ןונואו

 יח ןאטו .תפד ןט .יכנאו [ןטד | כ ןוגיתקבש ,5א ןונקבש '.'א ןוניקבש ,%] ןונוקבוש ,[ז] ןותיקבש

 | ₪ 'ל .ך וגו יתשגפ ..הזה .תכ'אח יתשגפ רשא הזה .ךג'א] הזה ['וגו 8 | ן הל 'מאו הרפצל | ך יל
 .י*רכגחופ [תתכמ | י יל ,ן הל ימא [היל רמא | %א ירמא ,1ו'א 'ירמא ,1ךהד] ןירמא .8 ורמא | ן הל
 ןח (1 אוצמל) אצמל רמאיו ['וגו -- רמאיו | ירתכאד ןוהיבג ,גחופ [ןוהכג | ן הנא | רךזְואְד תתכימ

 תוכמ בר יל שי ושע רמאיו 'וגו ןח אוצמל רמאיו .יכ'א ינודא ..ןח ( אצמל) אוצמל רמאיו .נן ינרא יניע
 | *אחפ 'ל .ך ךל רשא ךל יהי יחא באה חוכמ בר . .ושע רמאיו ינדא יניעב ןח ..רמאיו .ך 'וגו ךל יהי יחא
 .תכאפ |וביא | י'אח ךל רשא ךל יהי יח .ד וגו ₪ .עתכנ'אופ [כי | תד -. איר [ומאיו 4
 ,ע ןכיה .עופ [ןכיא | ?א יל ודיב | ןך תוקקופתמ .1 תוקפקפמ | עכָנו 'ל תוכרכה | יעגחְוְד ובייא

 /תד ול .ילרענאחו [ודיב 5 | תפד ושפואתנ .י?רענאהו [וששאתנ | י*רתגאד ןכיהו .כח ןכיאו

 תוופשש .עתכנאהפד טגה | ו רועל | ףד היל ימאד ןמ .ח רמאש = .י"רעכנאופ [ןאכ | יפ 'ל
 | ם ולא .1 וליא .תד ילולאש | .%א ילולא | .כ'אחו [ילוליא | | ל וימתוח [וימתוחב ** | ן טגהו
 /תגחד ויגא תא .1אופ [וינאב | אפ בקש .תחד וניבא בקע .כג] [בקעי וניבא | ?אחפ המרש 6

 7 | פ 'ל .ן "וגו [ךל רשא | ח ול רמא [רמול דומלת | כנא ו תוכרבה תא | א 'ל ,2 אבאב

 . תותכ תותכ תרשה יכאלמ ושענ 'וכו ותוא לכ יתשגפ רשא 'וכו ךל ימ רחא ןינעב שרפמ 186 דצ בוט לכשב
 רמא ושע לשמ םירמוא םהו םתא ימ לש ןילאוש ושע לש הנח מ "יהו ושע לש וידודגל תועיגמ ןהו
 תכ םהל וכלי רמא קחצי לש ונב לשמ םירמוא םהו םתא ימ לש ןתוא ןילאוש תרחא תכ םהל וכלי
 רמא רקבב םה ונלשמ יכ וחינה רמא בקעי לש ויחא לשמ םירמוא ןהו םתא ימ לשמ םתוא ןילאוש תישילש
 המ ורבל בקעי רתויו רמאמה םש ב"מ אמוחנתבו ,םהל וכלי ןובהי קיתעהש השקו ,הזה הנחמה לכ ךל ימ
 . חלש היכרב יִר רטא רצימ בקעי היה ךאיה ה"בקה הארש ןויכ 'וגו דאמ בקעי ארייו ןינעה ןמ הלעמל  ביתכ
 ורומא םתא ימל םהל רמא הנושאר תכ התאב הלילה לכ ושע םע המחלמ תושעל םיכאלמ לש תותכ בוא
 ןויכ ותוא ןישיגפמ וליחתה ונא םהרבא לש וינב ינכמ םהל רמא ותוא ןישיגפמ ויהו ונא קחצי לש וינב ול
 התאב םש ימור י"כבו) םכתא חוננ בקעי לש ודובכ ליבשב ןתואל ןיחינמ וליחתה ונא בקעי לש ויחא ורמאש
 תכ תינש תכ ןכו בקעו לש ודובכ ליבשב ותוא וחינה ונא בקעי לש ויחא םהל רמאש ןויכ 'וכו הנושאר תכ
 < ודובכ ליבשב ורמא ותוא וחינה ינא בקעי לש ויחא םהל רמאש ןויכ  ותוא ןישיגפמ ויה תיעיבר תכו תישילש
 אלא השע אל ומע השע ה"בקה םיסנ המכ בקעי עדוי היה אלו ודבל בקעי  רתויו יוה (ךתוא חיננ בקעי לש
 רשא אלא ןאכ ביתכ ןיא יתיאר רשא יתשגפ רשא הזה הנחמה לכ ךל ימ ויחא ושע ול רמא רקבב אבש ןויכ
 ול חלשש 'החנמה ותואב קוסע אוהש רובס היה אלא םיכאלמ ה"בקה ול חלשש עדוי היה אל בקעיו יתשגפ
 ןילע ולפנ תותכ 'ד הב ויהש הנושאר תכ וב העגפ םש אמוחנתבו ,'וכו ינדא יניעב ןח אצמל ול רמא ךכל
 לש ונב ינאש ינוחינה םהל רמא ותוכהל ופיסוה םהרבא לש ונב ןב ינאש ינוחינה םהל רמא והורבשו והוכה
 וכו םרא ןדפמ אבש בקעי לש ויחא ינאש ינוחינה םהל רמא ותוכהל ופיסוה חבזמה יבג לע דקענש קחצי
 ןיחינמ ונא ירה ונבהוא בקעו לש ויחא אוה התא ול ורטא והוחינה בקעי םהל ריכזהש ןויכ ותוארל שקבמ ינאו
 "ומכ וב ושעו היינשה תכה וב העגפ הנושאר תכ םהמ שריפשכ ומולשב ןנל לאש ותבהאלו ודובכל ךתוא
 רשא הזה הנחמה לכ ךל ימ בקעיל רמוא ושע ןכש ןינמו תיעיבר ןכו תישילשה ןכו הנושארה תכה התשעש
 לא קחצי ארקיו 'פל 767 רצ ליעל רבכ רדסנ רמאמה | .'וכו ויהש יפל 4 = :ב"שר תורעהב 'יעו 'וכו יתשגפ
 'ר נ"חו ,ובייא 'ר רמא ה"דב 102 דצ לועל י"מב "יעו) וה ב א 'ר רמא 'יגה םשו ,'וגו ותא ךרביו בקעי
 /ד .קפ 'ע ךורעב קתעוהו ,(800 רצו ,771 רצ 810 ךצ 218 רצ 174 דצ ליעל םג 'יע והבא 'רו (ובייא) וביא
 וששאחנ ןכיא הכרבהו הרוכבה ודיב תוקפקופמ (ויהש ל"צו) היהש יפל וב י א ר"א שרפמו סרוג ט"קלבו ,ןאכמ
 'יפל והבא ר"א 179 דצ בוט לכשב ןכו "כו וה ב א ר"א "יגה םש ץנעראלפ י"כבו ,'וכו יחא רטאשכ ודיב
 'ודיב תוקפקופמ תוכרבה ויהש יפל ובייא 'ר רמא 517 'ומע ג"המבו ,יוכו תוקפקופמ תוכרבהו הרוכבה ויהש



 931 יי איגל חע השרפ חלשיו

 בו םיהלא ינפ תוארכ ךינפ יתיאר ןכ לע יכ ידימ יתחנמ תחקלו] 'ונו בקעי רמאיו (י
 וארי אל תא ףא (וט גכ תומש) םקיר ינפ וארי אל םיהלא ינפ המ ,ןיד ךינפ ףא ןיד םיהלא ינפ המ

 : [םקיר ךינפ |
 תא לכא ילצא אובח אלש דע עגי המכ רעצ המכ ינא ול רמא 'וגו יתכרב תא אנ חק (אי

 5 :ךל תאבוה רשא אלא 'תכ ןיא יתאבה רשא ,ךלצא האב איה היליאמ
 ףסכ יצרב ספרתמ רמא 'רב הדוהי 'ר :הטישפ היריו רזח ימחתימ חקיו וב רצפוו

 רמא ,ונברד הימלשב לאשמל קילס שיקל ןב ןועמש 'ר/ :ףסכב הצרתמ ספה תא ריתמ (אל חס םילהת)

 2 ,םולכ ביהי תא תילו [םולכ] שנ רב ןמ בסית אל היל רמא  ,ןיגס השיב אתוכלמ אהד ילע ילצ היל
ְ 

 :כיסו 'ל זיפ סעוי , [יח ייפ ה*גפ ל*ומט] יכ ם""ק סיספפ "ע | :סע עוקל" 6 :סש עוקל 4 :  991 75 ליעל 1
 : סט עיקני 7 0

 לע יכ . .תחקלו ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא אנ לא בקעי רמאיו .ל 'מוגו בקעי רמאיו [ךינפ -- רמאוו * 1
 ..רמאיו ,5נִח ךיניעב . .רמאיו .ןך ךינפ יתיאר ןכ לע יכ ידימ יתחנמ יתחקלו ךיניעב . .רמאיו ,ך וגו כ
 םקיר ךינפ -- תואיכ) כגחְו 'ל .ן יניצרתו םיהלא . .תוארכ [ך"ל םיהלא ינפ תוארכ * | אפ יל ,ן אנ לא
 ..אלו [1 ינפ וארי אל* | ףְך ינפ המ ,"7 םיהלא ..והמ [רתכנהו םיהלא ינפ המ*? | (אפל יל
 [רכהו'ל אל * | רתח התא [כנוד"ל תא* | "ל יי ינפ תא וארי אל :5ח] וארו אל ;תד ינפ
 | כנ 'ל :ית"אחד -ךל תאבוה רשא ,3א ךל תאבה .רשא .ן 'וגו תאבה רשא .פ [יוגו 4 | ף ינפ 3 | ףד אלו
 ..המכי ,?א הב יתעגי המכו ..ינא .2נחפ עגי המכו . .ינא ל עיגי ..ינא ,ן/[עג---ינא | תת היל

 רעצ המכ עגי המכ ינא ,[ןְד יתעגי (ןך תועיגי) עגי המכ .1א הב יתעגי עגי המכו ..המכ ,ך .עגי המכו
 | תן תאבוהש :,ך אובתש .פ אב אלש | ,1ךכנ'א אבת אלש | .ו?ךלא] [אוכת אלש | ייל היה

 | י התע .תאחיפדיל התא :רכנ [תא | י 'ל לבא | פ הב יתעגי ילצא .תד ידיל .יכגאחו [ילצא
 ,אח ךל יתאנה ;יכְנְופִד [יתאבה | פ 'ל רשא | ?א תאב | ?ךאפ יל איה | ך ךמצעמ .ו?ךכא] הילאמ 5
 יתאבוה | נפ יל רשא | יאחפד ואכ (יאפ ?יתכ) בותכ ןיא ,5ָב ןאכ 'תכ ןיא .ן ןכ 'תכ ןיא | ך תאבה

 ן רוחמ ,פ רזח 'א | ילרתכנאופ .ימחתמ 6 | ך ךדיל האב היליאמ תאבוה ,3אפ תאבוה .יכנ?אחו [ךל
 ,ן יברב: הדוהי [ירב -- 'ד | כ הטשפ ,יִד הטושפ .'ךך'אפ אטישפ ,ן?א] [הטישפ | ?ך ודיו .אש יהודיו
 תואד ןומיפ (תף יריב) 'רב (תא הדוהי 'ר) הדוהי ,5 ימא רב הדוהי ,] 'ייח 'רב 'דוהי ,ם רב אדוהי

 ;רתפד הציתמו .כאו [הצרתמ | ךפ הפה .ול ופה !תכגאְך"ל פפה *1 | גפל 'א [תאוד רמא*
 | י לזא .א קלפ | יתכפְד שיקל שיר .?א ל"בשר .1א שיקל ..שי"ר" ,ןֶו [שיקל -- יה |" 1 יצרתמו
 ,תף ארה .5אן הדהד | א ןלע 8 | תא 'רד .ינ?אופד וניברד .ל ןנברד [ונברד * | ן המלשב | כ לאשימל

 ,יירכאופ [בסית | ן הל | ן-ןיגיס .אפ יגס | ירתכגאפד אשיב .ן [השיב | ן התוכלמ | יךנ!א ןידהד
 א אלו | ל יל [םולכ ** | תד (ת שיניא) שנא רב .?ךנאופ שנוב .ו!ךכ [שנ רב | ?ךַתַנְד בסת |

 | | ן הל בהי .ל הי (ירתכנאפדיל ביהי * ו
 ויהש יפל שרפמ .רחא ןושלמ ט"יכ ר"'ב ייפבו ,ךל רשא ךל יהי 'נש ןאכ ודיב וש שו א תנ ןכיא בקעי לש
 בקעיל ושע רמאש וישכע לבא ןשע אוהש קחצי רובס 'יה בקעי תא קחצי ךרבש העשבש ינפמ ודיב :תוקפקופמ
 טג םויק ןיא רזעלא ר"א וירחאלש רמאמה םגו ,ול וקזחתנו בקעי דיל תוכרבה וטלחנ ךל רשא ךל יהי יחא
 תא ףא םעטו ,נ"חעו יתמלשה ןכ .'וכו יתחנמ יתחקלו 1 | :ש"ייעו 755 דצ דועו 767 דצ ליעל ררסנ 'וכו
 ינפ המ שרדהו ,ןוילגב ל"יכב םלשוה רמאמה .ףוס דע "וכו ינפ תוארכ ןמו .ןורוד אלב םקיר ךינפ וארי אל
 ןושלה וכו רעצ המכ 4 :םש י"מב 'יעו היה ושע לש ורש ח"בחר רמאמב 9%1 דצ ליעל רדסנ 'וכו םיהלא
 ראשהו ךדיל האב היליאמ התא לבא 'יגה ת"יכבו] ,נ"חעו יל היה רעצ המכ עגי המכ ייגה .טוקליבו ,רצק
 ןמ גלדו ךדיל האב היליאמ תאבוה רשא אלא 'וכו יתאבה רשא םיסופדה תסריג 'יה רפוסה ינפלש 'רנו ,רפח
 עיגיש םדוק יתחרט המכ רמולכ עגי המכו רעצ המכ שרפמ רחא ןושלמ ט"יכ ר"'ב 'יפבו ,[הילואמ דע .הילואמ
 המכ ול רמא ךכ 'וכו יתאבה רמאנ אל ךל תאבה רשא םש בוט לכשבו ,ךל רגשמ ינאש ןורודה הז לכ ידיל
 :ךל האב הילאמ ךל תאבוה רשא ט"קלבו ,ךל תאבה היליאמ התא לבא ידיל עיגהש דע יל היה העיגיו רעצ
 התיה) הטושפ ודיו לבקל הצור וניאו רזוח אוהשכ הארג א"יכו ט"יכ ר"ב ?יפב .שרפמ | .'וכו רזח .ימחתימ 6
 וניאו רזחתמכ הארנ ץנעראלפ י"כב םשו ,ןיטושפ וידיו רזחמ ימחתימ 'יגה ט"קלבו ,לבקל תנכומו (הטושפ
 ,ןאכ ל"יכב ה"כ | רב הדוהי 'ר | :'וכו הטושפ ודיו ןינפ רזחמ הארנ םש בוט לכשבו ,הטושפ ודיו לבקמ
 /רב הדוהי 'ר םג אצמנו ,'רב הדוהי ה"דב 184 דצ ליעל י"מב 'יעו 'ייח 'רב 'דוהי ג"יכבו יברב הדוהי ו"יכבו
 דצו םש ליעל נ"חב םג 'יע ימא רב הדוהי 'יגהלו ,48 דצ א"ח א"הגאב 'יעו ימלשוריב םימעפלו םישרדמב
 ,ןוממ לבקל ודי תא טשופ 'ולכ ודי ספ תא ריתמ ספ ריתמ ןוקירטונ ספר ת מ שרוד אוהו ,294 דצו 8
 די ןיטשופש ףסכ יצרב ספרתמ ושרד םש םיחספבו ,[םש ר"ומשב שרדה ןכו] ןוממב םייפתמ הצרתמ אוהש
 ('ג 'ן ילשמ) 'וכו ספרתה ךל שרדה םש אמויבו ,ס"דבו י"שריפב ש"ייעו םילעב ןוצר ןישוע ןיאו ןוממ לבקל

 פ"יכבו ,זפה 'יגה ו"יכב םגו ספה הגוהו זפה תא ריתמ ל"יכבו ,'וכו די תספ ול רתה ךדיב שי ןוממ םא ,
 : [הצרתמ רחא בתכב הגוה יטיש יניבו ףסכב םפרתמ בותכ ל"יכבו] ע"צו הפ ה ייגה א*יכו ט"יכ ר"ב ?יפבו
 י"מב םג ייעו אישנה הדוהי 'ר לש ונב ןב האישנ הדוהי 'ר אוהו ונבר לש ומולשב לואשל ךלה .'וכו 'קילס 7
 יתהגהו ןנברד בותכ ל"יכבו ,926 דצ 'ד ארודהמ ד"ח םידוהיה תורוק ץערגו פ"פ שיר ןמקלו 691 דצ ליעל
 תאזה תוכלמהש ילע ללפתה | .ילע ילצ 8 :807 דצו 805 רצ 90 דצ ליעלו ו"ט 'יס הטמל 'יעו ונברד
 'וכו תסמוחו תלזוג וזה העשרה תוכלמ ה"פפ שיר ליעל ושרדש ומכו דאמ הער איה העשרה םודא תוכלמ
 ,תוכלמל םולכ ןתיל ךירצ התא ןיאו םולכ םדא םושמ חקת אל .'וכו בסית אָל | :.[904 רצ ליעל יעו]
 תא ונממ םיחקול תוכלמה ישנאש הזב ונממ םיערפנו הקזחב תונתמ םישנאמ קול אישנֶה תיבש ול זמרו]
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 הל ריזחהו אניכס כסנ סק הוגכ ןיכס ארחו ןירקסיד רח היל אניעט אתתיא ארח תתא היבג ביתי ןמ
 שיקל ןכ ןועמש 'ר קלפ השמר יתסב ,הכסנו הרמחו התמחו התוכלמר ןמ ררלכ רח התא  ,ןירקסירה
 אתא תימחד הניכס איהה היל רטא ,קיחש תא המל היל רמא ,קיחש ביתי היתמחו הימלשב לאשמל
 ביהי תא תילו [םולכ| שנ רב ןמ כסית אל ךל תירמא ןכ ואלו ה רמא ,הכסנו אתוכלטמ ררלב רח
 יטשמ הל 'טא תא אכט הלימ אדח ךל תירמא ןיא איעשוה 'רל היל רמא עראד םע רח :סולכ
 םלועה תומוא ןיריחע ושעל כקעי וניבא ןתנש תוירורה לכ היל רמא = איח המ היל רטא  ,ארוכיצב

 :" יכ םלשיו כ'מ סעוסנס ,ו'סמ 'כ סילספ 'קלי ,סט םוקני 5

 | ן היה | 'אדך אתא .1 תיתא .יירעתכ'אופ [התא | י יל היבג | ירתכאפד גיתיד .ג] [ביתי 1
 | 1 יל .ךַן הל [היל | י ןיעט .ם אנעט .1ךֶ הניעט | ל יל ,ן התיא .[ך'א אתתא (ירעכג'אפר'ל אתתיא *

 | ₪ ןיקסד .ו רח ןירקסיד .רתִד ןירקסיד ארח .ן ןיריקסיד דח ירל ןירקספד דח !עכג'איל ןייקסיר דח *

 | "או הניכס | י'א ביפנ | כ היוגב .ית'אְד הוגב .ענ!אופ [הוגב | י אגיכס | א הוהו ,] הדחו
 /ן הרקסויד .'א ירקסיר .י'רתוכ*אְ ארקסיד ? | יכ'אפ היל | י רדהאו .'ךתפדך רדהו ."רכנא] רזחו

 ,'א רגלב .[ך רדלב | ו יל דח | אפ אתא אשמר יתפב .ירתנְד אתא .] [התא | ₪ אקסיד .1 אירקסיד

 ,ן [התמחו | ע 'ל .1 אכלמר ןמ .ו אתוכלממ .[ןכאפְך אהוכלמ ןמ .] [התוכלמד ןמ | %א רלבל
 | יא היתי אמח .] היתי אמחו .י היתימח . הל אמח .*א התי אמה .ןְד התי אטחו .ץ) האמחו
 ,:לרנאו (קלס | אפ ןכ רתב ,וירתכנד אשמר יתפב .ן [השמר יתפב | 28 אבסגו | כ אדמחו .יַפ הדמח

 ,ך וניברד ₪ .ינאפ [הימלשב | ן לואשמל 8 | א שיר .י1רתַפ ך שיקל שיר .1] [שיקל -- ר | ו1ךתְד קילס
 | א יל .ם היל אמחו .!ךרנְד היתי (1 המחו) אמחו ,%י היתימחו .] [היתמחו | ן יל .[ך 'רד .'ך ונברד
 [איהה | ם יל היל | 8 המ | ם יל .ן הל [היל | י קיחשו | !רתנפד 'ל .א ביתי הוהו .[ ביהי ,י [ביתי

 ,[ך היתי תימחד .ך התי אתימהד .] תיימחד .)אפ 'תימחד | !ך 'גיכס .יתנאפ אניכס | נאפ יל ,י אוהה

 :תוד אתוכלמ ןמ .ף [אתוכלממ | "א רלבל .'א רבלב .ןך רדלב \ | ₪ 'ל .ן התא [אתא | ו תידימחד
 הרמחו התמח ,י הכסנו הדמחא .₪ אבסנו אתא | י 'ל ,ן התוכלמד .. ,] אתוכלמד ןמ ,*% התוכלמ ..
 | א יתומא | תד אל .יכנאופ אלו | תןנאד הבסנו הדמחו (1'א היתי המח) התי אמח ,] הבסנו
 ביהי .ל כהי [יתכגאפד ביהי * | יא אלו | ל 'ל [םולכ ** | יפ שנ רבמ .או שגיב ןמ | ןח בסה
 ,1ו ייעשוא .] היעשוה | ך 'ל היל | 1 'עראד ןמ ,ן 'עראד םע .*ךאם אעראד םעפ | ן הל

 ךל | (םש)י ןניממא .%א 'מיא | ?א את ,3 אל ,(םש)וור'%ח יא | (םילהת) ית'א איעשוא
 ,י'רפ אלימ :ג'או |הלימ | כ יל .ל דח .1] הרח ['תאחפְ אדח * |  ת (תורושה ןיב םלשוהו) 'א יל
 ,ורת'א תרמא ,י תרמא תא ,[ָ רמא תא .,] [מא תא | | הבט | וכאחד אתלימ ,(םש)ו הלמ
 :י'אפ [ימשמ | ך ל .'אל היל [י'רתכנ'אחופ הל * | 5 תשרד ,1 המיא :2 אמית .ך הרמא .%א תירמא
 ןמ" ,לא ימשמ ,51א ארובצב ,ן הרוביצב .י'ךָנִח [ארוביצב 6 | %אד ארוביצב ,(םש)יכ)ִחְו ימש ןמ

 | יתכגאחופד ןתוא < .:ר [לכ | ת ול | (םש)י ןיא .'א איה יאמ | (םש) 5 הל | (םש) ייפ 'ל .ִֶד ימש
 | ויאפ כקעי .(םש) יתחו וגיבא בקעי | % תויגורדה ,י1ריָאְְִד תונורודה , תורודה ,?ךיכ)] [תוירודה

 | (םש) ו 'ל םלועה תומוא

 :698 דצו 92 דצ 51 דצ ליעל נ"חב םג 'יע תחא הביתב שנרב 'יגהלו ,[א 'יס פ"פ ןמקל עו ,ונוממ
 תקל ונבר םק הכותב תחא ןיכסו תחא הרעק ול האיבהו תחא השא האב ולצא בשוי היהשכ .'וכו ביתי ןמ 1
 'ועו היבג ביתי המ 80% רצ ליעל ומכ ג"יכו ו"יכב םג אתיא בי תי  ןמ 'יגהו ,הרעקה הל ריזחהו ןיכסה
 ,בהרד סקסיד וגב םש ליעלו ('י"ל ןירקסידו ,היל ןיעט 801 דצ ליעל ומכ היל אניעטו ,284 דצ ןאמלאד
 טוקליב הנוכנ 'יגו ,םתמגודו ןיטלפה 82 רצ ליעלו תוירודה ךומסב ומכ העידיה א"הב ןירקסידה ךומסב ל"יכבו
 תא הארו תוכלמה ישנאמ דחא ריצ אב .'וכו התא %  :ןירקסיד 'ע ךורעב .קתעוהו ,'וכו ר ד ה א ו אניכס ביסנ
 הא מהו רהלב דח אתא 'יגה רדלב 'ע ךורעבו .ש"ייעו רדליב 82 דצ ליעל ומכ רדלבו ,החקלו הדמחו ןיכסה
 בשוי והארו ונבר לש ומולשב לואשל םעפה דוע ל"בשר ךלה ברע תונפל .'וכו השמר יתפב | :'וכו הדמחו
 יתרמא ןכ אלו ל"א החקלו תוכלמה ןמ דחא ריצ אב תיארש ןיכסה התוא ל"א קחוש התא המל ל"א קחוש
 תיתמחו ןושלהו .שומר יתפא 728 דצו 683 דצו (םש י"מב 'יעו) 186 דצ ליעל ומכ ,השמר יתפבו .'וכו ךל
 ףל רטוא םא איעשוה 'רל ל"א דחא ץראה םע .עראד םע דח 8  :נ"חעו 181 דצ ליעל ומכ קיחש ביתי
 בקעי וניבא ןתנש תונתמה תוירודה ןתוא לכ ל"א רבדה אוה המ ל"א רוביצב ימשב ורמוא תא דחא בופ רב
 :אתיא ער אד םע "יגהו ,ורמוא ינא ךמשבו תרמא בוט רבד ךייח ל"א ובושי אלא 'תכ ןיא ואיבי "כו ושעל

 דח םק 'ו 'יס ט"עפ ןמקל ןכו םש םילהתו ןאכ ר"פד טוקליבו ט"יכ ר"ב 'יפבו [ת"יכו] ח"יכבו ו"דו ר"פדב םג
 "ועו י"ל תוירודו ,וירחא וסיפדה ןכו אעראד אמע היגה כ"מבו ,אערא ערא 'ע ר"תמעב 'יעו 'וכו עראד םִע
 רמא אעראד אמע דח קתעוה ט"קלבו ,ה"פפ ףוסו "ו "יס ט"עפ ןמקל תוירוד ןכו ,562 רצו 422 דצ ליעל
 ןתוא לכ היל רמא איה יא מ ל"א ארובצב ימש מ תרמא תא 'ןכו אדח ךל תירמא ןיא איעשוה ברל
 ובישי וכו יכלמ ביתכד אובל דיתעל חישמה ךלמל םריזחהל 'וכו ןידיתע ושעל בקעי וניבא ןתנש תו גו רוד
 186 דצ בוט לכשבו ,היל אנימא ךמש ןמו תרמא תיאי היל רמא ובישי אלא ביתכ ןיא ואיבי
 וכ למ: ןידותע 'וכו ןתנש ןורו דה  ותוא לכ םש 'יגהו ,איעושוא 'רל היל רמא אנו רד ן מ .דח שבתשנ
 אנימא ךמ ש מו תרמא אבט הלמ ל"א 'וכו רמאנ אל ואיבי 'וכו רמאנש חישמה ךלמל ןריזחהל םלועה תומוא
 תירמא יא היעשוא 'רל היל 'מא ץרא םע דחא 518 'ומע ג"המב םינוש םיונישבו ;ג"חעו ארוביצב הל
 רדשד (אתאינירוד) אתאנאירוד לכ היל 'מא אמיא היל 'מא ארוביצב ימשמ הל ינתמ תא אדח אתלימ ךל
 ואיבי ובישו 'וכו שישרת יכלמ היליד אמעטו חישמה תומיל ןריזחהל םלועה תומוא ןידיתע ושעל בקעי וניבא
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 |58 די גי אי גל חע השרפ חלשוו

 ןיא ואיבי ( בע םילתת) החנמ םייאו שישרת יכלמ םעט המ  ,אובל ריתעל חישמה ךלמל ןריזחהל
 :הל 'מא אנא ךמשמ ,תרמא אבט הלימ ךייח היל רמא (םש םש) ןבישי אלא 'תכ

 הז םיכר םידליה יכ ערי ינודא יול 'ר םשב היכרב 'ר 'וגו עדי ינדא וילא רמאיו (גי
 אנוח 'ר ,(אל דל לאקזחי) 'וגו יתיערמ ןאצ ינאצ םתאו לארשי וליא רקבהו ןאצהו ,ןרהאו השמ

 היכרב 'ר ,סוניירדא ימיב ןאצה לכ ותמו רבכ דחא םוי םוקפדו ה"בקה ימחר ילוליא אחא 'ר 'שמ
 םתאו] לארשי וליא רקבהו ןאצהו ,המלשו דוד הז םיכר םידליה יכ עדוי ינדא יול 'ר םשב
 ןאצה לכ ותמו רבכ ה"בקה ימחר ילוליא אחא 'ר םשב אנוה יר רמא ,['וגו יתיערמ ןאצ ינאצ
 :ןמה ימיב

 ול רמא  ,ךמלועב םיפתוש אהנש תא שקבמ ול רמא 'וגו ודבע ינפל ינדא אנ רבעי (די
 טס סעוקנס ,'[ ייכ העוכס כ"ע (לעוסנפ ,(כ ייפ "פ) סיכנד כדס סנכ סיכנל ,סכ טוקל 9 | :נילק יל עוקלי 8

 : ע"יפ סעוז וסימס כדס ,('5 מ"ע) סעוכס ליסוקו ,'ע 'יפ

 ;(סש) יִתְוְד אבל דיתעל ,1 [אובל דיתעל | 1אפ חישמל ןריזחהל ,[ן ונחישמ ךלמל ןריזחהל 1
 | ח ינש אמעט יאמ ;(םש) יכאפ י'גש ,ך הימעט המ יו ט"מ ;ן| 'עט המ .תן [םעט המ | יכאחפ יל

 :יתכגאחד ןאכ (תכג 'תכ) ביתכ ןיא ואיבי | (םש) יתנאפד ובישי ₪ .יח] החנמ | (םש) ו 'ל םייאו --- יכלמ

 ךיח | פ 'ל ?ת ול [היל | נח ובישי החנמ אלא ל | | ף איבי ןאכ 'תכ ןיא = ,ן ןכ 'תכ ןיא ואיבי
 ןמ .אפ [ךמשמ | ן הבט | ד אתלימ ,(םש) ית?אְד הלמ .ןפ אלימ .וכנא [הלימ | (םשיכנאפ יל
 /תגח רמא .ן [ימא | (םש) יפ 'ל .ן הנא [אנא | ן ךמש המ ;(םש)יתחְד ךמש ןמו ,ו ךמשמו ,21 ךמש

 | ?א יל וילא רמאיו 8 | 2ו יוביצב ,כ'א היל [הל | 5 אנשירד ,(םש) וי אנימא ,כא אמיא ,ך רמוא ,1ו ירמא

 ;יתכג!אחפ םיכר םידליה יכ .%א סידליה יכ [יוגו | יתכאחפד עריי .גו [עדי | יתאחד ינודא .כגופ [ינדא
 ינודא .1 עדי ינדא) עדוי ינדא (כא ימא יול יר) יול 'ר םשב ..'ר [םיכר -- היכרב 'ר | ןְד "וגו םיכר ..יכ

 ,גופד ןתאו | יתאח ולא | ילע תולע ₪ [רקנה + | יתחפד 'ל .כנ"א'או םיכר ..יכ (א'א עדוי
 /ג] יוגו :.יתא יתיערמ ןאצ ,ְד םתא םדא יתיערמ ןאצ ל 'וגו . .ןאצו ['וגו -- ןאצ * | יתכאה'ְד הנתאו

 ,כנאחו [ותמו | 1 יל רבכ | לש וימחה | תא ילולא | םשב 5 | תכנאפד אגוה .ן [אנוח | פ בר | כפ יל
 | ן דיוד | 1 עדי | יאח ינודא |  םושמ 6 | ןח סונירדנא ,"%א רפיק סונאירדא .יפ פונירדא | יִתַפְד ותמ

 . .ןאצו . .ןתאו .['וגו -- םתאו * | יתכאחהד ולא .גופ [וליא | כנ"'אחוד ילע תולע ₪ :ית"אפ [רקבהו
 ,םפ ינאצ (5 הנתאו) ןתאו אד "וגו ינאצ הנתאו ,ֶ יתיערמ ןאצו ..הנתאו ,1 'ערמ ןאצו ..ןתאו .] "וגו

 :תכנייאד רמא אחא . .אנוה 'ר ;ןפ אחא 'ר םשב (ן אנוח) אנוה 'ר [אחא -- רמא 7 | יל יל .ןך ינאצ התאו

 ;לגלאח [ותמו | לש וימחר | א אלמלא .[ןד ילולא :יכנה ן [ילוליא | ?א 'מא אנוה ר"שב אחא 'ר
 טא1א ושע ול ימא | יל וגו | יתאח ינודא | יאחד רוגש .תכגופ [רבעי 9 | ן ותימ .ית''אפְד ותמ

 .ן ךמיע .- .יאחפד ךמע ףתוש | אפ היהאש .כח אהאש | כאחופ התא | ( יל ודבע -- רמא)
 | 5 ףתוש

 תרמא אבט הלמ ךל אמיא ןיא איעשוא 'רל ל"א אעראד אמע דח ו"כ רעש הדיקעבו ,ובישי אלא ןכ 'תכ ןיא
 רמאנש חישמה תומיל ןריזחהל וכו וניבא בקעי חל ש ש תונורוד ןתוא לכ היל רמא איה י א מ ל"א "וכו
 רמאמה רחא ןונגפבו ,ךמשמ הל אנימא אנא תרמאק אבט הלמ ל"א 'וכו רמאנ אל ואיבי ובישי החנמ "וכו
 ותוא רומא ושרוד אהתשכו שרדמ לש וביט ךל רמוא דחא ןקז יל רמא איעשוה 'ר רמא םש ב"מ אמוחנתב
 אלא ןאכ ביתכ ןיא ואיבי החנמ 'וכו יכלמ רמאנש בקעימ לטנש המ לכ בקעיל ריזחהל ושע דיתע .ימשמ
 אלש וילע קחדו ותעדמ ול ןתנש םא המו ל"א ושרוד ינא ךמשמו בוטה רבדה הז אוה ול יתרמא ובישי החנמ
 חמכ תחא לע סנואב לארשימ ולטנש םירבד ריזחמ אוה בר יל שי ושע רמאיו רמאנש לוטיל שקבמ היה
 ביתכד דלי ארקנש השמב וניצמש ומכ ר"ב 'יפב שרפמ | .'וכו השמ הז 8 .:ול יתידוה העש 'התואב .המכו
 ימ ןב [ו"נ ז"ו א'ש] בותכד דוד םש שרפמ המלשו דוד הז ךומסבו ,דליה תא והארתו חתפתו ['ו 'ב תומש]
 עדוי ינודא בקעי ל"א שרפמ םש בוט לכשבו ,םכהו ןכסמ דלי בוט [ג"י 'ד תלהק] ביתכד המלש םלָעה הז
 המלשו דוד ןוגכ םה םיכר ינב לש תורודה יגיהנמ ונייה םידליהש עדוי םלוע לש ונובר רמולכ םיכר םידליה יכ
 בותכ 'ב א"יכבו) ,כ"וכו ג"יכו 'א א"יכו ו"יכב םג אתיא 'וכו יול 'ר םשב היכרב 'ר 'יגהו] םיסנרפ ראש ןכש לכ
 ידכו איה הנוכנ וז 'יגש הארנו ,(ןוילגב ףסותנ ראשהו 'וכו השמ הז רמא יול 'ר םשב היכרב 'ר קר םינפב
 אלו ,הנושארה םעפב ומש תא י"כ ראשבו םיסופדב וקחמ המלשו דוד הז ךומסב שרוד .היכרב 'רש השקי אלש
 אנשיל אוה הינש םעפב היכרב 'ר ןמו ,ונינפל תונושל ינשש תמאהו ;ומצע רתוס אחא 'ר םג יכ םולכ וליעוה
 :םש י"'מבו 894 דצו 596 דצ ליעל 'יעו [הנתאו קתעוה הדגא שרדמבו] ל"יכב ה"כ .ינאצ םתאו 4 :[אנירחא
 תונמחר ילולאו אבוה הדגא שרדמבו] שרוד היה 'ר .ה"דב םש י"מבו 740 דצ ליעל 'יע | .סוניירדא ימיב 5
 :[תורושה ןיב פוניירדא לש שירה היולת ל"יכבו ,רפי ק פו ניר דג א 'וכ ותמו דחא םוי םוקפדו ה"בקה לש
 םג םיפתוש ונחנא היהנו ב"הועב ךמלועב םיפתוש אהנש תא שקבמ בקעיל ושע ל"א | .יוכו שקבמ ול רמא 9
 ךניאו ושע ל"א ז"הועה םודקה םלועה היהי דבל ךל ודבע ינפל ינודא אנ רבעי בקעי ל"א ז"הועב ימלועב
 ר"ב 'יפב שרפמ ןכ) ךוקיזי אלש םתוא לובסת ךאיה ז"הועב ימע ףתוש אהת אל םאש "וכו ייסכודמ ארייתמ
 הלהנתא ינאו בקעי ל"א ([('וכו ארייתמ התא) ןיא ימע ףתתשמ התא םא ל"א בותכ 'ב א"יכ ןוילגבו] י"כ
 תורושק תוכורכ םינפב ,ישפנ תא טלמאו לובסאו אשא ינאו ךלהמ ינא ינוהל ,יתולפשבו יתונתונעב ינוהל יטאל
 שרדה םע רמאמה הז ושוריפב ביכרה ט"קלבו ,(ת"פיב םג 'יעו) סעכו למע שיבא אלו ךלהמ ינא תוסוכמו
 יכ עדוי ינודא בקעי ול רמא ב"הועהו ז"הועה .קולחנ ושע ול רמא .'וכו העסנ רמאיו שרדמ םשב איבהש
 ודבע ינפל ינודא אנ רבעי אלא (הכלנו העסנ 'פל ייחבב 'יעו) םניהג לש הניד לובסל ןילוכי ןיאו םיכר םידליה
 הלהנתא ינאו ל"א תויכלמ דובעשמ ארי התא ןיאו ול רמא לארשי ולחני ב"הועהו ז"הוע לש הלשממ הז

. 
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 ול רמא  ,ייטליטרטסיאמו ייכרפאמו ייסכורמ ארייתמ ךניאו ול רמא ,ודבע ינפל ינדא אנ רכעי
 םינפב ,(ו ח היעשי) טאל םיכלוהה רמא תאד ךיה ךלהמ ינא ינוהל ,ינוהל יטאל הלהנתא יגאו
 :(= אכ איש) הטול איה הגה רמא תאר הטכ ךלהמ ינא תוכורכ

 ךלהש וניצמ אלו ארקמה לכ לע ונרזיח והכא 'ר רמא הריעש ינדא לא אובא רשא דע
 ו'נ 'מ כ'פ סכז סדוכע 'סוכ: ,[סט קנכ סיכנד] ,ס"כ '6 סידנוע יכיכמ 'קלי ,פ'עקפ 'כ קידנוע 'קל ,סט עוקלי 4

 : [יג םיכ ו("ע 'עו] סט כיסוסו ,סט 6עוסנס ,סס כ"ר) סמומנח

 :זתוכיאחד החא ןיאו | א יל .ת היל רמא [ול רמא | יאחפ יגודא | יאחד רוכעי .כופ [רבעי 1
 * [פחו ייסכודמ * | ח ארי .ך'אפ אריחמ | י תאו ;ךפ התא יאו ,1 תא ןיא .'א התא ןיא ,"ך] תא ןיאו

 | ו'ל .ם יכרפאמ ,1 רסכור ןמ .'ך יסכוד ןמ .*ך ייסכור ןמ . יאפכודמ ,תןֶד יסכורמ ,ל ייסקורמ
 ,\ יכרפאמ , ייכרפיא ןמו .[ןְד יוכרפא ןמו .1ך| יכרפא ןמו ,?ך| ייכרפא ןמו .א יאכרפאמו ,ְזְדְו ייכרפיאמו

 ,1ו יטילטרטצאמו .כ ייליטרטסיאמו ןח ייטילטרטסיאמו ; ייטלוטרטסיאמו [ייטליטרטסיאמו * | ף יסכורמ
 ןמו .?ףתְד יליטרטסא ןמו .ף יטילטרסאמ | ,ן ייטלטרסיאמ |," יטלוטרטסא ןמו | ,] ייטילטרטסיא ןמו
 ליא [ינוהל | יג'אד יטיאל .רעתכ'אחופ |יטאל ? | א ייטילכטסאמו .'א יאטילכטסיאמו ,ך יטלרטסא
 .ירתכנאחפד -. חולושה ימ תא [םיכלוחה | וירה אנא | רע 'ל .""א'א טוהל [ינוהל | "%א!א טוהל
 | רתד - אייר | .ייכנאחופ [סינפב | עו (ע םיכלוהה) םיכלהה חלישה ימ תא | .* -, חולישה ימ

 | ו יל רשא 4 | הלמשב =. [הטול | ף אנ [איה | אחפ!דך הנהו | ?א ךלוה | י'ךה אנא | ן םיכורכ

 | ן אוהנא | ל 'וגו [הריעש ** | םיתאחד ינודא .כגופ [יגרא | (הידבוע) יכנחופד אכא .מיתא [אובא
 | ְך ונאצמ [וניצמ 5 | ו תוארקמה לכ .כא הלוכ ארקמה לכ | מי'תכאחפְ וגרזח .ג] [ונרזיח

 םלוע לובסא יכ םהילע האגתא אֶל רמולכ טאל םיכלוהה ומכ אתוחינב יטאל ךלהמ אנא ינוהל ינוהל יטאל
 ,םהינפב יניעו ינפ אשא אלו תויכלמב ךלהמ ינא תוכורכ םינפב רמולכ הטול איה הנה ומכ יטאל א*ד
 ןיווש התאו ינא היהנש ךדגנל הכלאו ב"הועו ז"הוע קלחנ בקעיל ושע רמא 'וכו העסנ רמאיו םש בוט לכשבו
 ינאו הלחת הזה םלועה שרית התא אלא ךמלועב ךמע ףתתשמ יניא ודבע ינפל ינודא אנ רובעי 'וכו ןהב
 ינוהל ינוהל יטאל הלהנתא ינאו בקעי ל"א יסכרפיאמו יסכודמ ארי התא יאו ושע רמא דבל אבה םלוע שריא
 הכלנו העסנ רטאיו שרפמ םש ג"המבו ,םלוע לובסל םיכלמה ינפל ךלהמ ינא תוכורכ םינפב תחנב ךלהמ ינא
 התא לוכא בקעי ול רמא אבה םלועהו הזה םלועה תומלוע ינשב התאו ינא הותשנו אב בקעיל ושע היל רמא
 יטאל הלהנחא ינאו 'נש הזה םלועה ןמ רובעתש דע ינפ הסכמ ינאו 'וכו ינודא אנ רבעי 'גש רובעו ךמלועב
 ייטלוטרטסיאמו 'וכו ייסקודמ בותכ ל"יכבו ,ע"צו וינפ תא טאל דוד ךלמהו 'תכד (םינפ יוסכ) יוסכ אלא טאל ןיאו
 ל"תמעב ייעו תחנב ינוהל 'יפו רמאמה ףוס קתעוה 'א ןה 'ע ךורעבו .511 רצו 440 רצ ליעלו נ"חעו יתחגהו
 ונינפלש רמאטהו ,אחיינב 'א י"רתב ונינפלו ,ינוהל רבדא י"רתב יטאל הלהנתא דוע אבוה םש ךורעבו ,ןוה 'ע
 ר"א אתוא םש ריברבו .ן"הועה ושע לש וטלועו ב"הועה אוה בקעי לש ומלועש תחוור הדגאו ,עטוקמ 'רנ
 בקעי ול רמא תחאכ הזה םלועב ונינש ךלהנ יחא בקעי ושע ול רמא בקעי םע ושע דמעשכ ןמחנ רב לאומש
 ז"חת 'ר םירבד 'קליבו ,'וכו יטאל הלהנתא והמ הלחת ךמלוע לוט אנ רובעי והמ ודכע ינפל ינדא אנ רובעי
 המא ושע ןכו ב"הועל םכמע לכוא וניא אוהו ז"הועב ושע םע םילכוא םתא םכיחא לובגב םירבוע םתא א"ד
 אלו 'וכו םיכר םידליה בקעי ל"א ב"הועבו ז"הועב ונינש לכאנ ונא םימואת םיחא אל הכלנו העסנ בקעיל
 הז רוקמ ב"שר תעדלו) 'וכו ודבע ינפל ינודא אנ רבעי ז"הועב קלח ךל לוט אלא דחא םוי םוקפדו אלא דוע
 ,(ונדמליב ןכ אצמש בתכ ת"פיבו ,ל דצ 'וכו ז"הא שרדממ םיטוקלב 'יעו אטוז םירבדה הלא אוה רמאמה
 ,'וכו ב"הועהו ז"הועה ליבשב ןיקלוח ויהש הברקב םינבה וצצורתיו ריכבא שרדממ קתעוה \ תודלות טוקליבו
 ןנחנא םינש יחא ושע ושעל בקעי רמא ןמא יעמב ושעו בקעי היהשכ ורמא אתיא םש ו"ד אפוז והילא רדסבו
 יטנ העש התואב "וכו ב"הועה לוטא ינאו ז"הועה התא לוט 'וכו ב"הועהו ז"הועה ונינפל תומלוע ינשו וניבאל
 ול רמא תוחפשו םידבעו בקעיל םינב ושע הארו ןבל תיבמ בקעי אבשכו ב"הועה בקעיו ז"הועה וקלחב ושע
 יתומכ ז"הועהמ שמשמ התא הזה ןוממה לכ ךל ןינמו ב"הועה התא לוטתש יל תרמא ךכ אל יחא בקעי ושע
 ושע רימאה העש התואב ךרבע תא םיהלא ןנח רשא םידליה רמאנש 'וכו ה"בקה יל ןתנש שוכוה ול רמא
 ושע ול רמא המכו המכ תחא לע וקלח אוהש ב"הועה ה"בקה ול ןתנ ךכ וקלח ןיאש ז"הועה רמאו ותעדב
 ב"הועהו ז"הועה לוטא ינאו יצח ב"הועו ז"הועה התא לוט התאו ינא תופתוש השענו אב יחא בקעי בקעיל
 םיכר םידליה יכ עדוי ינודא ושעל בקעי ול רמא יתא רשא םעה ןמ ךמע אנ הגיצא ושע רמאיו רמאנש יצח
 ןייוצמו א*יק יר טוקליב קתעוה רמאמהו) ןאצה לכ ותמו דחא םַוי םוקפדו רמאנש ןירוסיב דומעל םילוכי םניאו
 םש ב"מ אמוחנתבו ,(27 רצ ש"אמר ל"והש אטוז והילא רדסל םיחפסנב [הז לכ] 'יעו א"רפ ר"פדב ושארב
 רמאנש הליחת אצי ושע רוכבה הברה לטונ ימ ןטק דחאו רוכב דחא םינב ינש ול שיש ימ םלועבש גהונב
 ז"הועה םיקלח ינש לטנ בקעי אלא ךכ יתישע אלו םיקלח ינש לוטיל יואר היה אוה ינומדא ןושארה אציו
 רמאנש רובעו ךמלוע לוט בקעי ול רמא םלועב ונינש ךלהנ 'וגו הכלנו העפנ בקעיל רמא ושע ךכ ב"הועהו
 התאו התיא ז"לפס א"רדפבו] ז"פקת 'ר יפאלמ 'קליבו םש ריהזהו 'סבו אמוחנתב ייעו "וכו ינודא אנ רובעי
 אבה םלועב וילע לשומ היהת התאו הזה םלועב ךילע לושמי אוה היהי ךירבדכ ךייח בקעי ךדבע תרמא
 ו"ע 'שוריבו 'ז יס ה"פפ ןמקלו ןאכ ג"יכו ו-יכב ה"כו  .ונרזיח 4 :['וכו ינדא אנ רבעי בקעי ול רטא ךכיפל
 רעכאב .ייעו "וכו הדגה ילעב לכ לע יתרזיח 'ה "יס ד"צפ ןטקל ןכו דבכה ןינבמ וגרזיח 'א ט"ל א"פ
 ונרזיח והבא 'ר 'מא הריעש ינדא לא אבא רשא דע םש ג"המבו ;65 דצ ב"חו 57 דצ א"ח עיגאלאנימרעט
 אלא וב המרמ היה בקעי רשפא וימימ ריעש רה ושע לא וניבא בקעי ךלהש ונאצמ אלו ארקמה לכ לע
 ונאצמ אלו הרותה לכב ונרזח והבא ר"א 180 דצ בוט לכשבו ,"ןכו אובל דיתעל ולצא אב אוה יתמיא
 דיתעל ולצא אב תמיא אלא וב המרמ הי הו יתמא בקעי רשפא ריעש ל ושע לצא וימימ בקעי ךלהש
 אתיא םש ב"מ אמוחנתבו ,804 דצ לועל םג 'יע יתימא בקעי ןושלהו ,[הדגא שרדמב 'עו] "וכו 'אנש אב אוה
 ךלה אל .םא הריעש בקעי ךלה םא ארקמה לכ לע יתרזוח בקעי '!ר רמא הריעש ינודא לא אובא רשא רע
 ארקמה לכ לע יתרזח ר*ב בעי ר"א םש אמוחנתבו ,'וכו אבל ריתעל ךלוה אוה יתמיאו יתאצמ אלו
 רב בקעי 'ר רמאו םש ריהזהו 'פבו ,'וכו אבה םלועל ךלוה אוה יתמיאו ריעשל בקעי ךלהש יתאצמ אלו
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 ריתעל וילא אב יתמיא אלא  ,וב המרמ היה יתימא בקעי רשפיא  ,וימימ ריעש רהל ושע לצא בקעי
 :(אכ א הידבע) 'וגו ושע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו אונל

 אתוכלמל קילס הוה רכ ונכר :לביק אלו ותולל שקיב 'וגו ךמע אנ הגיצא ושע רמאוו (וט
 ,ןיאמור הימיע בסנו הב לכתסיא אל ןמז דח ,ןיאמור הימיע ביסנ הוה אלו אתשרפ הדהב לכתסמ הוה 4

 :ולש סניפ רכמש דע וכעל ועיגה אל
 ורמא ,דחא דחא ןמצע וטמיש ,םה ןכיא שיא תואמ עבראו 'וגו ושע אוהה םויב בשיו (זט

 : סיפק 'כ לסועט 'קלי ,סט עוקלי 6  :גילק יל עוקלי 8

 ,5 ושע לצא ריעשל :מ1אפ ריעשל ושע לצא | תנ בקעי וניבא ,כחַוְד וניבא בקעי .יאפ [בקעי 1
 | בו וניבא גקעי | מתו רשפא :יכג"א!אחפ [רשפיא | (םש) יו יל וימימ | (םש) ו ריעשל ,?א ושע לצא
 | כפ הדבמ .ח] המרמ היהו .[ן המרמו .מיבנא] [המרמ | כפ יל היה [ 1 יתמיא | ,יְו יתמא

 (ת יתמא) יתימא .ן ייתמא .מינאחפ [יתמיא | ל 'ל [אלא** | כפל ל .י היג [מתנאחוד וב*
 | (םש)י יל :.מיתכחופד אבל .נא [אובל 2 | ולצא | (םש) יי ךלי .מיתנאחוְד אב אוה .פ [אב | תֶד היח
 כנאחופ [רמאיו 3 | ל יל .?אופ "וגו .טיתכג!אח ושע רה תא (5יָנ טפשל) טופשל [ך יוגו -- טופשל *

 ;גְו [שקיב | 1 יל .:יתח יתא רשא םעה ןמ ךמע .כאפ ךמע [יוגו ךמע | י יל ושע [] .תד ול ₪

 ,!רח [ונגי | יתאחפד וילע לגק .םנו וילע לביק | יתכנאחוד ותוולל .פ [ותולל | יתכאחפד שקב
 | יד לכתשמ | כפ יל הוה+ | 1 קלס | פופ יל הה | ל יכ [ד:** | א 'ר .יתכנ'אופד וניבר
 [ילרתכנאחפד ביסנ * | כ"אופ יל הוה | 'ִד אתשירפ ד התשרפ | י'רתכנ?אפד אדהב :1אך] [הדהב
 ,1ף האמור הימע .?ך*א יאמור הימע ,1י ייאמור הימע .ְופ ןיאמור הימע /21%א [ןיאמור הימיע | ול בסנ

 ,תכחפד לכתסא .י'רנא [לכתסיא | א דח אמוי ,תַפ אדח אנמיז | ך הימע האמרא ,[ך הימע האמורא

 ,י'רהג:אחוד הימע .'א [הימיע | כפ 'ל .י'ריאחל ביפגו [תנ?אוד גסנו * | כפ 'ל הב | ן לכתשא
 ,לא סנפ .י"ירבכג'אהופ [פגיפ | יירכנאחופד אלו .ת [אל 5 = | כפ יל ,1י ייאמור [ןיאמור | כפ יל
 ..ושע ,קְד וגו וכרדל ושע ,(לאומש) יי וכרדל ושע א ושע .ל יוגו [3ן 'וגו ושע *6 | ר[\ך סופה

 (1 ןכיה) ןכיא שיא ..עברא ,[ך םה ןכיה שיא .. עבראו ל םה ןכיא שיא [םה -- עבראו * | יתכפְד הריעש

 .ת וכלה ןכיה ומע . .עבראו ,7ך םה ןכיה ומע ויהש שיא תואמ 'דו ;י ויה ןכיה שוא ..עברא ;1] ןה

 ןכיאו .,(םש) י וכלה ןכיהל שיא .. עבראו | ,?א וכלה ןכיה שיא ..'דו ,1א וכלה ןכיה ומע שוא . . עבראו
 ..דחא וטמש ;ְו ומצע ינפב דחא דחא ןמצע (ָ וטמש) וטמיש [דחא --וטמיש | '!5פ שיא ..עברא
 | תד וכרדל (ןך ךלהו) ךלה דחאו דחא לכ וטמשנ ,קפ ומצע ..דחא וטמשנ ,יָנא ומצע

 ר"א ו"דו ר"פדב םש ר"בדבו ,'וכו ה"על אב אוה יתמיאו הריעשל בקעי ךלהש וניצמ אלו 'וכו ונרזח ידי א
 הריעש והמו ריעשב ושע םע בקעי דמעש וניצמ אלו ארקמה לכ לע ונרזיח ןמחנ רב לאומש
 ךלהש וניצמ אל אגוה ר"א ב"פ ז"ע 'שוריבו ,'וכו םיעישומו םיטפוש דימעהל יל שי ושכע דע ול רמא
 רשא םיעישומה 'וכו םיעישומ ולעו ושרדו ,'וכו אובל דיתעל 'רד הי רב ןדוי ר"א ריעשל וניבא בקעי
 ביתכדכ לביק אלו וישנא י"ע | .ותולל שקיב 3  :[ייחבבו] ן"במרב 'יעו ושע רה תֶא טופשל ולעי ןויצ רהב
 ,וניבא בקעי וי לע :לביק אלו ותו ל ל שקיב ךמע אנ הגיצא ושע .רמאיו .ט"קלבו ,'וכו הז המל .רמאיו
 לכתסמ היה הלשממה בשומל עפונ היהשכ וכו הוה דכ = :לביק .אלו ותולל שקיב 187 ךצ בוט לכשבו
 לזגה לע םידושח םהש ותוולל םיימור ומע חקל אלו ,ושעמ םישנא לביק אל בקעיש הב רפוסמש השרפה וזב
 ךרצוהש דע (998 דצ ליעל 'עו) וכעל עיגה אלו [ותולל םיימור ומע חקלו וז השרפב לכתסה אל תחא םעפ]
 לכבו ל"יכב אתיא סניפ הנוכנה 'יגהו ,ת"פיב 'עו ודיבש המ לכ ונממ וחקל יכ ולש תרדא (!סניפ רוכמל
 [ת"יכבו] ןאכ םיסופדב קרו ,סניפה הז ףסוי תא וטישפיו ד"פפ ןמקל ןכו ,ר"פדב ר"ב 'יפב םגו יתנייצש .י"כ
 היהש ןמז לכ שרפמ ט"קלבו ,(אנליוו סופד ר"ב ייפב והיגהו ושבש ןכו) סופה 'יגה א"יכו ט"יכ ר"ב  ?ופבו
 עיגה אלו ותולל םיימור ומע חקל תחא םעפ בוטב היה ותולל םיימורה תא חינמ היה אלו וז השרפב לכתפמ
 הוה דכ [וניבר ןמ שבתשנו] יאני 'ר סרוג ת"הע ן"במרו ,ולש (ץנעראלפ י"כב םש ה"כ) םניפ רכמש דע וכעל
 דע וכעל ועיגה אלו ןיאמור הימע ביפנו הב לכתסיא אל ןמז דח ןי א מור הימע ביסנ הוה אלו 'וכו קילס
 לע םודא יכלמ רצחב אמורב אב היהשכ ,תולג תשרפ וזש םדיב הלבק התיהש םש שרפמו ,ולש םניפ רכמש
 לבקמ היה אלו ושעי ןכו תורודה וארי ונממ יכ םכחה ןקזה תצע ירחא תכלל וז השרפב לכתפמ היה רובצה יקסע
 רזיפש שרפמ ריב ?יפבו] םדא לש ונוממ ןיריקפמו ןמצע תאנהל אלא ןיברקמ ןיאש ותולל תוכלמה ישנא תרבח
 וחקל (םיררחושמה) ךלמה ידבע יכ ,תואיצמהל םיאתמ םיימורה תוכלמה ישנאמ הז רויצו ;ןדחשל וגוממ תא
 תוינומדקב רפוסמ הככו ,םנוצר השעיש ךלמה לע עיפשהל ידכ ךלמה ינפל ןנחתהל םיאבה תאמ דחוש הברה
 ינפל בוט וילע ורבדיש ךלמה ידבעל ןתנש דחושב ונוממ תא דביאש ךלמה ספירגאמ ו"פ ח"י רפס סופיסויל
 :[8+ דצ תישומח ארודהמ א"ח סמור עטכישעגנעטטיז ריד סיוא ןיגנולליטשרד רדנילדירפ םג הארו ,ךלמה
 ןמצע וטמיש (נ"חעו יתמלשהו תואמ עבראו תולמה וטמשנ ל"יכבו) םה ןכיא ומע ויהש :.שיא תואמ עבראו 6
 "וכו םהמ רתונ אלו 'יגהו ,891 דצו 390 דצ ליעל ומכ .ד"וי ילב ןאכ ג"יכו ל"יכב יתמא תביתכו ,"וכו
 םשו ,ונינפל ארקמב ומכ 'וכו ט למ ג אלו ייגה םש לאומש יקליב קרו .ןאכ טוקליו 'יסופדבו י"כ לכב אתיא
 /קליבו ןאכ ?קליבו כ"יכו ח"וכו ל"יכבו = ,ג"יכו 'א א"יכו פ"וכו וסופדב ה"כו רע נ שיא תואמ עברא  בותכ

 אוהה םויב בשיו רענילרב א"ר 'צוה ת"הע י"שריפב םגו ,שיא תואמ עברא 'יגה רמאמה שארב םש לאומש |
 דוד ימיב ה"בקה םהל ערפ ןכיהו דחא דחא ולצאמ וטמשנ ומע וכלהש שיא תואמ 'דו ודבל ושע וכררל ושע |

 וכו בשיו ט"קלבו ,[ר ענ תואמ עברא 'יגה ת"יכו 'ב א"יכבו] "וכו רשא שי א תואמ .עברא םא יכ ינש
 לכשבו ,'וכו םהל ןכלהו ומצ ע ינ פ ב דחא דחא ןמצע ןטמיש םה ןכיה ומע וכלהש שיא תואמ עבראו
 'וכו הווכת אלש ךלנ רמא ומצע ינפב דחא לכ בקעי תארקל וכלהש םישנא 'ת ןתואו שרפמ 180 ךצ בוש

 ') [סשמ\ 6, 118601,]

 היי רוו יק ריר ריר יי וויי יישור
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 עברא םא יכ שיא סהמ רתונ אלו ןלהל ,ה"כקה סהל ערס יתמא ,כקעילש ותלחנב הוכינ אלש
 | ;(וי ל איש) ופוגיו םילסנה לע ובכר רשא שיא תואמ
 שרח חיי רמא אנהכ רכ אכא :ר ,לאתיבכ וניכא השע םינש המכ 'וגו התוכוס עסנ בקעיו (זי ו

 ושע תא רככמ היה לאחיבכ ונינא השעש םינשה ןתוא לכ יול 'ר 'שמ היכרכ 'ר  ,תוכוסו תיבו תוכוס
 סשב סחניפ 'ר ,[ןורורה ותואב ושע תא רככמ היה םינש עשה אחא 'ר םשב ןיבא 'ר] ,ןורודה ותואב +

 ןיכוסינ הטכ עדויש יט לכ ןנח 'ר רטא ,ךסנלט ענטנ אל לאתיכב ניבא השעש םינשה לכ ןיכא 'ר
 :הירכט יט תא כשחל עדוי לאתיכב וניבא ךסינ

 | :יפ ייכ ס'עפ ןטקל 5 : 6 יי סלינמ ,כיפ סלוע כדק ,גילק יכ קל 8

 ,ותכאחפד יתמיא .ָן [יתמא | י ןתלחנב [בקעי -- ותלחנב | ג'א חווכנ .יתכ?אחפד הוכנ | יא אל 1
 ,פזח [וסוניו -- םא | לא זהמ | (םש) י טלמנ [רתונ | ן 'ל ןלהל | יגפ ןהל | ל הערפ [ערפ ** | ן ייתמיא
 םא ,'א וסניו ..רענ שיא ..םא ,גפ וסוניו . .רשא רענ שיא תואמ (ך 'ד) עבוא םא ,י םילמגה ..םא
 ,[ן החכוס .אָזְו החוכס 8 | ן 'וגו ,(םש)ו תואמ עבוא םא .ןתו'א וסוניו ..רענ תואמ (?א 'ד) עברא
 | בחו ונינא גקע  .יתגד בקעי וניבא :אפ בקעי [וניבאא | ל הנש |םינש ** | יל הרגו | ןַפ התכפ
 | תד 'ל :'א כיב .יכנ'אופ [אנהכ רב | ל הבא [אבא ** | ד תוכופב ,'יחפ לא תיבב .כנאְו [לאתיבב

 !"ם תינ | גאח תוכס 4 | ןפ 'ל .ך שרוח .יתכגאח [שדח | גאה רשע הנמש ,'אְוַפ רשע הנומש

 ,פנאחְו [םינשה | פשב | ד 'ישדח ('ָך 'ו) השש לא תיבבו תוכוסו ,ָן תכוס ,א תוכסו .יִכְחְוַפ [תוכוסו
 חו וגיבא בקעי השעש .ונלא בקעי וניבא השעש .'א בקעי השעש [וניבא השעש | ןרְד םישדח ,יַת םינש

 [דננמ היה | יתחפה לא תינב :כנאו [לאתיכב | ןִד השעש ,ך היה וניבא בקעיש ,ף חיה בקעיש
 םשב ןיבא 'ר [ןורודה -- ןיבא 'ר * | ף ןורד .יכפד ןורוד .גאחו [ןורודה | ן התואב 5 | כמ 'ל תא | ו דבכ
 ...איינוח 'ר םשב אבא 'ר , ן ןורודה . .ושע תא ..אינוח םשב ןיבא 'ר ;ם ןורוד ותואב ושעל ..עשת אהא 'ר

 (ך העשת ,'ָך 'ט) עשת (ו אנוה 'ר םשב ,כ אנח 'ר םשב) רמא אינוח 'ר םשב ןיבא 'ר ,ן ןורודה התואב
 ,ופנאפ [ןיבא 6 | יתכג?אפ סחנפ | תאל 'ל .וכְד ןורוד ('ו ותאב) ותואב (כ ושעל) ושע תא . .םינש

 וניבא .'אפ גקעי .ג [וניבא | כפ דמעש [השעש | יתגוד ןתוא ₪ :כאפ [לכ | ד אבא .ן ןכואר
 ,ן ךסנלימ | ן השע ו ענמ | ל 'ל :יתַפְד לא תינב [ִכנאְו לאתינב * | ןֶד וניבא בקש .'יתכ'א בקעי
 עדויש ,ו עדוי היהש ,תאוד עדוי אוהחש | ם 'ל ימ | תכגאופד ןינח .י [ןזח | יה םיכסנ ךסנלמ
 | יתכאופ ךסנ 7 | ן םיכסנ ,'ך םיכוסנ ,ך ייכוסנ ;יכ'אפ ןיכוסנ .ןר םיכופינ .ן?א [ןיכוסינ | כמ בשחל

 ! ת עידוי | יתכפְד לא תיבב .ג*או [לאתיגב | כו וניבא כקעי .יתגלאְד בקעי וניבא .'אפ בקעי [וניב

 | כנא אירכט | !ו ימימ ,2כ ימימ לכ ,םף ימ לכ [ימ תא | א בושחל

 אוהה םויב בשיו רחא ןושלמ ט"יכ ריב 'יפבו ,'וכו םהמ ט ל מ ג אלו 'נש םתורודל לומג ה"בקה ןהל ערפו
 המ "וכו ערפנ יתמיאו 'וכו הוכו אלש ירמאד וכרדל ךלהו דחאו דחא לכ טמשנ ודיחי אוה עמשמ וכרדל ושע
 תואמ עברא וריתשנש ירה תואמ עברא םא יכ שיא םהמ רתונ אלו ןלהל בקעיל וערה אלש ורזפתנש
 עברא ולאו ,ד"כ 'יס םש אמוחנתבו ד"י 'יס ה"פ הבר תומשב הזב אצויכ 'עו] ורזפתנש תואמ עברא ליבשב
 ה"כו וכו וניבא השע 8 :[874 דצ ליעל כ"שמ 'עו .ושע יפולאמ אוהש קלמעמ ויה ורייתשנש שיא תואמ
 יקליבו] יול יר םשב היכרב 'ר 'וכו רמא כ"באר (לא תיבב) לא תי ב ב 'וכו השע ר"פד טוקליבו י"כ ראשב
 הכו לא תיבב בקעי השע םינש המכ ט"קלב ןכו ,'וכו ,(םינש) םי ג ש ה" ןתוא לכ  [יול 'ר שרד יוגה
 ם"ארב 'יעו] םישדח 'ו תוכוס השע והנקמלו םישדח 'ו ףרוחל תיבלו םישדח 'ו 'ץיקל תוכוס םש שרפמו
 םאו 'וכו תוכוס תיב התוכוס שדח רשע הנומש שרפמ רחא ןושלמ א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,ת?חע ארונטרבבו
 םוקמה םשל היפוגל היל יעבימ אוהה) תוכוס קוספה ותוא םויסב ןידע (בותכ ירה) 'תכה םדא ךל רמאי
 ץיקה תומי תשרדל ןורחאה תוכוס ותוא רשפא יא דועו (א"יכב ה"כ ,תוכוס םוקמה םש ארק ןכ לע .'יתכדכ
 השע ןהנקמלו שרפמו הזל שח אל םש בוט לכשבו ,ו"זרהמ ייפב 'עו ,דחיב ץיקה תומי יתש אצמת אלש יפל
 הששל תוכוס ול השעו רזחש תוכופ םוקמה םש ארק ןכ לע ;תיב ול הנבש ףרו חה ישדח ולאב תוכוס
 עסנש רכזוה אל ןאכ ארקמבש םירפסה ולא לכ 'יג יפל השקו ,[םש הליגמל י"שריפב 'עו ,רחאה ץיקה ישדח
 'פ 'ז 'ו ה*ל תישארב 'עו ,לא תיבל יוניכ איה .תוכוס שררמה ילעב תעד יפל ילואו] תוכוסל אלא לא תיבל בקעי
 775 רצ ליעל הזב אצויכ כ"שמ 'עו ,('א ה"כ) אחיתפ חלשבו ד"יפ אב אתליכמ ע"עו) 'ב י"סס א"פפ ןמקלו
 איה םינפל ריעה םשו ,םש בקעי השעש תוכוס ה ינפמ תוכוס לא תיב ארקנ כ"ב אבא 'ר תַעְדלו (1 תוא
 ;חבומה לע בקעי םש ךסנש ךוסינה ינפמ תוכוס לא תיב ארקנ ןיבא ר"שב סחנפ 'ר תעדלו ,לא תיב

 ינב תומשב ךליאו 825 רצ ליעל ומכ ארקמב ורכזנש תומש ירואיבל םיפסונ םירואיב תתל שרדמה ךרוד
 וניבא השע םינש המכ 'יגה [ת"יכו] םיסופדבו ,[ע"צו ךסנמ רזגנ סחנפ 'ר תעדל תוכוס םשה ןאכ ןכו ,בקעי
 עבונ םשמו ע"סה י"פע ןוכנל ןכ והיגה ילואו ,וכ םישדח השש לא תיבבו 'וו תוכוסב בקעי
 םש השעו תוכסל ול אבו םירהנ םראמ ול אצי 'וכו וניבא בקעי (סכראמ 'צוהב) םש ןושלהו ,ונינפל שרדה
 אינתד םש הליגמבו ,'וכו םיחבז. בירקהו םישדח 'ו השע לא תיבבו תיב ול ןביו התכס עסנ בקעיו םישדח ח"י
 תוכס השע והנקמלו תיב ול ןביו התוכס עסנ בקעיו רמאנש 'וכו םש השעו תוכסל ול אבו םירהנ םראמ אצי
 ל"רשב ב"ר רמאמבו ,ד"ל ז"ל תישארב ת"הע י"שריפבו םש י"שריפב 'עו ,'וכו םישרח השש השע לא תיבבו
 בקעו השעש םישדחה ןתוא לכ 'יגה ן"במרבו ,'וכו לא תיבב השעש ם י ש ד ח ןתוא לכ [ת"יכו] ייסופדב 'יגה
 ןמת בכעתיאו תוכוסל לטנ בקעיו םגרותמ 'א י"רתבו .ןורודה ותואב ושע תא דבכמ היה תוכופב וניבא
 אתיא א"י יס חלשיו ב"מ אמוחנתבו ,[טיי--ז"" קוספ ט"כפ םילבויה 'סב 'עו] "וכו אתש יחרי רפירת
 הש ע םינש המכ ןושלהו ,'וכו ודבכמ היה ךכ ולצא השעש שדח רש ע םי ג ש לכ םולש 'רב הדוהי 'ר רמא
 'עו 919 רצו 787 דצ 879 דצ ליעל ומכ תחא הביתב לאתיב תביתכו ,ש"וינגו 584 דצ ליעל ומכ "וכו
 'יגה יתררבו ,ויתמלשהו [ת"יכו] 'בו 'א א"יכו ל"יכב ןאכ אתיל הז רמאמט | .'וכו םשב ןיבא 'ר 5 :םש י"מב
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 טע השרפ
 (טי ה בויא) ער ךב עגי אל עבשבו ךליצי תורצ ששב "וגו םלש בקעי אבוו (חי נל

 הז יכ ₪ סש םש) תוממ ךדפ בערב  ,ןוהב אנמיאק ןוניה עבש ןיא  ,ןוהב אנמיאק ןוניה תיש ןיא
 םכמע תושעל ידי לאל שי (םש םש בויא) ברח ידימ המחלמבו ,(ו המ תישארב) בערה םיתנש
 הארבשמש ערה ןושל איה השק אחא 'ר רמא (אכ םש בויא) אבחת ןושל טושב ,(טכ אל תישארב) ער
 ןפכלו דושל ,ויפולאו ושע הז (סשפש) אבי יכ דשמ ארית אלו  ,וכותב ןמטתש םוקמ [הל] השע
 (גב פש םש) ךתירב הרשה ינבא םע יכ ,ודדשל ונוממ לע ןופכ היהש ןבל הז (בכ םש םש) קחשת
 ההלבו ןכואר השעמ (רכ פשבויא) ךלהא םולש יכ תעדיו | ,(אי חכ תישאוב) םוקמה ינבאמ חקיו
 ,וימימ ירק תפיט האר אל הנש ד"פ ןב בקעי (סששפש) אטחת אלו ךונ תדקפו ,רמתו הדוהי השעמ

 :['לפ ןעקל 8 3':  ו"ע ןיככע 'ע 4 :  (ס"ספ) ע"ספ םיטלכנ םדנס ,ע"5תס יכ בויפ יקני ,גיילק יכ עוקני 1

 ,ל ₪ לותכ לא ₪ ביתכ .תנפ ₪ 'תכ [ששג | ינכפד 'ל .תא םכש ריע .ן ['וגו | א אוביו 1

 /ן ןא ל |* (בויא) יא יל ;כֶ] 'וגו ,ם 'וגו עבשבו [ער -- עבשבו | י ךלצי .[ך ךיליצי | א ₪ ר"הה

 ,ן הנמיאק :יא [אנמיאק | (ךומסב ןכו) ת יל .ן ןינא .יכנאפד ןוניא [ןוניה | י יא .(םש)יכנא םא
 ו יאו .לנא]פ םאו ,(םש)ו םא .תןד ןיאו | ל :ל [ןוהב **| תד םיאק אנא .לפ אנמיאק אנא ,] אנמאק

 בערה ,(םש) יכנ?אןפ "בערה 3 גל יל [יתכאיפד ןוהנ * | תד םיאק אנא ,ן הנמיאק ,יכנאפ [אנמיאק

 ,(םש) ו [איה | ן "וגו אבחת | 1ך טושבו 4 | ל יל [ער -- תושעל ** | ך ץראה ..בער ,יזְן1ֶא ץראה ברקב

 ימש ,(םש)י האיבש ימש .,ן וארבשמש | יבכנאפ ןושלה [עיה ןשל | יתד יל  .כנַאְופ אוה

 ,ג ןמטיל .יתכאופד ןמפיש |  ל'ל .1ךל .יתכאופד ול [(םש)י הל *5 | יתכנאפְד וארבש
 יתכג!אפד דושמ .?או [דשמ | י] אל | 9] וב .ל וכותל ,ו הכותב [תכנאפד וכותב * | (םש) ו ןומט

 | גזא ןפכ | א אציש .ת'אוְד אבש .נ אוהש .יכפ [היהש 6 | י יל הז | תכג?אד אובי .י'אופ [אבי
 ,ת ךיתירב .יכנאופ [ךתירב | ל םא [םע ** | 2 וררשל ,ןִד ורדושל .כנא] [וררשל | ך בקעי לש ונוממ
 ךל המלשה הדשה תיחו םוקמה ,ןֶוְד ויתושארמ םשיו ([ך הדשה) םוקמה :ינאופ [םוקמה 7 | ך 'וגו ךתירב

 [ירתכג!אופ ךלהא * | כ היחה ןמ ארי היהש בזרמכ ןאשע ארמז ןב יסוי 'ר םשב יול 'ר 'מאד אדהכ איהה

 וניבא הז :ירתכנאד בקעי וניבא .(םש) יפ [בקעי 8 | ך%א'א =. הז [השעמ | אד ךילהא .ל 'וגו ךלהא

 הנש (ילא ד"פ , עבראו םינומש) עבראו םינמש ןב .ן אל הנש עבראו םינומש ןב [אל -- ןב | .1 בקעי

 ,1ך עבראו םינומש) םינומשו העברא ןב .(םש)ו אלו עבראו םינומש ןב .יכנאפ אלו (ינא םינש)

 ,(םש)יתְד תפט .ירְגִאְו [תפיט | "%א!א אלו םינש ד"פ ןב היה ,תךד אלו היה ([ך םינש) הנש (?ךך'ד ד"פ

 | א 'ל :כפ פלועמ [וימימ | כפ יל
 ,ש"ייעו ('א א"יכמ ץוח) י"כ ראשו 'יסופדב םגו ל"יכב 'ה ייס ט"עפ ןמקל ייגהש ומכ א ח א יר םשב איר
 היה םינש עשת םש ןמקל שרפמ מ"יכ ר"ב 'יפבו ,ו"זרהמ ייפבו ת"פיב 'עו ושרפל השק םינש עשת שרדהו
 קתעוה אל בוט לכשבו ,'וכו םולכ רפח אל ןכ י"פעאו הלחתמ ול רגישש ןורוד ותואב ושע תא בקעי דבכמ
 בקעו השעש םימי לכ ןומיס 'ר םשב סחנפ 'ר 187 דצ םש "יגה םירחאה םירמאמה ינשבו ;רמאמה
 עדוי לא תיבב בקעי ךסינ םיכופינ המכ בוש ח ל עדויש ימ לכ ןנ חוי ר"א ,'ןכו ענמנ אל לא תיבב
 :אירבט ימ בושח ל

 ןה תורצ שש םא וכו תיש ןיא ל :המותס השרפ ןאכ ארקמבו ,ז"עפ ןמסנ ך"פדב .טע השרפ
 :[887 רצ ליעל 'עו] ער עגפו הרצ לכמ ינליצמ ה"בקהש ןהב דמוע ינא ןה עבש םאו ןהב דמוע ינא
 םדא ךומשיש ידכ וכותב ןמטתש הפה ללח 'ולכ םוקמ הל השע ןושלה ה"בקה ארבשמש  .'וכו הארבשמש 4
 בקעי לע ןושל טושב שרדהו ,ןושלה אבחת ןושל טוש םושמ 'וכו ןושל טושב שרודו ,ערה ןושל רבדמ ונושל
 השק !יגהב םג ןושלה אבחת שרדה םעטו ,[802 דצ ליעל 'עו 2 תוא אבה 'טעב קתעוהש] ביגאב אתיאו ןאכ רפח
 ירמאב שרפמ ןכו | ,ז"לו נ"ל ןושלו ,'וכו ןטטיש םוקמ ול השע וארבש ימש (ערה ןושל השק) ןושלה אוה
 ד"נ היעשי] ורמאכ הבקנ איהש ןושלה לע אבחת ל"ור וביפה אובחמ ול השע וארבש ימש ןושלה השק רשוי
 'בו הפה אובחמב אבחת רשא ןושלה טוש השק טושמ לצנת קוספה שוריפו 'וכו ךתא םוקת ןושל לכו [זי
 ץוחבמ םדא לש וירבא לכ "וכו ךל ןתי המ םש ןיכרעב) ךל ףיסוי המו ךל ןתי המ לע םרמאכ הינפל תומוח
 בקעי לע הז ושרדו ('וכו רשב לש תחאו םצע לש תחא תומוח יתש ךל יתפקהש אלא דוע אלו םינפבמ התאו
 ימש ת"פיבו .יוכו ער דע בופמ בקעי םע רבדמ ךל רמשה ורמאכ ונושלמ םג ןבל ודומ  ה"בקה ולוצה יכ
 ןושלל יונכ אבחת 'יפו 'וכו רשב לש 'או םצע לש 'א תומוח 'ב ופיקהש וכותב ןמטיש םוקמ ןל השע וארבש
 אוהש ןושלמ וליצמ 'הש 'ולכ תנמטנה ןושל טושב ךדפ ימג רמאקו תוממ ךדפ רמאקד וינפלשל קבד ארקמהו
 גזלקתת 'ר אצת ייכ טוקליב אטוז םירבדה הלאמ קתעוהש "וכו ערה ןושל השק המכ רמאמה ע"יעו "וכו השק

 רמאש ומכ ודדשל ונוממ לע בער | .ןופכ היהש 6 :וטושפכ אבחת שרדנ םשו ;ער רבד לכמ תרמשנו 'פ
 הדשה תיחו דוע ףסונ כ"יכב | וכו ינבאמ חקיו 7  :'וכו ינתתלש םקיר התע יכ "וכו יבא יהלא ילול בקעו
 ת"פיבו] 783 דצ ליעל 'יעו "וכו בזרמכ ןאשע ארמז ןב יסוי 'ר םשב יול 'ר 'מאד אדהכ איהה ךל המלשה
 אלא וניא אטח ןבואר רמואה לכ ('ב ה"נ תבש) םרמאמכו אטח אלש וכו ןבואר השעמ | :[ש"שרה 'יחבו
 רמאו הֶדוהי הדוהש רמתו הדוהי השעמו .'וכו קידצל פה הגז ןבואר יכו ז"צפ ל"יכב ןמקלו ש"ייעו "וכו העוט
 רהרה אלו אטח אל  .האר אל 8 :םירבדה ויה ינממ מא שדקה חור ב"י ייפ ה"פפ ןמקלו ,'וכו ינממ הקרצ
 ירק האר אלש םש ל"יכב ןמקלו ,817 דצו 778 דצ ליעל אתיאדכ השא אשנשכ הנש ד"פ ןב היה בקעיו
 :'וכו ירק תפט יתיאר אלו הנש ד"פ ןב ינא 'ד 'יס ח"צפ ןמקל 'יסופדה תחסונבו 'ןכו הנש ד"פ סהיבא בקעי



 שטע השרפ חלשיו |58

 אוכיר 'ל הארש רע םלועה ןמ בקעי רטסנ אל ןרוי 'ר רמא (חכ סש םש) 'וו ךערז בר יכ תעריו
 ילא תיכולכל ךנ אוכת רמא קחצי :ר ןינברו קחצי 'ר (וכ סש סש) רכק ילא חלכב אבת ,וינב ינבמ
 :םלש נקעי אביו םולכ רפח וניאש אלט רכק ילא הלוכב אבת :טא ןינכר ,רכק

 ה"בקה ול רטא (א טכק םילהת) לארשי אנ רמאי ירוענמ ינוררצ תבר תולעמה רי ב

 :םלש נקעי אביו (ב םש טש) יל ולכי אל םנ ךל ולכיו 5
 סלוכמו ,כקעי הז קירצ ,ויפולאו ושע הז תוער חובר (כ רל םילחת) קידצ תוקער תובר

 ו :םלש בקעי אביו (סש םש) י"י וגליצי

 <(! חכ תושאיב) כקעי אציו ךתאצ (ח ווכק םיל) םלוע דעו התעמ ךאובו ךתאצ רמשי יי
 :םלש כקעי אביו ךאוכו

 התייה התא רשיו ךז םא (ו ח בוא) 'ןגו התא רשיו ךז םא חתפ אב רב אייח 'ר ן0ג

 ייעו] י* "כ םלשו כ'ע [פותכס ,סש טוקלי 8 : סט עוקל 6 | :'6 "פס ט''כק סילקמ יכיכמ 'קלי ,נ"לק כ טוקני 4
 :'ש ןינ ל"פ סנטס םסכ 'טוכי "ע 10: [710 75 ליעל

 /[ך'ך הרשה . . ([ך ךיאצאצו) ךאצאצו .ך ץראה בשעכ ךאצאצו .א אובר יכ .ן [יוגו | תד ךיערז (ךערו 1

 ,כנ'אומ םישלש .(םש) י'א [יל | יתכנפד :קעי וניבא .(סש) יֶאְו וניבא כקעי .'א [גקעי | יכנ'אפ 'ל
 בר יכ ינש ,!א אוביר י"כ ךערז בר יכ תעדיו ₪ [וינב ינבמ 2 | (םש) יתכ?אפ אוכר | יִתְד םישש ,יך יס

 | ת"אד אוגת .יעכנ'אופ [אבת | ם אובר בר יכ ינש ,%א ךערז בר יכ 'אנש | ,כ אוביר בר ךערז
 בו | יכפ יל .תנוד ןנבוו . .'ר .(םש) יא [ןינברו -- ר | ד ותעב שידג תולעכ ₪ .יעכגאופ [רכק

 ,(םש) וא [תיכולכל | :רתאד יל ."רג ךל .יעבכופ [דב | יירעכ'אופד כח .?רתנ'א |אוכת | קש קחצי
 ,כפ רנקל [רגק ילא | ד חל ."ך תיחול חל .1ךֶו תיחולחל . ] תיכוללכל .כפ תוכילכל ,ו) תיכולכיל

 | ירתיאד אונת .י'רכנ'אופ [אגת | "רתכ'אופד ןנגרו .(פש) ו'א ןינברו | ,יְך [ןינבר 8 | יי יל
 | ו יל . םכש ריע - [םלש | "א אוביו | י הניאש | יכפ 'ל רבק ילא | יירכנאופ חלכב .יֶתְד אלוכב
 םלש בקעי אביו ,7 "וגו ינוררצ תובר תולעמה ריש ,ן ינוררצ תבר ירוענמ . .ריש [ינא לארשי -- רוש * 4

 לארשי לארשי .. תבר . .ריש ,ןך לארשי ..ינוררצ תבר םלש בקעי אביו ,ך לארשי אנ רמאי ..תבר . .ריש
 ,תד - ול רמא .3יִנְ] [םג5 | ן יל ול | (כ יל םלש -- ריש) מ אבס לארשי לארשי ..רמאי ביתכ .1ףך| אבס
 םלש -- תובר) ך =, ביתכ [תובר 6 | %א איביו | מ -, ירוענמ ינוררצ תבר וינפל רמא .אפ = וינפל רמא
 נקי | ת יל הז | חל 'ל [תנוד הוער תוגר * | ג י"י יצי יכמו .ך זוגו ₪ .תחו [קידצ | (כאפ יל

 /נְו [רמשי | (כאפ יל םלש -- י"י) ך - בותכ [י"י 8 | ןך םלכמו |  ירשי וניבא ,' בקעי וניבא .] וניב

 ,"ך ךתאצ רומשי ,ן 'אצ רמשי י"י .2 [ךתאצ | יח יל ,ן ךאובו .ן 'וגו ךאובו [םלוע -- ךאובו | יחד רומשי
 | ן ?ל אבוו | ול ךאגו [תכנאחופד ךאוכו * 9 | יִנְו עבש ראבמ ₪  [בקעו אציו | יח 'ל .ןך ךתאצ רומשיו

 םלשו 'וגו התא ..םא -,ן החא ..םא [רגו -- םא | 'רתכנאפְך אבא רב .ן הוורב | ן הייח 10 | ןך 'ל םלש
 ירכ'אפ ל .ת ךיקדצ ..םלשו התא ..םאו ךז םא ,'ך ךקרצ ..'וגו התא רשי םאו ךז םא ,ך ךקדצ תונ

 | :רתכ'אופד תייה | 1רַו 'ל התא | ?ְך רשי םאו | ('א 'ל קידצ -- 'וגו)
 ;םישש ייגַה ןאכ טוקליו [ת"יכו] !יסופרב קרו .ג*חעו .הבבר בר 'ל י"כ ךערז בר יכ שרוד .'וכו אוביר יל 1
 ךב אובת 2  :ג"עצו ןינבמ תאצל ןידיתע אובר םישש שדקה חורב בקעי הארש שררה םעט ת"פיב שרפמו
 תיכולכל תביתכו ,תיחולחל 'ולכ חל ךב ןוקירטונ חלכב שרוד י"רו ,ךתתימ םוי דע ךחלבו ךחכב היהתש .'וכו
 "יפו תיכולכיל ךב .אבח ייגה 'א ךולכל 'ע ךורעב םגו  ,תיכולכל 658 דצו תיכלכל 498 ךצ ליעל ומכ ף"כב
 . 978 רצ ליעל י"מב 'יעו א"הו ת"יח ףוליחב הלכב חלכב ישרדו 'וכו הלוכב אבת מא ןינברו ,תיחולחל ןינע
 חלכב אבת ירמא ןנבכ  תיחולחל ךב אבת רמא קחצי 'ר אבוה םש בויא םינג ןיעמבו ,'וכו ,המל ה"דב
 ריש שרדה ןושל םשו ,הירחאלשו וז החיתפ וככרוה םש ב"גאבו ,נ"חעו םולכ רסח וניאש אלמ ילכב
 וניבא בקעיש יפל א"ד 'וכו הנה שש שרפמ המלשו 'ןגו .ךליצי תורצ ששב הזשז ירוענמ יגוררצ תבר תולעמה
 ךלצא יתייה אל תסנכנש הרצ לכב יכו ה"בקה ול רמא לארשי אנ רמאי ירוענמ ינוררצ תבר רמואו ןנרמ היה
 סע ואבש העשב ברח ידימ המחלמבו 'וגו םירצמב רבש שי יכ בקעי אריו יתמיא תוממ ךרפ בערב ךליצמו
 ארית אלו "וו ןבל יגב ירבד תא ץמשיו יתמיא אבחת ןושל טושב שיא תואמ עברא ושע
 תיבמ אצוש העשב יתמיא קחשת ןפכלו דושל 'וגו םיהלא תתח יהיו ועסיז םכש ישנאב יתמיא אבי יכ .דושמ
 הרשה ינכא םִע יכ 'וכו ןאצב ,עגנ אל תויחה ןמ דחא העור היהש ןמז לכש ארית לא ץראה תיחמו 'וכו ויבא
 רעג רמאנש היח ארקנש ותארקל ושע ץריו ךל המלשה הדשה תיחו 'וכו םוקמה ינבאמ חקיו יתמיא  ךתירב
 ינב ויהיו וירחא ביתכ המו לארשי ןוכשב יהיו יתמיא ךלהא םולש יכ תעדיו .['ב ח"יק םיחספ 'ע] הנק תיח
 תבר רמואו רגה ארוק תא ךל יתישעש םירבדה ולא לכ רחא בקעיל ה"בקה רמא "וכו רשע םינש בקעי
 עשוהי .יר "וכו ןושל טושב ה"שז 'ג"פ םשו ,'וכו יל ולכי אל םג רמו א בקעי ליח ת ה ירוענמ ינוררצ
 וכו אנ רמאי + :'וכו הרומא איה דודב רמא ינמחנ רב לאומש 'רו הרומא איה בקעיב רמא יול ןב

 ועל ועו יריכמ 'קליבו ט"וכ ר"ב 'יפב 'ינהש ומכ אבס לארשי לארשו אנ רטאי ושרדו ,נ"חעו יתמלשה
 וכו ינוררצ תבר רמאו רזח בקעיו םולכ ךל לוכי ושע יכו ךל ולכי בקעיל רמא הזבקהו .םש י"מבו 4

 "וכו תוער תובר תוחיתפהו ,כ"יכב והנתיל הירחאלש תוחיתפה יתש םע הרצקה וז החיתפו ,יל ולכי אל םג
 187 רצ בוט לכשבו 'וכו רטשי 'ה החיתפה האבוה ט"קלבו ,!בו א א"יכו פ"יכב םג ואצמנ אל 'וכו רמשי י"י
 וששגתנש ויפולאו ושע תשיגפו ותקילדו ןבל תמרמו תמטש ולא תוער תוכר "וכו תוער תובר החיתפה שרפמ
 !ה ה"שו םש ב"מ אמוהנתב םג החיתפהו ,םלש בקעי אביו ביתכד 'ה ונליצי םלוכמו 'וכו קידצ היהש בקעיב
 'בקעיב ןאכ ושרד םש בויאב הז קופפ םג וכו ךז םא 10  :בקעי אביו ךאבו בקעי אציו ךתאצ "וכו רמשי
 /;ת"פיב 'יעו קידצ היה אל רבעשל אה שרדה השקו 'וכו רמוא רזגתו ךוטסבו "וכו תורצ ששב 'פה ומכ
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 ריתע (סש סש) ךקדצ תונ םלשו ךילע ריעי החע יכ ,קידצ היה אל רכעשל אה התא אלא 'תכ ןיא
 תישארב) 'ונו םת שיא בקעיו 'תכש יפלו ,תישעש תוקדצ תאנה לכ ךל םלשלו ךילע ררועתהל אוה
 :םלש בקעי אביו ךכיפל (וכ הכ

 רמוא רזגתו (חכ בכ בויא) רוא הגנ ךיכרד לעו ךל םקיו רמוא רזנתו חתפ היכרב 'ר
 םיהלא היהי םא 'תכש יפל ,רוא הגנ ךיכרד ינש לע רוא הגנ ךיכרד לעו ,כקעי הז ךל םקיו
 ,(וט םש םש) ךיתרמשו (כ םש םש) ינרמשו ,(וט םש םש) ךמע יכנא הנהו (כ חכ תישארב) ידמְע

 :םלש בקעי אביו (אכ םש םש) םולשכ יתכשו
 ערזש כקעי וניבא הז העמדב םיערוזה (ה וכק סילהת) ורצקי הנירב העמדב םיערוזה

 ךל ןתיו (םש םש םילהח) 'ורצקי הנגרב ,(בי זכ תישארכ) יבא ינשומי ילוא העמדב תוכרבה תא

 הכבו ,(א טכ תישארב) 'וגו ןילגר בקעי אשיו (0 םש םילחת) ךלי ךלה ,(חכ סש תישארב) םיהלאה
 ,אבו וערזךשמש (םש טש םילהת) ערזה ךשמ אשונ ,(אי םש תישארב) ךביו ולוק תא אשיו (םש םש םולהת) <

 :םלש בקעי אביו היתמלועו יומלוע ןיעט יתא היל ידייה (סש פש) ויתומולא אשונ הנירב אוכי אוב
 סייפסס יכ סילסס 'קלי  ,ניילק יכ עוקלי 5 = : סט כ" סעוסנפ 'עו ,[י"כ יג: 'ב "ס] כ3"פפ ןמקל , ס"קסמ יכ בויס 'קלי פ

 :בי* יש ו"יכק סיטספ יכיכפ 'קלי ,('ס ייק ו"כק סילכמ שכדע)

 אה | 1ךן ₪ רשיו ךז םא [התא | ן ןכ 'תכ ןיא ,1רתכ'אפד ןאכ (תכפ 'תכ) ביתכ ןיא 1

 ,ו וגו .פאפ [ךקוצ --םלשו | תל דיעי ['רכגאופד ריעי * | ב התייה .*ך%א תייה | כ"אפ יל
 תואנה | גאופ ןתוא לכ | ם םלשלו ךל [ךל --ךילע | 'רתגד הזבקה :כאופ |אה ? | רתנד יל
 | תפד תוקדצ .1ך תואנה תוקדצה ,?ף תואנה תוקדצ ,5א תואנ תוקדצ ,ן תוקדצ תואנתה ,] תוקדצ

 | כגאו יל .תד םילהוא בשוי .פ ['וגו | א בתכש .כנאְד בותכש .תופ [יתכש | ָןְו יפל | ן התישעש
 ..ךכרד . .רזגתו / לא רוא . .רוזגתו [1א רוא -- רזגתו * + | ן םכש ריע םלש | %א אוביו | ן בותכ ךכיפל 3

 [יתכנ'אופד רמוא * | א רוזגתו | ינפ 'ל .כ] ךל ..רמוא רזגתו ,'ל רוא ..ךיכרד . . םקיו רזגתו ; רוא
 /תגו ['תכש יפל | ןך רוא הגנ ךיכרד לעו ,י םיכרד ינש לע ,?א רוא ..'ב לע [רוא -- לע 5 | ל 'ל .?א רמא
 | כנפ הנה | ?א ךרדב ינרמשו .כ1אפ יגרמשו ;ןֶד 'וגו = :יתַו [ידמע 6 | אפ יל .יִד בותכש יפל
 | ייל ,ןן ךלת רשא לכב ךיתרמשו ,1 'וגו ךיתרמשו ,לאפְד ךיתרמשו ,!ףַן [ךיתרמשו ינרמשו
 ביתכו ;%א אוביו .יכנ'אופ [אביו | 1 ךיתובישהו .ןְד יבא תיב לא .] 'וגו = .יכא]פ [םולשב 7

 הנרב .. םיערוזה ביתכ .א ורוצקי הנרב . .םיערוזה [ורצקי --- םיערוזה 5 | 1 'וגו םלש | ךְד אביו ([ך 'תכו)

 ,ם 'וגו ₪ [העמדב םיערוזה | כנופ 'ל .תןָד ורוצקי הנרב . .םםיערוזה ([ך 'תכ) ביתכ םלש בקעי אביו ,[3 ורוצקי

 ינשמי ילוא [יבא -- ילוא | מ יל תא 9 | ינ'א בקעי .מ?א 'יבא בקעי | 1 יל הז | ך 'ל .2 ורוצקי הנירב
 .מ (םש) יכאפ [םיהלאה 19 | מיתכנאפ ורוצקי | 1 הנירב | (םילהת) יכ 'ל ,ן ינשומי ילוא .?א יבא
 ,%| וילגר . .ךולה ;מ וילגר . .ךלה ['וגו -- ךלה * | ךִד ץראה ינמשמו . .לטמ .וָוְָד םימשה לטמ ,ן 'וגו ₪
 הכו ..ךולה .ל יוגו וילגר . .אשיו הכבו ךלי ךלה ,י םדק ינב הצרא ךליו .. ךלה .?א ךליו וילגר .. ךלה
 ךשמ אשונ הכבו ךלי (5 ךולה) ךלה .1 ךליו וילגר . .אשיו ךלי ךלה 'וגו הכבו ..ךלה ,] וילגר . .אשיו
 . .וכבו [ךביו -- הכבו | (םש) יתד ךלי ךולה :כאפ ךליו וילגר . .אשיו (1א ד"הה ךלי ךלה) ךולה ערזה
 תא ךשמש ,פ תוכוב ךשמש ,"ן וערז ךשמש ,ן ויבא ..ךשמש ,י] [אבו -- ךשמש 11 | ן יל ,"ן ךבוו

 השא םשמ ךל חקו 'יתכד םשמ ערזהל דיתעש םוקמל ךשמנש .,(םש)ו ןוחמ םיטבשה ךשמש ,[% תוכרבה
 לא םרא הנדפ ךליו ..'תכד םשמ עירזהל ..ךשמנש ,ך לאותב ןב ןבל לא הנדפ ךליו בקעי תא קחצי חלשיו
 ;גופ [הנירב | מ (םפש) יכופד אבי אב ,1א אובי אב ,ו1ך אבי אוב , תָנא [אובי אוב 15 | [ך ימראה ןבל

 ידייה [היל ידייה | מָכַּפיְד יל .ל יוגו .ןך ויתומלא אשונ [י1ךנאָוְד ויתומולא אשונ * | מי'רתכאְ הנרב
 יתייא [?רתכניןד ןיעט יתא * | מיתאד יל .?ך אילדומ .'ךֶ"ָנ הילדומ .] הילדמ ,2פ היל ידיה ,ן הל
 | ?א איילדומ . .אתא ,"1א אילדומ ןיעט אתא .פ ןיעט ,1י ןיעפ אנא ,ממ ןיעט תא .1א ןיעט אתא ,ל ןועט

 ,ל היתמלעו [מ היתמלועו * | *ך םימילוע .1י ימילוע .תןד ןימילוע .מכנא"ןפ יהומילוע .?ף יהומלוע
 ,(םש) י תומילועו ,י תימלועו .*ְך התימלועו ,ך .אתימלועו ,ןך אתמלועו ,?ך היתומילועו . 1א"] היתמילועו

 | א אוביו | 25 ויתומילוע היב ירק ויתומולא אשונ (5 'תכד היתמלועו) 'כד היתמילועו

 התא רשיו ךז םא אלא ןאכ ביתכ ןיא התייה רשיו ךז םא .קוידה קר םש ימלשוריב יול ןב עשוהי 'ר רמאמבו
 יוכו אוה דיתע ךקרצ תוג- םלשו האנה ןושל תונ שרודו ,ל"יכב ה"כ וכו תאנה לכ 2 " :םש ע"קב "ועו
 ומכ תונ ושרד ר"ב 'יפבו כ"יכבו 'בו 'א א"יכבש 'יגה 'יפלו ,םירחאל תישעש תוקרצ תאנה 'לכ ךל םלשלו
 רזגתו שרפמו ,ךתרזחבו ךתכילהב .ךיכרד ינש לע 5 :תונ תלמל שרדה רפח [ת"יכו] פ"יכו ?יסופדבו ,תואנ
 יכנא הנהו ה"בקה םייק םולשב יתבשו 'וכו ינרמשו וכו םיהלא היהָי םא רמוא רזג בקעיש המ 'וכו רמוא
 אמוחנתבו "וכו איה תפרופמ הדב םש י"מבו 800 דצו 795 דצ ליעל ייעו 'וכו בקעי אביו "וכו ךיתרמשו "וכו
 רוא הגנ ךיכרד לעו אתיא םשו ,'וכו רמשי 'ה ה"שז שרדהל ךמסנש 'וכו רמוא רזגתו ךורא רמאמ םש בזמ
 תלמ קחמנ םשו) ו"יכב ה"כו .אבו וערז ךשמש 11  :'וכו התנועב אלש שמשל ה"בקה עיקשהש ,םימעפ יתש
 שרדה הז ייפכו ,ןאכ טוקליבו ([ערזה ךשמ הגוה תורושה ןיבו 'וכו ךשמש ויתומולא אשונ בותכ ל"יכבו] אבו
 ר"ב 'יפבו ,'וכו םשמ ערזהל דיתעש םוקמל ךשמנש 'יפופדב 'יגהו ןרחמ םיטבשה ךשמש םילהת 'קליב ייגה
 (תוכרבה תא) תוכרב ךשמש 'יגה יריכמ 'קליבו י"כ העבראבו ,ןבל תיבל ויבא לש וערז ךשמש שרפמו פרוג
 ךלהש בקעי וניבאב רבדמ 'תכה 'וכו העמדב םיערוזה ה"שהז 519 'ומע ג"המב החיתפה רחא ןונגסבו ,ג"עצו
 הל ו"יכב תלגרומה הביתככ) הל ידייה ו"יכב ה"כו .היל ידיוה 12 :'וכו רמואו הכוב היה םיטבשה תא עורזל

 שו
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 אכה סרב (גל גל תישאוב) וכירי לע עלצ אוהו 'תכש יפל ופונב םלש [םלש בקעי אביי|
 (ט סש םש) והכהו תתאה הנתמה לא ושע 'בי םא רמאיו 'תכש יפל וינכב םלש ,וסוגב םלש

 810תא רבכמ היה םינש ט אחא 'ר םשכ ןיכא 'ר רמאר בגלעפא ונוממב םלש ,וינככ םלש אכה סרב
 ינשנ יכ חכש ףסוי לכא ווומלתב םלש רמא ןנחוי ר  ,ונממב םלש אכה םיב ןורודה ותואב ושע

 :(אכ אס סש) ילמע לכ תא םיהלא +
 ינפ תא ןחיו א'ר ,תוירור םהל חלשמ ליחתה ,ריעבש םינפה תא ןגח ריעה י:פ תא ןחיו

 ול שיש םוקמל הביט קיזחהל ךירצ םראש 'מא 'רה לוזב רכומו ןיסילטה (תא) רימעט ליחתה ריעה
 :סט םנט ,סט עוקל" 6  :'פ "ק ו'פפ ןמק5 4 :986 75 ליעל 0 - :'כ ניל סנס ,ג'לק יכ סוקל

 | ן הכה | אחופד וכיי .יתג'א [וכייי | עלוצ | אפ גתכש .כאחד גותנש .ייתנְו ['תכש 1
 ,לונ'אופ [תכש | י 'ל ,!א וינבב םלש ונוממב םלש ,ל וינכגו ונוממגו | תג1אחופְד וינבב םלש * 2
 ,תוחיד והכהו .. ([ך אובי) אבי םא .י והכהו ..אבי םא רמאיו | [ןְד וב ![ן 'תכש) בותכש ,?ַאָזְד 'ותכש

 | א םינב לע םא ינכהו (?א אובי) אבי ןפ .גןפ ושע אבי םא רמאיו ,ך הגחמה היהו והכהו ..אבי םא
 | כופ רטד | י גיעאו .י'רתכאם'ד גיעא .7ך בג לע ףא ,| בג לעפא | י 'ל ונומסב םלש | ן הכה
 היה | ך הנש .יירתנאחופ [םינש | עשה | א אייח | בם םושמ | *י יבא .תד ןובא .ירכגאופ |ןיגא

 בקעו היה" .[ך בקעי 'יבא ..היה .ך וניבא בקעו ..תיה ,'ףך בקעי רבכמ היה .כפ דככ ,יגא] [דככמ
 םלש | ן הכה ! ₪ ןורודב .י!ךג ןורוד ותואב .ןֶד ןורודה התואב .תכאה"ו |ןורורה ותואב 4 | ך דבכמ

 /ן יוגו .יכאחפ [ילמע -- תא 5 | ןך וב 'תכש [חכש | ו ותרותב םלש ףא ,א ודומלתב םלש ףא [ודומלתב

 רועה -- ןנח) 'ך ןנחל ליחתה .י'ע ןנוח 6 | ד ול הלמע ('ְ הלמע) למע שפנ רמוא אוה ןלהלו ילמע ..תא

 ,ל םהְג חלשמ ['ר'אחוְד פהל חלשמ * | "ת ריעה .ר'ע ייע | "ת ינפ .ר סינפ | ר'ת 'ל תא | (ת יל
 ,עְכ תוינוווד ,ןִח תוגורד ,וָד תונורוד .1רופ [תוירוד | 5 םחלשמ ."ע'א ןהל חלשל ,י ןהל חלשמ

 | *רא הל ('א חלשמ) רימעמ 7 | יכאפ יל .ל ןחיו [חוד ריעה -- ןחו * | כא ל א'ד | א ןורוד
 | ינ'או הרה .עתכ"אחפד אדה | 'א ייפילטיא .יעתו ןיסילטא .כפ ןיסלטוה .זח ןוסילטיה | 'ל תא
 /[ך אבוט [הבוט | כפ קיוחמ | 25 םדא ךירצ ,יָ]נ םדא ךירצש ,ל םדאש [עתאחוד ךירצ םראש * | הרמא

 | חל ל [יעתנאופד ול * | א הבוט םוקמל ,י ימל [םוקמל | 'א יל

 לעב הנה ויחא לא שיא רמאיו 'פל ד"פפ ןמקל ןכו ןה הנה ומכ אוהו היל ידיה כ"יכו פ"יכבו ,(היל תרומת
 "יכב '\ ייפ ב"צפבו ךימוק היל ידייה ינדא ןה ז"פפ ןמקל ל"יכבו יומלח ןיעפו יתא היל ידייה 'וכו תומולחה
 ייסופדבו ;987 דצ א"ח ל"תמעב רעשיילפ 'חה תופסוהבו ידייה 'ע ע"ומב ייעו "וכו היל ידייה היל רמא
 וירענ היתמלועו יומלוע ןיעט יתא ויתומולא אשונ 'וכו אובי אוב םגרתמו ויתומולע ויתומולא שרודו .הוטימשה
 יתייא בותכ ל"יכבו ,אתמילוע אתמלוע הרענ המלע 'גרתו םילוע םלוע רענ םלע 'גרתו .הנוד 'ולכ ולש הרענהו
 היתומולועו יהומולוע ויתומולא אשונ םש ג"המבו ,ל90 רצ ב"ח ר"תמעבו ג"חעו יתהגהו היתמלעו "וכו ןועט
 היב ירק ויתומולא אשונ ('תכד) 'כד שרדה ףוסב ףסונ כ"יכו פ"יכבו ,('אימילוע איקוניל ןיחוצ יאברעב
 ץוח) י"כ ראשו ייסופדב םג ןאכ אתיא אח א 'ר םשב 'יגהו ,ושעל חלשש | .ןורודרה ותואב 4 = :ויתומילוע
 םימעפ ליעל ומכ תחא הביתב בגלעפא תביתכו ,'וכו ןיבא 'ר ה"דב םש י"מבו 936 דצ ליעל 'יעו ('א א"יכמ
 רמאד בגלעפא וינבבו ונוממבו ופוגב םלש אכה םרב "וכו ופוגב םלש בותכ ל"יכבו ,560 דצ ליעל 'יעו תונוש
 בותכל ךרצוה 'וכו עלוצ אוהו בותכש יפל שרפמ ט"קלבו ,ההיד וידב רפסה בתכב יטיש יניב ןוכנל הגוהו "וכו
 ופוגב םלש היה ושע רש לא אבש דעו 'וכו העש יפל אלא עלוצ היה אלש ופוגב םלש םלש בקעי אביו
 ונוממב םלשו ער עגפ אלב םלש אצמנו והכהו תחאה הנחמה לא ושע אבי םא רמאיו ביתכד ויתונחמב םלשו
 בקעו ץקיו 796 רצ ליעל םג שרוד י"רו .ודומלתב םלש | :'וכו םולכ רסח אל ושעל רגישש הנחמה לכ יכ

 תא םיהלא ינשנ יכ חכש ףוסבו ו"פפ ןמקל שרדה ןכו יוכו ינשנ יכ חכש ףסוי לבא שרודו ,ותנשממ ותנש
 םגו ,'ב ט"צ ןירדהנס 'יעו ול הלמע למע .שפנ רמוא אוה ןלהלו ןאכ ףסונ [ת"יכו] 'יסופדבו ,ילמע לכ
 ולמע לכ תא םיהלא ינשנ יכ רמאנש ודומלת חכש ףסוי לבא ודומלתב םלש קר 'יגה 188 דצ בוט לכשב
 לצא ררשכ ףסויב וגיצמש יפל ו תרו תב םלש םלש בקעי אביו שרפמו םירמאמה סריס םש ג"הטבו ,'וגו
 א"ד ותרותב םלש םלש ל"ת ןכ בקעי ףא לוכי יבא תיב לכ תאו 'וכו ינשנ יכ 'תכד ודומלת חכש רפיטופ
 םלש בקעי אביו ל"ת ונוממ רפח לוכי םיתאמ םיזע תוניירודה ןתואב ושעל דביכש פ"עא ונוממב םלש
 ופל וינבב םלש א"ד םלש בקעי אביו ל"ת ןאכ ףא לוכו וכרי לע עלצ אוהו 'תכש פ"עא ופוגב סלש א"ד
 םלוכ ולעש 'מלמ םלש ל"ת רבד ןאכ עריא לוכי הטילפל ראשנה הנחמה היהו 'גו ושע אבי םא רמאיו 'תכש

 ונוממב םלש ופוגב םלשי בר רמאו םש תבשב רמאמה ןושלכ ותרותב םלש י"ר רמאמב םש  הנישו
 בותכ פ"יכבו] ריעבש ןיבושחה ריעבש םינפה ריעה ינפו ןנח ןושל ןחיו שרוד .'וכו ןנח 6 :ות

 ,989 דצ ליעלי'יעו תונתמ תוירוד םהל חלשמ ליחתה [םירש 'יפ כ"יכבו ,םירש םינפז
 יבשוי לכל רכומו תויונחו םיקוושה תא דימעמ ליחתה ריעה לכ תא ןנחש ריעה ינפ תא ןחיו

 ןנח "וכו .ןחיו ונממ האנה 'וכו דימעמ ליחתה ריעה ינפ תא ןחיו םיסרופמ םירמאמה ת"יכבו]
 ,ש"ייעו 818 דצ ליעל ןיסילטא ןיסילפוא ומכ ןיסילפהו [ריעה ינפ ןגח רמאמה שארב ףסונ ןוילגבו ,נ"חע

 םדא ךירצש ונדמלל אב המ ריעה ינפ תא ןחיו שרפמ ט"קלבו ,םילטא 'עבו 'ג ןפ 'ע ךורעב קתעוה
 םהל רגיש םהבש םירשה ריע לש םינפה ולא ריעה ינפ ןגח םהל השע המו ונממ האנה ול שיש "וכו קיזחהל
 ריעה תוניפ תא ןנח 'וכו ןחיו 188 דצ בוט לכשבו ,לוזב רכומו םיקוש םהל השע א"ד תונורוד
 םיקווש 'יפ ןיסילטיא דימעמ ליחתה 187 רצ םשו ,ריעה ירש ולא םעה תוניפ תונורוד חלוש ליחתה

 דמלמ "וכו ןחיו 529 'ומע ג"המבו ,ונממ היי נה ול שיש 'וכו קיזחהל םדא ךירצש ךדמלל ל
 א"ד ונממ האנה ול :שיש 'וכו קיזחהל ירכ םנח תונתמ תו אי ירו ד םהל חלשמ ליחתה ריעבש םינ חט
 םהל ןקית עבטמ בר רמא ריעה ינפ תא ןחיו אתיא םש תבשבו ,לוזב רכמו (?ןיסי לט א השעש וכו ןחיו

 3) אָיְמילוע. = ?) ןיסילְטַא
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 דע ארוריגלש םיבורח םילכוא ונבו אוה םינש גיי הרעמב ןומט השע יחוי ןכ ןועמש 'ר = :ונממ היינה
 ןירפיצ דייצ יאק דייצ דח המח ,התרעמר המופ לע היל ביתיו קפג הפוסכ ,הדולח ןפוג הלעהש

 ('ם 'י) ץעונ כפס 'פ םלסק טכדע ,('5 ס"פ) סלשכ 'פ לתקיקפ ,סמ סנס ,יד סל ע'פ םיעינט יטוכי ,סט עוקלי 1
 :ב" "2 ז"" סילקס עכדע ,נ"פ כסקפ עכדע

 חילשמ ליחתה ריעבש םינפה תא ןנח ריעה ינפ תא ןחיו ₪  [ונממ | יעתאחְד האנה .גןפ [היינה 1

 ,פכא ןומט השע (כ%א יאחוי ןב ש"ר) י"בשר .1 ןימט ..'ר /3יעפ [ןומט -- ןועמש 'ר |  ןר תונורוד םהל

 ןידבע .הירב רזעל 'רו יחוי ..'ר אמלד .ןְד ןירימט ווה הירב רזעלא 'רו ([ך יאחוי) יחוי ןב ןועמש יר
 הרשע שלש 'ע [ונבו =- םונש ג"י | ן עקבד אתרעמ הדהב ,[ןד אתרעמב :יעכנאפ [הרעמב | ן ןירימט

 ןיגש רס ילת .ָך אדמשד אמויב הנש הרשע שלש ,פ ונבו אוה הרשע שלש ,וָןא ונבו ..הנש (%א גיי)
 ויהו ,ְך םילכוא ויהו ,ף'א ןילכואו .עכנלאפ ןילכוא | 1 ןימויד ןינש הרשע תלת ,ן אתקעד אתעשב
 ,1ף אדוריגד .פ הדורג- .(%) ד אדורג ,1 [אדוריג | ך יל לש | ןיבורח | ןך ןילכא ווהו .ן ןילכא ,י ןילכוא
 ףוסל .ךכנא אפוסב .'יפ [הפוסב | ך אפוג ל | ע אנודרג ,יא ארודיג ,  ארורג ,?ך אעדיגד ,*ך אדורגד

 ,?ףכנ?אפ היל ביתי .1א [היל ביתיו | ך י"בשר קפנ ,ו"ך קיפנ | תד ןינש (ת רפ תלת ,1ְך ג"ו) הרשע שלש
 .ירכאפ אתרעמד | ד ערת לע .א אמופב ,2 הימופא ,1ףךפ אמופא ,י"ְרָנ אמופ לע | ו1רךִתְד ביתי

 /תד דייצו םיאק .רַנ דייצ םיאק , דייצו יאק | רעתכנאפד אמח ,5ו [המח | ד אתרעמ ,2 'תרעמד

 | א םירפצ .'א 'ירופצ .?ךְד ןירופצ .?י'רכפ-ןירפצ .עתנ [ןירפיצ | י רצ .*ךכפ דייצ .א רצו םיאק

 הז רופיס .'וכו יחוי ןב ןועמש 'ר 1 ::םהל ןקית תואצחרמ רמא ןנחוי 'רו םהל ןקית םיקווש רמא לאומשו
 ול רמאש ומכ הירבט תא רהיטש י"בשר השע ןכו "וכו הבוט קיזחהל ךירצ םדאש רמאמהל ןאכ ךמסנ .אלפנה
 ןיכירצ רמא וגינפלש תירקיעה ייגב ג"לו וילאמ ןאכ ןבומ םירמאמה ךשמהו ,'וכו ןל תדבע אתבט אדה לכ' ונב
 ;ר"אלב ולוכ טעמכ ותליחת דבלמ ונינפלש רופיסה לכו ,'וכו םישוע וניתובא ויהש ךרדכ הבוט תושעל ונא
 ר"פד טוקליבו (םיכרע העבראב) ךורעבו ר"ב 'יפבו כ"יכו ג"יכו יבו ?א א"יכו פ"יכב םג ל"יכב ומכ .אחפונהו
 ימלשוריב ןונגסהו ונינפלש ןונגפהמ רופיסה  בכרומ 'יסופדבו ,אצת יכ 'פ יטנאקרב רופיפה תלחתה אבוה ןכו
 וספדנש טוקליה תואצוהבו ו"ד טוקליב רופיסה בור והיגה 'יסופדה 'יג י"פעו ,'וכו םש אתקיספבו תועובש
 דח אמחו 'תטימשב רבע הוה יחוי ןב,ןועמש 'ר רופיסה םשארבו םירמאמה םיסרוסמ תיעיבש "שוריבו ,וירחא
 תוישעמ ירופיפ ךותב םש ורדסנש אתקיספב םיִרופיפה תחסונ הבורק ימלשוריה ןונגסלו ,יוכו  תיעיבש * טקלמ
 הירב רזעל ירו יחוי ןב ןועמש 'ר אמלד ו"יכב רופיפה ליחתמ אתקיספה ןושלכו) ונב רזעלא ירו  י"בשרב
 ןמיסב אתקיספה לא זמרו עטיקו 'ו גו ןילכא ןימויד ןינש הרשע תלת עקבד אהרעמ הדהב ןירימט ןידבע
 שיו ,890 רצו 717 דצ 89 דצ ליעל י"מב 'יעו הל תווה ןכו יטמ דע חל שב שרג "כב לגרומה
 ינכ עבונ אתקיספה ןונגפמו ,(אתקיספה ןונגסב רופיסה וב היהש ר"ב םפוט ו"יכ בתוכ ינפל היה םא קפסל
 שמתשהו) 'וכו הניד וז שחנ ונכשי רדג ץרופו שרדב םש רדסנש (םינוש םייונישב) תלהק שרדמב רופיסה םג
 רזוג ירמאד תיאו דועו 'וכו םוקי עיברד ןיד לע ינא רזוג רמא םש תואחסונ יתשבו ונינפלש אחסונב םג
 םש ךמסנו לוזב ורכמו דע'רופיפה רתסא 'מב קתעוה תלהק שרדממו ,(הטמל ייעו 'וכו תוחי יאליע .לע ינא
 הירב רזעלא 'רו י"בשר ןה ימ ךמש שודק לע תואדלוח ןרשב הלעהש ולא דלחמ 'וכו 'ה ךדי םיתממ א"ד שרדהל
 'ר ןוגכ הדולח םפוג התלעש "וכו דמש לש ורודב רבדמ 'ה ךדיב םיתממ ושרד םש םילהת שרדמב םגו "וכו
 ןועמש 'רו יסוי 'רו הדוהי 'ר יבתיד םש תבש ילבבב רופיסה ולאה תונונגפה לכמ הנושמו ,'וכו יאחוי ןב ןועמש
 קתש יסוי יר "וכו ונקת וז המוא לש םהישעמ םיאנ המכ רמאו הדוהי 'ר חתפ והייבג םירג ןב הדוהי בתיו
 ועמשנו םהירבד רפיסו םירג ןב הדוהי ךלה 'וכו ןמצע ךרוצל אלא ונקת אל ונקתש המ לכ רמאו י"בשר הנענ
 ףיקת יכ 'וכו אשרדמ יב ושט הירבו אוה לזא גרהי הניגש ןועמש 'וכו הלעתי הליעש הדוהי ורמא תוכלמל
 הז לע 487 דצו 179 דצ 'ד ארודהמ ד"ח םידוהיה תורוקב ץערג ייעו 'וכו אתרעמב ּושט ולזא "וכו אתריזג
 אוה הרעמב אבחנ םינש ג"י ההש וכו ןומט הש; :(םש הרכזוה אל אתקיספהו) ויתונונגס יטרפו רופיפה
 לש םיבורחו ,'וכו השע םינש המכ 936 דצ ליעל ומכ ןומט הש ע .ןושלהו ,'וכו םיבורח םילכוא ונבו
 א"ח ל"תמעבו יב דרג 'ע ךורעב 'יעו הרעמה תוביבסב שבי םוקמב םילדג ויהש םיבורח עמשמ א דוריג
 'וכו שבי ייפ ('ב 'ק ןיבוריע) אדרגב יסנק ירתנ אק אהו םש דועו ,אנו ד רג 'יגה םש ךורעבו ,857 רצ
 אוהש "וכו תרק ןליא ייפה ומכ םש ןיבוריעל א"ס 'יג איה אדורג 'יגהש 'רנו ,'וכו חרק .ןליא ייפ אדורג א"ם
 א רודיג לש 'יגה טוקליבו 'בו 'א א"יכבו ,'ד דג 'ע ךורעבו ס"דב 'עו  םש ןיבוריעב לאננח . וניבה .שוריפ
 הרעמה התיה 179 רצ םש ץערג תעדלו) ר"פד טוקליב אתילו ו"ד טוקליב ףסונ םוקמ םש ןוילגה 'יפו
 י"בשר היה ר"בב 'יגה יפלש 438 רצ םש ש"מ ותעד ףוסל יתדרי אלו ,בורח רפכ וא אבורח םוקמל הבורק
 על םג 'יעו א"ה א"פ תורשעמ 'שוריב הרודג יבורחו הנומלצ יבורח לע ריעהו הרודגד ןיבורח תרעמב אבחנ
 ;םיעודג אדוריגד ןיבורח ט"וכבו) ןיעורג ארורגד ןיבורח שרפמו סרוג ספדנה ר"ב 'יפבו ,(177 דצ ןעמאננעצנאלפ
 ץצקנה ןליא אדודיג לש ןיבורח שרפמו סרוג רחא ןושלמ ט"יכ ר"ב 'יפבו ,ןיעודיג אעדיגד ןיבורח א"יכבו
 ןפוג הלעהש דע 'ב דלח 'ע ךורעב םג קתעוה ןאכ ר"במו ,(ןילכוא ויה ןידודיג חיפס ותואו דודיגה ראשנו
 םילכבו "וכו הדולח הלעמ "וכו סלוב 111 דצ ליעל ומכ תכתמ לע הלועש הדולחמ לאשוה ןושלהו ,הדולח
 ימלשוריה תחסונו ,405 דצ ןיצידעמ עשידומלת-שילביב סוירפ ?יעו "וכו הדולח התלעהש טחמ ה"מ ג"יפ
 דע המורתהד ןיבורח תרעמ ב ןינש רשע תלת אתרעמב רימט דבע יחוי ןב ןועמש 'ר םש תיעיבשב
 ,(ונבו אוה עמשמ ומחינ תוחינ רמא םש 'יגהב ןכא ,ונב רזעלא 'ר רכזוה אל םשו) הדולח ופוג הלעהש
 עקבד אתרעממ אדחב ןינש רשע תלת ןירימט ןידבע הירב א"רו י"בשר אמלד םש אתקיספבו
 תודולח ןפוג הלעהש דע (ןמורתרד ןיבורח ןילכא עקפ ד אתרעמב םש דרפסקא י"כבו) ןיבורח ןולכא
 ןינש רשע תלת עקפד אתרעמב ןירימט ןוה הירב רזעלא 'רו י"בשר תלהק שרדמבו ,תודולח
 ןירימט ןה ןודבע הירב רזעלא 'רו י"בשר םש רתפא 'מבו ,םירמהתו ןיבורח ןילכא ןווהה אדמשב
 ןווהו (תלהק 'מב ל"צ ןכש 'רנו) הדו לח ןוהירשב קילסד דע אדמשב ןינש רשע תלת אתרעמב
 /מבו ,(אדמשד אמויב "וכו ןירימט ווה הירב רזעלא ?רו י"בשר ןאכ 'יפופדב ןכו) ןיר מ תו ןיבורח ןולכא
 תבשב ילבבה ןונגסבו ,הדולח ןפוג הלעהש דע םינש הרשע שלש ונבו אוה השעש י"בשר ןוגכ םש םילהת
 :'וכו אלחב והיראווצ דע יבתי ווהו והיינמ יחלשמ ווהו אימד אניעו אבורח והל ירביא אסינ שיחרתיא םש
 ריהשכו םירופצ דצו דמוע דחא דייצ הארו הרעמה חתפ לע בשיו י"בשר אצי םינשה ג"י ףוסב וכו הפוסב 2
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 ידעלבמ רופיצ רטא ,הרצחימ תווה הלוקיסס הנשפ תווה סימיד אימש ןמ הרמא אלק תרב עמש הוה רנו
 ינב הדהב ןוטתאו ןותא ןכרשמ הילימ חכשא קפנ ,שנ "בר שפנ ןמכו ןמכ רח הדצחימ אל אימש
 ןט תחי :ןייכדמ ןנא חילו הירכט ןל תדכע אתכט אדה לכ אכא הירכ היל רמא  ,רקמ תיבר

 ,א וולוק תכ ." אלק תכ | כפ 'ל .רתד (תך י"גשר) ןועמש 'ר עמש חוה רכו .יענא (עטש -- דכו
 ,'ר'א סומיו .עכם ([סימיר | כש הרמא הוה רכ עמש ,'' אימש ןמ 'מא הוהש | ₪ אקפנ אלק תב
 לע [הגשפ< | תד יל :יער'א הוה ."רענפ תוה .כ'א [תווה | רתיאד סומיר סומיר ,!ו סומר

 תוח רכו ."'כנאם אלוקיפס .ץ |הלוקיפס | לע תביזתשאו .ן אגסיפ .ךְד אגספ .'א אגשופ .יקכ'א אגשפ
 | .*ך אלוקופס הרמאד . . רכו ,?ך אלוקפס חרמאד . .דכו .[ך'ך אלוקפס הרמא אלק תרב ([ך ש"ר עמש) עמש
 :| ויד הדכלנו ארצחמ ,י?ךאפ אדצהמ .2 הדצתמ .'רענ אדצתיט | י?ךא הוה .'רעתכפד תוה .ג [תווה
 ,כנפ [ןמכו -- רח | 'ינא אלוא .?רתוכפ ארצתמ .1ך אדצתימ ? | ?ךא ירפצ .'רתכנפד רפיצ ,ו"ר רופצ
 /[ןיך הָמכו המכ תחא לע .*ך הטכו המכ רח לע ,י ןטכו ןמכ ,'א ןאמכו ןאסכ רח לע .'ך%א ןמכו ..דח לע

 :רעתנאד חנשאו .כפ [הכשא | 'א ישפנ ,,?ו שנרב ,[ן שנ רב שפנ .*א שנרבד שפנ | ?ך וזכאע

 תלטנתנו - [ןכְרשמ | 'א ןילמ .?א אילמ .*ך איילימ .ירעתכפד אילימ ,ל הילומ (הילימ * | ו אמחו
 ,וףפפד ינג יב .וירָנ [ינב | ך אהב ,] ינהב .יתכיאפְד אדהנ .!א [הרהב | ןוחסאו | ןןְד הריזגה

 | ת הירגל | תד אירנטי (ת רקומ) דקומ .*י ידקמ .רכ דקמ .נאפ |רקמ % |  תא'ד ינכיג
 ,1ך יירגט .*רע'א [הירגט | ר ךל | כ'אפ רגע .יר אדגע | ת ןידה | רעתאד 'י .י'ר'עכגפ [אכא

 | י הל [התי | 'רתכגפד ןכימ .*א ןאיכרמ .'ך ןיכדמ .יע'א [ןייכדמ | י אלו | י'רתכג'אפד אירבט

 (?הלוקופס חרמוא לוק תבשכו תחרוב רופצה התיה ישפחל חוליש ('סימיד םימשה ןמ תרמוא לוק תב עמוש
 ,םדא ןב לש שפנ המכו המכ תחא לע הדוצנ הניא םימש ירעלבמ רופצ רמא הדוצנ רופצה התיה התימ שנוע
 רייצ רח אמח ןט קתעוה םשו ,(גשפ 'עו) 'ד סמד 'ע ךורעבו כ"יכו פ"יכב םג אתיא סימיד הנוכנה ייגהו
 בקעי אביו יפב ר"בב ןייוצמ ךרעה שארבו) תביזתשאו סימיד איטש ןמ א"ס םש דועו ,אדצתימ תוה רע 'וכו
 רמאמה קיתעהלו םיגוש תורוקמ ןייצל םיכרע הברהב ךורעה לעב .לש וכררו ,'וכו חלשב יהיוד אתקיספבו 'וכו
 תורוגש הלוקיפס (סומיד) סימיד תולמהו ,(אתקיספה תחסונב ןאכ תביזתשאו 'יגה ילואו ,דחא רוקמ י"פע
 נ"חעו המכו המכ תחא לע ומכ אוה ןמכו ןמכ דח ןושלה ןונגסו ,407, דצ סיורקו םש ךורעב 'יעו ףישרדמב
 ןומפ חיה יאחוי ןב ןועמש 'ר םש יטנאקרב טעמ יונישב ר"במ קתעוה ונינפלש אחסונהכו .המכ 'ע ל*תמעבו
 רח .אמח אתרעמד אמופ לע היל ביתי קפנ אפופב 'וכו ארידג לש ןיבורח ןילכוא ונבו אוה םינש ג"י הרעמב
 * ידעלבמ רופצ רמא אדצתמ יוה אלוקיפש אגשפ תוה פומיד 'וכו אלק תרב עמש הוה דכד םירופצ דייצ םיאק רייצ
 ימח קפנ.יהניל רמ א ןינש רשע תלת ףוסל םש ימלשוריבו ,'ןכו שנ רבד ןמכו ןמכ חלצא אל אימש
 עמש היתדוצמ סרפ ירפיצ רייצ דייצ דח אמח אתרעטד אמופ לע היל ביתוו קפ אמלע אלק המ
 !רנו) 'וכו אשנ רב ןכש לכ אד ב י אל אימש ידעלבמ רופיצ רמא תביזת שיאו סומיד הרמא אלק תרב
 הרמא הוה דכ 'וכו עמש םש ימלשורימ אכוה 'וכו סומיד ה"דב 'ב ז"ט ז"ע תופסותבו ,םש עטוקמ רמאמהש
 רב ןכש לכ אדצחמ .אל אימש ידעלבמ 'וכו אדצתמ הוה אלוקיפס הרמא הוה דכו 'וכו אגספ הוה סומיד
 רב דח ל אמחו.אתרעמ ערת לע היל ביתיו י"בשר היל קפנ ןיגש רשע תלת ףוסל םש אתקיספבו ,(שיניא
 ליצו) םיניר הרמאד אלק תרב עמשו האמרדק ןמז השרפ ןיופיצ דצימל אתדצמ שרפ שנ
 תשפתיאו (הלוקיפס ל"צו) והל קיפס הרמאד אלק תרב עמשו הניינת ןמז השרפ תבזתשאו (סימיד
 אל םש אתקיספב סרוג הדבי 'ע ךורעבו ,אר בי אל א"יכב םשו) אידצמ אל אימש ידעלבמ רופצ 'יפא רמא
 !וכו תלת ףופלו ו"רו ר"פדב םש תלהק 'מבו ,ב"שר תורעהב שיייעו אכה ןניבתי ןנאו (הדבאתמ אל יפו הדבי
 םומיד תרמא אלק תרב עמש ןיופצ דיצמל היתדוצמ םסירפ דיצ דח אמח אתרעמד יליפ לע
 אימש ידעלבמ רפוצ ולפא רמא תבזתש או אלקיפפ רמא אלק תרב תונינת ןמז עמש תשפתאו
 םש רתסא 'מב םשמ קתעוה 'וכו תשפתאו סומיד תשבושמה 'יגהו ,(שנ רב) שנ שופנ ןכש לכ ח רבי אל
 ,ר"פדב ה"כ) אנשופנ ןכש לכ חרבי אל 'וכו רפיצ וליפא רמא תבזתשאו אלקיפס 'וכו תשפתאו סומיד תרמא
 .ה"בקה השע המ רחואמ ןונגסב םש ב*מ .םילהת 'טבו .(ה"כ 'יס ז"י םילהת ירוכמ 'קליב 'יעו ,אנשפנ ו"דבו
 תואצויו סומיד תולטוגו וינפל תוסנכנ ןהמ ויהו םירופצה תא ןדו בשוי היהש ןוטלש םהל הארה
 ץוח ןירופיצ המ יאתא אל םימש ידעלבמ רופצ וליפא רמא ךכ ןועמש 'ר הארש ןויכ ןיספופא תולטונ ויה ןהמו
 "עו 'וכו שריפה לאר שי ץרא תא רהיטו דימ אציו ןיספתנ ןוילע תעדמ ץוח ונא ףא ןיספתנ ןניא ןוילע תעדמ
 אחתיפא םקו והילא א תא אתרעמב ינש רסירת ובתיא םש תבשב ילבבה רופיסבו ,ט"כ !יס םש יריכמ 'קליב
 לוק תב התצי 'וכו יערזו יברכ אקד ישניא וזח וקפנ היתריזג הלטבו רסיק תימד יחוי רבל היעדול ןאמ רמא אתרעמד
 םכתרעממ ואצ הרמאו לוק תב התצי 'וכו אתש יחרי רסירת וביתיא לוזא רודה םכתרעמל ורזיח וכו םהל הרמאו
 אוה ואב םיטקש ושענ הריזגה ירבד 'ולכ םירבדה אצמו י"בשר אצי .'וכו חכשא קפג 2 :םש סידב 'יעו 'וכו
 ףסונ [ת"יכו] ייסופדבו ,ןכדשמ אילימ 'יגה 'א ךדש 'ע ךורעב םגו ,רקמ תיבד ץחרמה ותואב ואפרתנו ונבו
 אוה [ך"מסו ו"ית לע תודוקנ םע] ל"יכב ןוסתאו .ארוביצ ךדשיו 712 דצ ליעל ומכ ןכדשמו ,הריזגה הלטבתגו
 'יגהו ,690 דצ ליעל 'יעו י"למ ינבו ,859 דצ ןאמלאדו אסא יסא 'ע ל"תמעב 'יעו ף"לאה תעלבהב יסא ןמ לעפתא
 יסתינו תוחינ רמא 'וכו איילימד עמש דכ םש אתקיספבו ,כ"יכו 'בו 'א א"יכו פ"יכב םג אתיא ר ק מ תיבד
 הירביטסד רקומ יומ ןידהב יאפסתינו תוחינ ו"דו ר"פדב םש תלהק 'מבו ,אירבטד רוק ןידהב
 יאפתינו .תוחינ ו"דו ר"פדב םש רתסא ימב ןכו .הירביטד רקו מ ד יומ ןידהב ןופ תי או ןותחנ ('ירבטד
 :יסתניו תוחיג םש יריכמ 'קליבו) הירביטד רקו מד יומב ןוסתי או ןותחנ הירבטד וקומהד יומ ןידהב
 .ץחרמ תיבד (רקימ) רקמ תיבד םעט ילואו ,םירפסה ולא לכב היגהל השקו ,("וכו אירבטד וקימרד "וכו
 עיגאלאעברא  סיורקו 'א 'ו ג"פ תבש 'שוריב 'יעו (ד"כ 'ג םיטפושב הרקמה רדחב ומכ רקמו) םירק םימ לש
 שרפמ רחא ןושלמ ט"יכ ר"ב 'יפבו ,ד ק מ תיבד ייגה א"יכו ט"וכ ר"ב 'ופבו כ"יכבו ,672 דצו 242 רצ א"ח
 !" :[אירבטד רקומ תיבד ת"יכבו] אירבטד ד קוט תיבד ןאכ 'יגה 'יסופדבו ,הדקומ ןושל הירבט ימח .דקמ
 "כ"ג ןיסומיד 'יפו  .,אירבטד ןיסומיד ןידהב ו מ חי ג תוחינ רמא אילימ ןכדשר אמח דכ םש תיעיבש 'שוריבו
 וגב אדחכ ןוביתיאו ןותא םייסמו  ,ןכדשמ אוילומ חכשאו קד קפנ םש יטנאקרבו ,10 דצ ליעל ייעו ץחרמ

 "התשע הדולחה ןמ ונאפותנש הבוטה התוא לכ ונב ול רמא | .'וכו הירב היל רמא 8 :ע"צו אשרדמ יבד 9
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 ןיקפמו ןירודמ ןוניהו .קילס הליטקו היתצצוק ידשו הסומרות ץיצק הוהו ןיסומרות הסנ רבע המ ,היילוטק
 ןמ 'מא תיאו אנוגרד אקוש ןידה ןמ 'מא תיא  עראד םע דח םק אילילב ,הילוטק ןמ החי יכרר ןמז דע

 ךודכ הבוט תושעל ונא .ןיכירצ רמא .ירכג!אפ [רבע המ | ?ךכנאפ איליטק .י1רעתְד אילוטק 1
 תושעל ..רמא ,ך - אורבט היכדל ןנא ןיכירצ רמא לוזב ןרכומו ןיסילטיא םישוע ויהש םישוע וניתובא ויהש
 הנקתל אלימ אכה אכיא .[ך ₪, אירבט אייכדל ונא . .ןירכומו ןיסילטא םישוע ןיהש וניתובא השעש ךרדכ הבוט
 1א ביפנ ,ירעתכנ!אפד בסנ | א =, איליטק ןמ היתי ןיכדמ ןנא תילו אתכוד יאה אכיא אבס אוהה ל"א
 ,1ףכגאפ ץצק '[י"רךע ץיצק * | 1 אסמרת ,?ךְָד אסומרת ,ו?ך אפומרות :עאפ ןיסומרת , [ןיסומרות

 | א סומרת .עך פומרות ;?ךכ?אפְך אסומרת ,1 אפמרות ,111ך אסוסרות | *רְד ץצקמ ל ץצוק

 היתוצוצק ,* היתצציק .*ך היתציצוק .רעכנאפ [היתצצוק | 2 הירשו .*ך"עת"אפד ירשו .ירע גיא [ירשו
 ('ז אלטקו) אליטקו = ,'ל קילס היליטקו |קילפ הליטקו * |  ך קושב קלקמד היתיצוצק 4 .ָך קושב קלקמו
 | תד קילס אליטק הוהד רתא לכו ,א וקילפ (?א אילטקו) איליטקו ,ְך אקלס אליטקו ,1ילךעכנפ קילפ
 ,רתארד ןיכרמ.,*ך ןירדמ ל ןירדמ ;כפ [ןירודמ | 5% א ןוניא .תכ ןונאו .ר!אפד ןוניאו .ג [ןוניהו

 היה) המש התיה אלש םוקמ לכו ןיקפנו .?ך ןיקיפנו ,1ךכאפ ןיקפנו ,'ולרנ [ןיקפמו | 1 ןירזרמ ,2ו ןירזחמ
 | תד הרהט םוקמו האמוט םוקמ ([ך הזיא ןייצמ הוה) הז יא ןייצמ אוהו תדמוע אסומרת האמוט ([ך םש

 ,1ךנפ [עראד --אילילב | רכנאפ איליטק .י?ךַת אילוטק | כ יברד .,1ו יכרד ,ל יכוד [!רתגאפד יכדד* 2
 רמא עראד םע יתוכ דח ([ן יתמח) היתמח ,1ו יתאד ..אילילב ,א אעראד ..אילילב , עראד .. הילילב
 ,1ף'יא רמאד .תףכפד.ירמאד ,*רַנ ןירמאד | [ךְד יאדוהיד אכס ןידהב ([ך ךיחדמו) ךחדמו ליזא אגא תיל
 | תד אניגרגד ,?ך אנוגרב ,פ אנונוד .1ךכנא אגוגדד | רת 'ל :כאפ אדה [ןידה | "א ימאד
 | א :מאד .?ך רמאד ;1ףךכפְד ירמאד ,*ך ןירמאד | רכנפ תיא

 י"ע היונב התיהש םושמ האמוט קפסב .התיה הירבטו) הימתב םיתמה ןמ התוא םירהטמ ונא ןיאו הירבט ונל
 ([11% דצ ןילמ ךרע 'ע ב"פ ח"י רפס סופיסויל תוינומדקב רפוסמש ומכ] םיתמ ירבק םוקמ לע ספיטנא םודרוה
 דע [םיתמה תא] ןיאיצומו ןיאשונ םהו הלוע תמהו תוכיתחה ךילשהו פומרות ךתחו םיפומרות חקל השע המ
 ןיסומרותו ,862 רצ ליעל 'יעו בסנ ומכ אסנ ךומסבו הסנ ןאכ ל"יכב 'יגהו  ,םיתמה ןמ י"בשר התוא רהיטש
 ,ג"חעו הליטקו יתהגה ןכו .קילפ אליטקו דע "וכו הירב- ל"א ןמ קתעוה *ב דבע 'ע ךורעבו ,279 רצ ליעל ייע
 איה וזש 'רנו ההיד וידב רפסה בתכב ןירדמ בוחכ ל"יכ ןוילגבו ,כ"יכו פ"יכב םג אתיא ןירודמ ייגהו
 ייעו ,ייאיצומו ןיאשונ ןוכנל שרפמו ןיקפמו ןיד דמ שבתשנ םפדנה ריב 'יפבו ,ירד ' לעפמ הנוכנה 'יגה
 ןווכו "וכו ןיקפמ ןוניאו טוקליה י"פע היגה כ"מבו ,ןיכדמ םג שבתשנ ןירדמ ןמו ,'א ארד ירד 'ע  ל"תמעב
 וכו יכזד ןמז דע בותכ ל"יכבו ,(ןירזרמ שבתשנ ג"יכבו) ןיקפמו ןירז ח מ 'יגה ר"פד טוקליבו ,ו"ד טוקליל
 הייכזמל נ"ח אתקיספב םג ןכא ,'וכו יכרד ןותירמא אל ל"יכב םג ךומסב 'וגהש ומכו יכדד יתהגהו
 טוקליבו] יברד אקוש דחב הירמטאו א"יכב אתקיספב ךומסב ןכו יברה ייגה כ"יכבו) ,וכז םע ףדרג יכדו ,היכדמל
 שרפמ א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו .'וכו קילפ הליטקו היתצצוק ידשו ץרמנ רוציקב ונינפלו ([ךומסב ןכו יכרד ר"פד
 אוהו דמוע (סומרת) סומרות האמוט היה אלש םוקמ לכו 'וכו הילע שחול היהש הכיתח היתצצוק ידשו
 םוקמ לכו [ת"יכו] !יסופדב ףסונ םשמו ,'וכו ןמז דע הֶרהפ םוקמ הז יאו האמוט םוקמ הז יא ןייצמ :(הוהו)
 ינפ תא ןחיו םינושארה וניתובא ושעש ומכ הנקת תושעל ןנא ןיכירצ רמא םש ימלשוריבו ,'וכו התיה אלש
 הוהד ןה לכו קילקמו ץצקמו ןיסומרות בסנ .הוהו 'ירביט יכדנ רמא קושב ןירכומו ןיסלטיא ןישוע ויהש ריעה
 ושעש וניתובא ושעש ךרדכ ה בוט קיזחהל ונא ןיכירצ רמא אתקיספבו ,ליִעְל .ןמ היל קלפו ףייט הוה אתימ
 ביסנ הוהו אירבט (היכדמל םש א"יכבו) הייכזמל ונא ןיכירצ רמא לוזב רכמו סילטא השעו לוזב ןירכומו ןיסילטא
 ו"דו ר"פדב תלהק 'מבו ;היל קילסו ףייט הוה תימ ןמת הוהד ןה לכו אקושב קי ל קמו ץצקמו ןיסמרות
 רמאנש בקעי וניבא הש עש ךרדכ ארתא יגב ןולהל ינהנו הבוט תושעל ונא ןיכירצ ןורמא
 ונא ןיכירצ רמא לוזב רכמו סילתא השע לוזב םהל רכומו םילתיא השוע היהש ריעה ינפ תא ןחיו
 רתסא 'מבו ;היל קילסו ףייט תימ הוהד ןה לכו אקושב קילקמו ןיפומרות ביסנ דב ע המ הירבוט אייכדמ
 השוע היהש "וכו ןחיו רמאנש וניבא בקעי השעש ךרדכ 'וכו ןולהל ינהינו "וכו ונא ןיכירצ ןירמא ו"דו  ר"פדב
 תחסונ םע "וכו הירב היל רמא ונינפלש אחסונה בברועמ ןאכ םיסופדבו) לוזב ורכמו םילתיא ושע 'וכו סילתא
 ללכ רכזוה אל םש תבשב ילבכבו ,('וכו קושב קלקמו 'וכו דבע המ ןכו ,'וכו וגא ןיכירצ רמא אתקיפפה
 אק הוה הינב יבל הילייע היפאל קפנו הינתח ריאי ןב סחנפ 'ר .עמש .רפוסמ םשו ;הירבט ימימב וצחרש
 אביו ביתכד אתלימ ןיקתא ליזיא אסינ שיחרתיאו ליאוה רמא 'וכו יליפ יב הוהד יזח הירשיבל היל ךירא
 היל ורמא (נ"חעו 'א א"יכ ןוילגבו 'ב א"יכב ףסוג הז ןונגסכו) ינוקתל יעבד אתלימ אכיא רמא 'וכו םלש בקעי
 ןב ץציק ןאכ אבס אוהה ל"א 'וכו יפוקאל םינהכל ארעצ והל תיאו האמוט קפס היב תיאד אתכוד אכיא
 י"שריפבו ,הינייצ יפר הוהד יכיה לכו הירהט ישק הוהד אכיה לכ יכה ימנ והיא דבע המורת יסומרות יאָכַז
 אוהש םוקמב תמה ףצו סנ השענו םש ןכילשמו ןיסומרות ץצקמ היה ימלשוריהו אתקיספה י"פע שרפמ םש
 םירמוא שי דחא ץראה םע םק הלילב .'וכו אלילב 2 :9%9 'ומע ג"המבו םש ךורעבו ם"ידב 'יעו "וכו םש
 יחוי ןב רהיטש םירמוא םתא ןיא רמא רקבב ונימטהו דחא תמ חקל "וכו םירמוא שיו "וכו .קושה ותוא ןמ
 ץובריש ץראה םע ותוא דמועש הז לע ינא רזוג רמא ויבג לע ול םקו י"בשר אב תמה וארו ואוב הורבטל
 השק אנוגדד ל"יכב 'יגהו ,תמו ץראל לפנש ןכ היהו םוקיש ץראב לפונש תמה עבורש הז לעו תומיו .,לופי
 אניגרגד םיסופדה 'יגבו ,האובת םש םירכומש קושה .אנוגדד אקוש 'יפ ילואו ,אנונרד אנוגרד 'יגה ומכ השרפל
 פ"יכבו) ,םיקש ישוע לש קוש יאקסד אקוש 'יפו ,םילס ישוע לש קוש יניגרגד אקוש אגרוג 'ע ל"תמעב היגה
 עראד םע ןושלהלו] ,'וכו ,'וכו ירמאד תיא אנוגרד אקוש אדה ןמ יומאד תיא עטיקו ןאכ דע  קתעוה
 בסנ יאדויד אבס ןוהב ילפמ לזא הניל רמא יתוכ דח היתמח םש ימלשורבו ([םש י"מבו 932 רצ ליעל 'ע
 ךל קיפמ אנאו אתיא ןלפ רתא תיכד אל ל"א יחוי ןב ןועמש 'ר היבגל אתא יכדד ןה הירמטאו לזא תימ דח
 םיגותחתה לעו ודריש םינוילעה לע ינא .רזוג רמֶאו םש ונתנש שדוקה חורב יחוי ןב ןועמש 'ר הפצ .ןמת ןמ
 ןידהב (ךיחדמו םש א"יכבו) ךייחמו ליזא אנא רמא י תו כ רח היתמח םש אתקיספבו ,היל תיוה .ןכו ולעיש
 אתיכד ל"או היבגל אתא (יברד םש א"יכב) יכרד אקוש דחב הירמטאו לזאו תימ דח בסנ דבע המ יארוהיד אבס
 שדוקה חורב י"בשר הפצ יל ימח דוג ל"א ךרתב ןמ אתימ (ךל תיקיפא ןיאו א"יכב) אקפנ ןיא ל"א ןיא ל"א ןלפ אקוש
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 ןומח ןותא ,היירכטל יחוי ןכ יכרד ןותירמא אל רמא ארפצב ,הירטטו ליטק רח אסנ ,יאקסד אקוש ןידה
 ,ןכ הוהו ,םוקי עיכרד ןיד לעו עוכרי םייקד ןיד לע אנא רזנ רטא | ,היכנ לע היל סקו אתא ,אליטק
 ןמ יכרד ןותירמא אל רמא  ,ארסס ייקנר הילק עמש  ,הייעבצ לדנמ ןירהב רכעו היתיבב תובשי קלס
 הירכט לע ישאר רעסכ תוכלה יריב ןיא סא ילע אוכי רמא ,ליטק דח ןוחכשא ןירמא היירבטל יחוי
 ונכשי ררנ ץרוס םיטכחלש ןרירנ תצרפ ,ןיינמכ תייה וגטע אל הזמו הזמ ץוח הרוהט איקש

 | תד יל [וח | א גיס  .ירתכנ'אריל גס: | *ר'א אקס | רתכ 'ל | .'א ארה .|ןידה 1
 ,וכנא [אל | תוד ןוהל רמא לזא . ןוהל רמא .יכנא [רמא | תן יכרט הוהד אקושב -. [הירמטו
 ,'רתיד הירכט .'א הירכטל | "תכאד יאחוי .'יג |יחוי | רך רג | "י'רתכא ותייסא | רתד ל
 ,ת ןומחו .יורכנא [ןומח | "א ותיא .'א ותא .!יףכ ןותיא | 'י אילוטק ןמ אירכחל ,"ךכ נ*א אירכט
 ,'רנא [היכג -- אתא | 'א איליטק .. .כ ליטק . . ,11 אלוטק . . 1 הליטק .. .רתו'אד אלימק ןידה ? | ך יל
 ,ב היכג לע םקו אתא ןועמש 'ר עדיו שדוקה חורב ןויכ ,% היכג לע הילטקו אתא .!ף הבג ..םקו אתא
 תו ןמ ךל) ךל ןמ ןיתימ ךל תיקיפא ןיאו היל רטא ןיה היל רסא ןלפ קוש אתיכד אל היל רמא היכגל לזא א"נ
 | ןףדד םש ונתנ אוהש שדקה חויב ([ך י"בשר) יאחוי ןב ןועמש 'ר הפצ (תך יל) היל ימח דוג היל רמא ךותב
 ,1ו*ףיכ עבר'ד) עיברי (?ך םקד) םיאקד ('יא ןירה) ןיד לע [םוקי - לע | *רתְד ינא רזוג .'ירכגא [אנא רזג
 ןוחחתה לעו דריש ןוילעה ל; ,יורכ גא םוקי ("יִכ עברד) עיברד ('י'רג?א ןידה) ןיד לעו (1 עברי ,'ך| עברד

 ,'רתאד הנשו .כ הגשיד .1 תיבשי | תד קילסו .יירגא קילפ .כ [קלס 8 | א הוה ןכו | ףִֶד הלעיש
 ;1ףכנ איעבצ ,1ו אייעבצ | *ך ילדגמ .ית*אְד אלדגמ .!רכנ!א |לדגמ | א ןי-ה | ו התיבב | 1ו?ך ביתיו
 | *ך אקיד .%א ייקוד .ירתכד יאקנד .5י יקנד .ג'א [ייקנד | רג עמשו | דד איעבצר .?ך אעבצ .א אנעבצ

 | רתכאד יאחוי .ינ [יחוי 4 | רנד רג .'י?ירתכא [ןב !יתכ והירמא | ך היל 'מא .א רמאד | ?רנ ארפיס

 אה ,'א ורמא .ת'אד ןורטא .?ףך ירמא .ךנ [ןירמא | כ אירבט ,גיירג'אד אירבטל .?ךך'א הירבטל
 ,5 אל [ןיא | כ מא | כ יתיי .ו1רנ אבי | ת אלוטק .ראד אליצק .*רכנ |ליטק | כא וחכשא | כ ותירמא
 אלו +5 [ןיינמב -- אל 5 | ו'רכנאד אייגט .*רת!א [הירגט | 'א תורעשכ .ירתכנג!אְד רעשכ | "ו שי

 תייה אל התאו ,*ך ןינמב .. תייה אל התאו .] ןינימב ..התיה אל 'מא | ,ויִא ןינמב ונמע תייה ('ו אל)
 ,וכ1 [ץרופ | 2. םימכח ידימלת לש | יכ ןרדג | (ך 'ל שחנ -- תצרפ) 1 תצרפו | [ךִד הרחטנש ונמע ןיינמב
 | תד שחנ . . ץרופו רטאנ ךילע .?א ץרופו

 דח היתי אמח ו'דו .ר"פרב םש תלהק 'מבו ,היל תוה ןכו 'וכו םינוולעה לע ינא רזוג רמאו םש ונתנש עדיו
 אקוש וגב (הירמטו ל"צ) היסמטו תיס רח בסנ רבע המ 'וכו ןידהב (ךיחדמ ל"צו) ךיחרט אנא תיל רסא יאתוכ
 התיכד היל רמאו לא המידרק רובד ןל קושב ןירסאד תיא (הבירגב ו"ךכ) הבינגכ ןירטאד תי א  הייכרד
 חורב "וכו הפצ דיט היל ימח זוג היל רמא תימ דח היניס ךל תיקיפא ןאו היל רסא ןיא היל רמא ןלפ קקש
 יאליע לע ינא רוג ירט אד תיאו עוברי םיאקד לעו םוקי עיברד ןיד לע רמא םש ותוא ןמט אוהש שדקה
 לע ינא רזוג ירטאד תיאו" ,ונינפלש אחסונהכ אוה 'וכו עיברד ןיד לע ןושלהו) היל תוה ןכו קיפי יאתת לעו תוחי
 אחסונהמ בברועמ ןאכ םיסופדבו ,'וכו ןוילעה לע ינא רזוג 'וכו םינוילעה לע ינא רזוג תואהסונהכ 'וכו יאְליע
 ןידהב ןחדמו ליזא אנא תיל רמא עראר םע יתוכ דח היתמהח אהקיספה תהסונ םע ונינפלש

 :('וכו |לפ קוש אתיכד אל היל רמא היבגל לזא (טעמ יונישב) אתקיספה תחסונכ א" ןויצב םייסמו ,'וכ
 םירמוא םתא ןיא רמא ייקנ רפוסה לש ולוק עמש םיעבצה לדגמ ינפל רבעו ותיבב תובשל י"בשר ךלה .'וכו קלכ 8
 תובורמ תוכלה ידיב ןיא םא ךכו ךכ ילע אובי י"בשר רמא דחא תמ ואצמש םירמוא אלה הירבטל יחוי ןב רהיטש
 ונמע אל [ר"ב ייפ ךומסב 'עו ,כ"מב 'יפ  ןכ] הזו הז םוקמס ץוה הרוהט איהש הורבט לע ישאר רעשכ

 ןכ ול היהו שחנ אצי דימ 'וכו רדג ץרופ םימכח לש ןרידג תצרפ הימתב ורהטנש תומוקמ ןהוא לע ןינמב
 תוקונית רמלמ רפוס םש היה ייקגו אירכטל הבורקה העודיה אלדגמ דיעה אוה אייעבצ לדגמו ,וכשנ שח
 הוה רפס ןירטאד תיאו 'וכו (אייעבצד .ל"צו) אייעבצו לדגמב שמש הוה ייקנ רפוסמ 'א ו"נ ה'פ ינש רשעמ יש

 ז'בר רמאמב 'יעו םינושארה הרוסה ילעבמ דחא היה ייקנ רפוסה הזו ,( ט 'ג) יכרד רדג 'פ ב"מ ר"כיאב 'יעו 'ו
 אוב 'ע ל"תמעב 'יעו הלאו העובש ןושל אוה ילע יתיי כ"יכבו ילע אובי ןושלהו ,169 דצ ז"י קלח ןיצאגאמב רעכאב
 (אובי) אבי רמולכ ומצע שינעה ילע ,אבי שרפמ רחא ןושלמ א"וכו טיוכ ריב 'יפבו ,אב 'עו אתא 'ע 'שה ךורעבו
 (הרהטב אתכלה) החרהטב תוכילה יל שיש הזמ ץוחו התוא יתרהטש יתישעש המ ץוה הזמו הזמ ץוח ,ןיד ילע
 ל8 דצ ליעל ומכ ך'טסב ישאר רעסכ ל"יכבו ,הימתב הרהטנש ןינמב ונמע תייה אל יכו תויאר ידיב היה אל וליפאו
 ייימב 'יעו ץרופו ביחכ ארקמבו ,ר"פד טוקלובו כי'וכו ג"יכב םג אתיא ץרופ 'יגהו ,י"מב ש"ויעו 'וכו תורעס ןיכמ
 הילק עמש אלדגוט ימוק רבע ימ םש תיעיבש 'שוריבו ,נ'חעו דימ ומכ די ןמו ,'וכו יתיאר הידב 129 דצ ליעל
 תויה ןינמיה אל ןכ 'ופא רהטיל 'דיתע 'ירבטש יתעמש אל סא ילע אובי ל"א אירביט יכדמ יחוי רב אה רמא ארפסד
 ארפס יקנימד הילק .עמשו אלדגטד את שינכ ימק רבע קיפנדמ םש אתקיספבו ,תוסצע לש לג השענ דימ
 ימבו ,'וכו לג השענ דימו היב לכתסאו יוניע הלת תייה ןינמה ןמ אלו ל"א אירבט יכרד יאחוי רב אה רמא אלדגמד

 יאחוי ןב ןירמא 'רפסד יקני לק עמש אלרגמד את שנכ יאה ימוק רבע היל קפנימ וידו ר"פדב םש
 תויהל הרדיתעו רהטיל הדיהע וז הירבטש ישארו תורעשכ תועומש ידיב ןיא םא ילע אבי אל םא רמא הייבמ

 ןכו 'וכו רדג ץרופו וילע ארקו םימכח ידימלת לש ןרדג תצרפ אלא היהי הונטיה אל וזמו וזמ ץוח המורת =
 רדג ץרופו רמאנ ךילע 'וכו ןרידג תצרפ תואחסונה וכברע ומויסבו ונינפלש אחסונב רופיסה הז 'יסיפדבו ,היל  תוה

 רהיט אבפ אוהה רמא רחא רופס םש תבש ילבבבו ,תומצע לש לג השענ דימ שחנ ו
 תויהש וישכע רמוא התא הפי ונמע תינמנ אלו ונמע תויה וליפאו ונמע תויה אל אלמליא ל"א תורבקה תיב י
 שי יידע רמא סורג ןב הדוהיל הייזח אקושל קפנ םש דועו ,הישפנ חגו היניע היב בהי 'וכו וימאי = תונמנו
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 םיאק שנ רב רח המח הפיט תיבד התעקב הדהב רבע :ןכ היל הוהו קפנ לא ןמ ,(ח י תלהק) שחנ

 ןיאו ול רמא  ,התרתהש אוה תא אלו רמא ,ןה תיעיבש יחיפס אלו היל רמא  ,תיעיבש יחיפס טיקל
 ינפ תא ןחיו א'ד :תומצעלש לג השענו וב טיבהו ויניע יבנ ינש הלת דימ ,ילע ןיקולח ייריבח
 :ןתנתש םדוק תבשה בקעי וניבא רטישש א"ה םוי דועבמ ןימוחת עבקו המח ימודמד םִע סנכנ ריעה

 תומוא ןיאש תומוקמ 'גמ דחא הז ןומיס 'רב ןדוי 'ר רמא "וגו הדשה תקלח תא ןקיו (טי

 שדקמה תָיבו הלפכמה תרעמ ןה וליא  ,סכיריב םה םילוזג םהל רמולו לארשי תא תונול ןילוכי םלועה
 :סס עוקל 5 : 95 ד5 ליעל ,ביילק יכ טוקל 4  :י3 "כ סיפספ ,'ס 'ג ס"פ םוכככ יטוכי ,5") ע"פ םיעינש 'ע ל

 ,'כ היתכנו יאויח קפנ די ןמ .ב היל הוהו קפנ די (ןמ) ןיי .ל היל בהיו קפנ די ןמ [?ָל ןכ-- די ןמ* 1 =
 ,ם.רבע קפנ [רבע | א 'ל ,ך תומצע . .השענו וב ויניע ןתנ ,ןִֶד תומצע לש לג השענ דימ ,1ו היל תוה ןכו
 ;%א ןיההב ,ו ידהב .תכ1אד אדהב .?ך [הדהב | א רבע היל (%% ביתינ) ביהיו קיפנד ןמ 11,  רבע .קפנדמ

 ,?ך אכוטנ ,1ךְֶת אפוטנ .?ְךְד הפוטנ .1א יאפוט .] אפוט | 2 יל תיבד | *ירתכנאד אתעקב | 1ךַנ אדחב

 | י יל ,*ך יאק [םיאק | י?ךיאד שנרב .ירתכנ [שנ רב '| 9ףתכ'אד אמח ,1 [המה | ו הפטנ

 ,?ְךְד ול רמא ;[ןכ [היל רמא | א יל תיעיבש | 1 יחפפ | .[ף טיקלמו :ךכאְד טקלמו :/11] טקלמ 5
 רמא .*רףכנ!אְד היל רמא .?ך [רמא | 7 לש [יחיפפ | ?ך ואל ,1 אל ,1יזךא ואלו | *ךָנ רמא ,1וא ל"א
 אוה התא ,א התא (3א תרתה) התרתה ,ךךכ תרתהש .:התא ,] התרתיהש אוה תא | "א ל"א ,1ךת ול
 ,ך הדש תוקריב םהב אצויכ ןיאש בורכה יחיפסמ ץוח ןירוסא ןיחיפסה לכ רמוא ןועמש 'ר ןנינת ךכ אל .תרתהש
 ,1ף ואלו .?ךכ אלו ,ג ןיא .1י?ךא [ןיאו | "רתא היל | ןך הדש תוקריב והומכ ןיאש . . ךכ אל .תרתהש התא
 /תת ןיקלוח .?ך ייקולח ,1 םיקולח ,11ףכא [ןיקולח | 1ר*א ירכח .ו?לךת'אְד יריבח .ן [ייריבח 3'[ ךִד אלהו
 תצרפ ,5 תומצע ..וב ויניע יניבג .. הלת ,י1א תומצע . .ווניע יניבג ..דימ ,1 [תומצע -- דימ | ך םיקלוח
 | ל ןחיו  [ריעה -- ןחו ** |  ףְָד היל תוה ןכו שחנ ונכשי רדג ץרופו םימכח לש (ך ןרדג) ןרידג
 דועבמ ₪ ,] המחה ;יכנאחפ [המח | 1א המודמד ,ח] ימודמיד [ ףןִד תבש בועב ₪ :יכנאח] [סנכנ 4

 (חַו הדה) אדה | כ ריעל ןימוחת ,י תבשל ןימוחת ,1ךַד םימוחת ל ימוחת [?רתאופד ןימוחת * | תד םוי

 ,יתכ"אהו וניבא בקעי 1 [בקעי וניבא | יאפ רמשש | ןך תרמא אדה ,יִּפ 'מא (י הדה) אדה .53אחְוְד הרמא

 /ח ןתניתש ,וִכָנ [ןתנתש | ם יל .ן אלש דע ₪ [סדוק | יתנאחופד -. תא .כ [תבשה | אפְד בקעי
 (ןך האמב ולהא) האמב 'וגו ולהא םש עטנ רשא .,ן [הוגפ | פ 'ל ,א הנתונש ד ןתניש ;ן ןתנת

 ,ילרא!ד [יגמ | !רתגד רב .ו יריב :.כ"א [רב | ן הדוי .*רכאחפ הדוהי | ירכנאחפ 'ל :תד הטישק
 רמולו | ךא תוכזל .י"ךתכנפד תונוהל .ָו [תוגול | ו תולוכי , םילוכי 6 | 1 רתכנחופְד השלשמ
 ,5ִ םינלזג ,ו?רָנ ןילוזג ,1ך יילוזג | ףִד רמול ,?ךא רמולו .כפ םהל רמול .י ןהל רמולו ,רנִהְו [םהל

 :ח ולא | כ יל .י ןדיב .*רתאחופד םכדיב .!רג [םכידיב | ייראד ןה .?רתכגחופ [םה | ?א תולזג
 | ן יל הלפכמה -- תיגו | חפ פה |. ירתכאד ולאו /נןפ וליאו

 דחא .םדא האר הפוט תיב לש העקב התואב .'וכו הדהב רבע 1  :תומצע לש לג  השענו ויגיע וב ןהנ םלועב הזל
 תיעיבשב ןגתדכ) התרתהש אוה התא אלו ל"א הימתב ןה תיעיבש יחיפס אלו יי'בשר ל"א תיעיבש יחיפס יטקלמ דמוע
 לכ םירמוא םימכחו םש ןנתדכ) הימתב ילע ןיקלוח ייריבח ןיאו י"בשר ל"א ('וכו םיחיפפה לכ רמוא ןועמש יר םש
 הפוט תיבד ּוגינפלש 'יגהכו ,תומצע לש לג השענו ףעזב וב טיבָהְו ויניע תובג ינש תא הלה רימ (םירופא םיחיפסה
 תיזכ שרפמ 'ב ףטנ 'ע ךורעבו ,העקב אדחב הדב 80 דצ ליעל י"מב 'יעו אפוט תיבד אתעקב ג/יכב םג אחוא
 רבע הוה יחוי ןב ןועמש 'ר םש תועובש 'שוריבו ,הפוט המשו ריע םש (בי'מו א"מ ז'פ האפ) ותעשב הפוטנה
 יריבח ןיאו ל"א ןריתמ אוה תא אלו ל"א ןוניא ןיחפס ואלו רוסא תילו ל"א תיעיבש טקלמ דח ,אמחו 'תטימשב
 רבע י'בשר םש אתקיספבו ,'א 'ג א''פ תוכרב 'שוריב םג 'יעו היל תווה ןכו שחנ ונכשי רדג ץרופו וילע ארק ילע ןיקולח
 ל"א ריתמש אוה תא ןאלו ל"א איה תיעיב ש 'אָלַו ירב ל"א תיעיבש יחיפס טיקל שנ רבל אמתהו א תט משב
 ןועמש 'ר הנשמה ןושל תפסוהב םש תלהק 'מבו היל תוה ןכו 'וכו רדג ץירופו וילע ארקו ילע םיקולח :ירבח ןיאו
 רמא-איה תיעיבש אלו היל רמא תועיבש יהפס טקלמ שנ רב רח אמח אתטימש ב רבע הוה יאחוי ןב
 (ןירתומ הגוה כ'מבו ,ו"דו ר"פדב ה''כ) ןירתומו ןירשכ ןיחיפסה לכ ןנינת ןכ אל ריתמ תאש אוה תא אלו .היל
 'וכו רדג ץרופו וילע ארקו ילע םיקלוח ירבח ןיאו היל רמא הדש תוקריב ןהב אצויכ ןיאש יפל בורכ יחיפפמ ץנח
 תרתהש אוה התא אלו 'וכו הפוטנ תיבד אתעקב אדהב רבע תואחפונה ןאכ םג ובברעתנ 'יסופדבו = ,היל 'תוה ןכו
 בורכה יחיפסמ ץוח (ןירתומ הגוה כ'מבו  ,ו'דו ריפדב ה"כ) ןי רו שיא ןיחיפפה לכ רמוא ןועמש 'ר ןנינת ךכ אל
 בורכ יחיפסמ ץוח ןירתומ םיחיפסה לכ רמוא ןועמש 'ר םש תיעיבשב הנשמה ןושלו  ,'וכו םהב אצונוכ ןיאש
 ,בורכ יחיפפ ויה אלש תועיבש יחיפפ טקלש י"בשר האר תלהק 'מב 'יגהו 'יגה וז יפלו ,'וכו םהב אצויכ ןיאש
 "ועו 'וכו בורכ יחיפסמ ץוח ןירוסא םיחיפסה לכ רמוא ש"ר םש םיחספב אתוירבה ןגשלכ ו"דו ר"פדב ןאכ : 'יגהו
 ש"ר תא יתיארש ינא 'וכו לכאו בורכ יחיפס לטנו םש םיחספבו ,בורכ יחיפס טקלש האר 'יגה וז יפלו םש י"שריפב
 ה'ר תופסותבו 'וכו םיחיפסה לכ הי'דבו יוכו יתיאר ינא הדב םש םיחספ תופסותבו תייפיב 'יעו 'ןכו לכאש יחוי ןב
 ןקתש 'וכו ןחיו שרוד | .'וכו סנכנ 4  :'וכו םורית היידב 'ב ב'כ תורוכב תופסותבו "וכו תועיבשלו הידב יב ד"
 קתעוה רמאמהו ,95 דצ ליעל ייעו 'וכו- םוי דועבמ ןימוחת עבקו המח ימודמד םע סנכנ ,רועה ינפל ותיינח םוקמ
 דיייקת ייס י"שר רודסב סג 'יעו 'וכו ןימוחת עבקו המח ימודמד םע סנכנש כ"ג םש ייגהו ('ב 'ט) 'ד "יס סדרפב
 בקעיש אדה םוי דועבמ ןימוחת עבקו המח ימודמד םע סנכנ קידרבו .,ו'ככ 'יס טקלה ילבשבו 109 דצ ו*חמבו
 ןילוכיש םוי ןידע ריעה ינפ תא ןחיו שרפמ א"יכו טיייכ ר/'ב ייפבו ,ג'חעו ן תג ת ש םדוק תבשה תא רמש ונובא
 ןכלו םוי דועבמ ריעה תא הארש ותנוכ] 'וכו עבקו םוי דוע ב מ המח ימודמד םע סנכנש ריעה ינפ תא תוארל
 המח ימודמד םע סנכנ ורמא וניתוברו רמוא ן'במרהו ,'א ה"מ ןיבוריעב ראובמכ רע ישנאכ ןימוחת ןינעל אוה ירה
 המח ימודמד סע תבש ברעב סנכנ ףסונ" [ת"יכו] 'יסופדבו ,[ונממ הנוכב היה אל םתעד לעו ןימוחת ול עבקו
 א"וכבו ,א"הה תעלבהב תונול חיייכו ו'יכב ה"כו | .'וכו תונול 6 :'וכו סוי דועבמ ןומוחת עבקו םוי דנעב מ
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 דוד ןתיו שדקמה חיב ,(וט גכ תישארב) ןורפעל םהרבא לקשיו הלפכטה תרעמ ,ףסוילש ותרוכקו
 :הדשה תקלח תא ןקיו ףסוי לש ותרוכק ,(הכ אכ א'חר) 'וגו ןנראל

 המונות ןירה ןמ ןיליט ןוחכש אתופלח ןב ןועמש 'רו הבר הייח יר אמליר [הטישק האמב]
 ילת ,ילע הנועט ןידה ילת הירבחל רמאי הילק עמש ,ןמח ןמ הניפלמל הייברעד הדגא אדהל ןותאו

 810,005 תנ סילחת) קידצל טומ םלועל ןתי אל ךלכלכי אוהו ךבהי י"י לע ךלשה ילע הכהי ןידה \
 :'6 ם*'י סני:מ ,'3 "כ סנטק סלכ 'פ 0 |: סיכ 'ג יכסלמ ייכ יכיכמ 'קלי 4

 ..ןורפעל . . לוקשיו .1א ףסכה תא ןרפעל . . לקשיו 'אנש ,'כ ןרפעל .. לוקשיו ."ך*א ןורפעל . . לוקשיו 1
 , "וגו ןורפע לא סהרבא עמשיו .₪ םהרבא לקשיו ,[ן תח ינב ינזאב רבד רשא ףסכה . . לוקשיו ,3 ףסכה
 = ,"ףחד ןורפעל . . לוקשיו (*ךזד ןורפע לא) ןורפעל . . עמשיו (ןך ינש) ביתכד . יפעל יבא 'שיו ןורפע . . עמשיו
 ..ןתיו ינש .1ִךַָנ [יוגו -- ןתיו | ךנ ןנראל שדקמה תיב | 1ך ףסכה תא ןורפעל .. לוקשיו ןורפע לא ... עמשיו

 ףסכ םוקמב ..ןתיו .*ךכְד 'וגו םוקמב (כ ןנרואל) ןנראל ..ןתיו ,1' םוקמב ןנראל . .ןתיו ,ץְ] "וגו ןנרואל
 ..|חיו ימאנש ,?א 'וגו הנוראל . . ןתיו ,[ך בהז ילקש םוקמב . .ןחיו .| ילקיש םוקמב ןגראל . .ןתיו ,'ך 'וגו
 הפנ רשא .] 'גו ₪ יכניאחפ [הרשה | י"רתכנאחופד ותרוגקו ,1ך [ותרוכק 2 | א יסוביח הנוראל

 ,וף אטלד .נ| [אמליד 8 | [ך םכשב ורבק ףסוי תומצע תאו 'תכו ,1 םכש הנק בקעי ,'א ולהא םש

 ןג ןומיפ 'רו .ירכ'א אתפלח . .'רו , [אתופלח --'רו | 1 הבור .ףכ אבר | אייח | *רתכאפד יל

 ירו . אחפלח רב . . ירו 'רב ןועמש 'רו .[ך] ([ך אתפלח) אתופלח ןב ןועמש ירו יבריב ןועמש 'רו ,1א אתפלח
 .מרכנאפ [ןירה | 'א אילמ .'ך איילימ .מרתכ'אפ אילימ | מ וחכש .א ןיחכש | ף ח"ב ש"רו היעשוה
 ,1ף*אְ איברעד אמוגרת ,'7 הייברעד המוגרת ,,] המגרות .מ"ךכ!אפ אמוגרת [ן המוגרת * | ד יל .ן ןרה

 (ִכ אדהל) ארחל ,] אדגה אדהל ,| הדהל ,"| הדגא הדהל 4 | ?ך איברעד אמגרות ,[ן תיברעד הנומגרת
 ,ו!חתכפ אייברעד .ן [הייברעד | מ אירגת ןידהל ,*ך ארגת ןידהל ,ךתןאְד ארגת אדהל .כפ ארגא
 ,*ך הניפלימל .'א אניפלמל .ג?א [הניפלמל | *ך הניברע .?ךנ'אְד איברעד ,!ך 'יברעד ,?א היברעד
 ,מרכאפ רמאד .ָך רמאו ,1 [רמאי | מ יברעד אלק ועמש | ] ןונפלמל ,פ הינופלמל ,'רְֶרְד היניפלמל
 אניעט ןידה ילת .?ך ילע אנועט ןידה ילת .ן ילע ..ןדה ילת ,'ךנ [ילע -- ילת | 1א 'ל הירבחל | [ךַו 'מא
 היבהי .1 ילע היבהי .כ?אפ ילע אבהי [ילע הבהי 5 | תד 'ל .פ היניעפ . .ילת ,כ אניעט ןידה ילת ,א ילע
 ..ךבהי [קידצל -- ךכהי | [ךְד רמאנש יושמ אבהי הנימ ןועמש ([ך יאלע) ילע אבהי .1א הילע אביהי ,ן יילע

 | ו 'גו .מ?רכגאפ ךכהי .'רתד ךכלכי

 הדנ] ןנברל רזעילא 'ר והנכז אהב 'ירטאדכו םש שרפמו א"יכ ר"ב 'יפב ןכו תו כ ז ל "יגה ט"יכ רב ייפבו 'בו 'א
 ש המוא אלה םהל 'מואו לארשי תא םינומ והי אלש םלועה תומוא ינפמ 4 רצ ליעל ותמגוד שרדהו ['ב ח"ל
 תונוהל ןילוכי ףכו דחא הז לאומש רב הדוהי 'ר 'םא קתעוה 529 'ומע גיהמבו ,'וכו םתא תוזוב
 לש ותרובקו שרפמ רי'ב 'יפבו ,'וכו לקשיו 'תכד הלפכמה תרעמ ןה ולאו םכדיב ןה ןילוזג ןהל 'מולו לארשי תא
 וב רבקנ ףסויו (םכש הנק בקעי ופיסוה ןאכ 'יסופדבו) סכשב ואנק בקעי הרשה תקלח תא ןקיו ביתכד ףסוי
 ולעה רשא ףסוי תומצע תאו ב"ל ד"כ עשוהיב כ"השלו ,[ת"יכב ףסונ ןכו] , םכשב ורבק ףסוי תומצע תאו ביתכד
 /'וכו הטישק האמב םכש יבא רומח ינב תאמ בקעי הנק רשא הרשה תקלחב םכשב וובק םירצממ לארשי ינב
 ורבק ףסוי תוטצע תאו ביתכד ףסוי תרובק הנק וניבא בקעי הלפכמה תרעמ הנק וניבא סהרבא שרפס ט"קלבו
 םוקמב הנו רא ל דוד ןִתיו ביתכד שדקמה תיב םוקמ הנק דוד והוריזחה םשלו רכמנ םכשמש םכשב המלו םכשב
 רצו 464 רצ 48 דצ ליעל ייעו (!אמלד ט"יכ ריב 'יפבו ,השעמ | .אמליד 8  :ר"כ ד"'כ ביש 'יעו 'וכו בהז ילקש
 !ועו 858 רצ ליעל ומכ אתופלח ןב ש"ר םשה תביתכו) ח"בשרו ח"רש הטישק תלמ שרפל אבוה רופיסהו ,0
 השבכ םגו תילגרמ הטישק תארותש וניבהו 'וכו אתרמיא אדח קיפא 'וכו ךיתילגרמ יל לאשא סג ועמש (םש י"מב
 םמוגרת םשמ דומלל 'וכו אדהל וכלהו ןמגרתלו ארקמב תושק תולמ הזיא שרפל ועדי אלש 'וכו ןילימ וחכש סעמו
 !יגהו ,המוגרת ן י דה ןמ ןושלה ק"קו ,תודדוב וא תורז ןהש תולמה שוריפ ודמל סע ןומה יפמ םש ועמשש הממו
 ספדנה ריב 'יפבו יתנייצש י"כ השמחבו ,י"כ רי'ב 'יפבו 'ב א"יכבו ל"יכב קר אתיא (איברעד) הייברעד 'מוגרת
 ןחכשש תולמה םוגרת עריל קר ושקב חי'בשרו חרש 'יגה רקיע 'רג ןכו (איברעד) הייברעד ג"ל  [יריכמ יקליבו]
 םוגרתה ןמ היגה כ"מב םגו ,יברע ןושל אלו רי'אל ןלוכ וא ןבור ןה ועמשש תונושלו ,הייברעד המוגרת אלו ןתארוה
 ו"וכ ןוילגב םלשוה ןכו הייברעד ה ד ג א הדהל ןותאו ל"יכב 'יגה הרזו ,[םינפב יתהגה ןכו] וירחא וסיפדה ןכו
 קוש ןכ שרפמ ת"פיבו ,קוש 'יפו (?י"ל ארגאו א ר ג א אדהל כייכו ם"יכב 'יגהש ומכ ה רג א ל"צש 'גו ,הדגא

 בוט לכשבו 'וכו ןמ ת/ ןמ היניפלמל איברעד אר גת אד ה ל ןותאו 'יסופדב תשבושמה "יגה יפל םג םייברעז
 ,איברעד (ארגיח) א רג ח אוה ןאכ 'יגה רקיע] גיעצו אתטישק השבכל ןירוק יאברעד אר גיח ב ןכש 188 דצ
 (485 רצו 446 דצ ליעל י"מב 'עו ,םיטווג) (*םיטבנ ויה היבשויו תינופצה איברעב רשא (5רגח תנידמל  הנוכהו
 חימבו א"יפ חרפו רותפכו ןולקשאו היד ןיטיג שיר 'סות 'ע) רחא רגח דוע היהש יפלו תיש רא תפשב ורבדש
 אוה 'יסופדבו ,ץרמנ רוציקב רופיסה לכ ונינפלו [איברעד ארגח םשב הז רגה וניכ ןכל (142 דצ איס קלח
 ,ןועמש אלו ע מ ש (יריכמ 'קלימ ץוח) םירפסה לכב ה"כ | .'ןכו הילכ עמש 4  :ר"ב 'יפמ םישוריפ םע  ברועמ
 ויהש סע ןומה ךותב םדא ינב תולוק ח"ר עמש רמאמה םעט ילואו ,'ןכו רמאי הילק עמש ןושלה םג םגמוגמו
 הבהי תארוהש ןיבהו ילע הבהי ןידה ילת ארק דחאו ילע הנועט ןידה ילת ורבחל רמאו ארק דחא קושב םיפסאנ
 "וכ ר"ב ייפב שרפמ יוכו איברעד ארגת אדהל ןותאו 'יגה יפלו ,'וכו ךבהי י": לע ךלשה םעט ןכו יושמ אנועט
 (דימ טיבה שבתשנ טייכב) וניבה דימ 'וכו ןידה ילת יכה רמאו 'וכו ילת הירבחל רטאד יברעד הילק עמש א"יכו
 וריבחל רומאל הצרש ימ לש ולוק עמש רמאמה םעט ונינפלש 'יגה יפל ןכו] 'וכו ךלשה 'גש אוה יושמ ךבהיש
 הררועמ ןותא ורטאו ,יב יסבמ תחת יב יסעמ רמא דחאש עמש ןכו ,הבהי ןידה ילת רמאו הנועט ןידה יִלַת
 רבחמה 'יפכ אלו השבכו תילגרט ןבומב הטישק תלמב ושמתשה םגו ,ךינבמ סוקמב ךיטאטמו ךיכבמל סוקמב ךיתיוילל

 י) אָמלַב. ') 0ן006. %) ה6שזה. *) אמה(
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 אנא הדומלג הייחס ןותא הייתא ,(אכ ג יכאלמ) 'וגו\ םיעשר םתושעו יב יסעמ תא המ יב יסבמ תא המ
 ךיתיוילל הררועמ ןותא הייתא ךינכמל הררועמ ןותא הייתא (אכ טמ היעשי) הדומלנו הלוכש ינאו
 יטאטמב היחתיטאטו ךיטאטמ יל לאשא ךינבמ יל לאשא ,(ח ג בשא) ןתייויל ררוע םידיתעה

 ב'פ סליגע 'טוכי ייע |: יד 'פ ס"פ ןעק דעוע 'טוכי "ע 3 5':  ב"פ סעוס ,'5 ו"כ סנטק םלכ ,ל56 75 ליעל יע 5
 : סט סלינע ,'3 ו"כ סנטס םסכ ,יס ג"יע

 הילק ןועמש דועו :ןְך ₪ הירבחל רמאד יברעד הילק (ך ןועמש) .עמש דועו .כנא]פ [תא המ 1
 | א יב הוגמ .מ!רתכ""א'אפד יב הסכמ ,?ף יב יסכמ ,ן יביסב ,"ןל יביסבמ [יב יפבמ * | מ ₪ איברעד

 לך יב הסעמ ,ןָל יביסעמ [?א יב יסעמ * | ד (ןך התא) תא המ רמול הצור היהו :51א]פ [תא המ

 :?א םתסעו ,1א םתוסעו ,] םתישעו .. .ף םתושעו ינש ,ן [םתושעו | ףךכפד יב השעמ .ן'א יב ישעמ

 / ת'א םכילגר תופכ תחת רפא ..יכ .?אָד רפא ויהי יכ /] [וגו | מתכְד םתוסעו (מכ 'גש) ביתכד

 הרמאד) אתתיא הרמאש ןועמש דועו /5% הרמאד אתתא .,1א אתתא .ם איתא .1] [הייתא | ךכנפ יל

 /נ1א [הייחס | *ך ןיתא ,ך ןותיא | 2 אייתא אייחס ןותיא התריבחל תרמאד אתתא ,[ךך התרבחל ([ך אתתא

 ..ינאו 'נש ..הדומלג ,?א הרומלגו . . אדומלג [הדומלגו -- הדומלג | [ך ואיחפ .*ךְד איחס ;ףךכ?אפ אייחס

 הדומלג ינאו הבישה איהו ,ן 'גו הלוכש ינאו הנא הדומלג ,כפ הדומלגו ..ינאו 'נש . .אדומלג ,11א הדומלגו
 ךינבמל -- הייתא 5 | | [ך איה הדנ 'מולכ אנא הדומלג הדומלג איהד הבישה איה .[ך הדנ אנא הדומלג
 תרחא איתא . ) ןתיול ..םידיתעה 'נש ךיתיולל . . הייתא ךיינבמל . . הייתא |ןתייויל -- הייתא -- ('ל ךיקעמל)
 ררועל . ,ינש ךייתיולל . .אייתא ךייכבמל . .ןותא אייתא .1א ןתיול . .'אנש ךיתיולל . .איתא ןיקיעמל . . ןותא
 ןותנא הייתא .?א ןתיול ררוע . .'נש ןתיולל הררועמ . . אייתא ךיכבמל ארדועמ ןותא תרחא אייתא , ןתייול
 ןותא אתרבחל הרמאו אדה איתא ,ן ןתיול ררוע םידיתעה ךיתייוולל הררועמ ןיתא הייתא ךיתמל הררועמ
 תרחא ([ך אתתא) אתתיא עמש בוש .פ ןתיול ררוע . ."נש ךיתיולל הררועמ ןוחא איתא (?) ךיטבמל אררועמ
 / יד רמשה ([ך הטאטמב היתאטאטו) יטאטמב היתיטאטו 'אנש ךיטאטמ יל יליאש הרמאו ךיינבמ יל ליאשא תרמוא
 ליאשא .ץ יל ליאשא) יל לאשא [דמשה -- לאשא 8 | ְָך תואבצ י"י םאנ דמשה אטאטמב היתאטאטו . ..בוש
 יל לאשא () ךינאבמ .א ךייניבמ ,ן ךיניבמ .51 ךיינבמ) ךינבמ (ם יל לאשא התרבחל תרמא אה .1 .ךיל
 , היטאטו ינש ,'5 היתטאטו 'נש) היתיטאטו ינש (5 ךיאטאטמ ,1 ךטאטמ) ךיטאטמ (ן ךיל ליאשא :ע יל לואשא)

 :דך ןתייול ררוע 'ידיתעה ךיתיולל הררועמ ןיתא הייתא :עכנאופ דמשה וע אטאטמב) יטאטמב ועו היתאטאטו

 | ף ןתיול ררוע םידיתעה ינש הררועמ . . הייתא

 אל 'ב ו"כ ה"רבו ,יושמ אבהי הנימ ןועמש ופיסוהו ילע אנועט ןידה ילת וטימשה  [ת"יכו] 'יסופדבו [ךומסבו ןאכ
 הוה אעייט אוהה ידהב אנילזא הוה דח אמוי הנח רב רב הבר רמא 'וכו ךבהי 'ה לע ךלשה יאמ ןנבר יעדי ווה
 וכו ךיבהי לקש קתעוה בהי 'ע ךורעבו) ,םש הליגמו סי'דב 'יעו יאלמגא ידשו ךיבהי לוקש יל רמאו אנוט אנירד
 יב יסבמ 1  :('וכו הפוסב הידב 941 דצ ליעל י''מב 'יעו ריב םג .רוקמל םש ןמסנש ףאו הליגמו ה"רב ןושלהכ
 יסעמ ןושלהש ועמששמו יב יסעמ יב: יסבמ יתדרפהו יביסעמ ןכו תחא הביתב יביסבמ בותכ ו"יכבו ל"יכב | .'וכו
 ל'תמעב 'יעו ססב סוב ומכ םג ותארוה יסב לעפהו ,'וכו םתוסעו ארקמה ןושל םג וניבה יב יסבמ ומכ אוה יב
 םתוש עו תביתכו ,ןוסכת אל ה"דב םש י'מבו 690 רצ ליעל 'יעו יב יס כ מ 'יגה םג הנוכנו ,יסב אסב 'ע
 ר"'ב 'יפבו ,944 רצו 28 דצ לועל י"מב 'יעו ,םתרוס עו בותכ ארקמבו ,ו'וכו פ"יכב םג תילאמש ן"ישב לר
 תא המ רמול הצור היהו יב (יסכמ) הסכמ תא המ הירבחל דח רמאד יברעד הילק עמש דועו שרפמ א'יבו ט"יכ
 יוכו רמול הצור היהו 'וכו הירבחל רמאד יברעד הילק עמש דועו 'יפופדב ףסונ םשמו ,'וכו יב השעמ (התא)
 הייתא = :[שיישרה 'יחו כ'מב 'יעו ,'וכו .הסכמ רמול הצור היהו 'וכו השעמ רמא דחאש רמול ול 'יה אכפואו]
 אויתס הייחס םירפסה לכבו ,נ'חעו 'וכו ןותא (איתא) הייתא ג'וכו וייכו פ"יכב טעוממ ןושלב ה'כו = ,'וכו ןותא
 הרמא איהו ץוחרל הנאב התעו האב הנה תחא השא לע תורמוא םישנ ועמש רמאמה םעטו ,(יחסימ אלו) איחס
 ןועמש דועו שרפמ א'יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,הדומלגו הלוכש ינאו ארקסה ןושל וניבהו הדג 'ולכ ינא הדומלג ןהל
 הדנ אנא הדומלג הדומלגו הלוכש ינאו הבישמ איהו ץוחרל (יאוב יאוב) יאוב אייחסי ןותא התרבחל אתתיא הרמאד
 אנא הדומלג הדומלג ינאו הבישה איהו 'וכו הרמאש ןועמש רועו 'יסופדב ופיסוה םשמו  ,(הדנ אנא הדומלג) יכנא
 ץוחרל ינא הצורו יכנא (הדנ) הדומלגש ינפמ ץוחרל הנאב הרמא המצעב השאה יתעדל] ו'זרהמ ייפב 'יעו הדנ
 ,הלעבמ אד הלומג הדומלג יאמ הדומלג הדנל ןירוק ויה אילגל יתכלהשכ ע"ר רמאו םש ה"רבו ,[יתאמוטמ
 רבש תקעז מ"לבו ררועל .הררועמ 5 :986 רצ ליעל 'יעו 'וכו הדומלג הדנל ןירוק םיה יכרכב ןכש םש הטופבו
 רחא בתכב ל"יכב בותכ יטיש יניבו ,ךיינבמל ג"יכב ןכו ךי נ ב מ ל .הררועמ :י'יגה ל"יכבו ,('ה ו"'ט היעשי) ורעעי
 ייפבו ,ןי קי ע מ ל אייכו טייב ר''ב 'יפבו 'א א'"יכבו ,ספדנה ריב 'ופב ךיקעמל היכו ךי ק עמ ל .היגהל ךיקע
 ,ןוגפ ןגפ 'ע ר"תמעב 'יעו .ךתרצמ ןיגפהו יאוב 'י ק ע מ ל הררועמ ןייתא שרפמו סרוג רחא ןושלמ טייב ר"ב
 יוגה וייכבו ,ךייכבמל כ"ג ל"צו ךיטבמל ינפלש קתעההב פ"יכבו ,ךייכבמל כיכב ןכו ךי כ ב מ ל 'יגה .'ב א"וכבו
 שבתשנ ילואו ,יכבמל ('ל ג"'מ תישארב) תוכבל 'גרתו ,ךתייכבל 'ולכ ךיכבמל 'יגה הנוכגו , ךי תממ ל הררועמ
 הייתא וינפלש רמאמה ומכ טעוטממ ןושלב רמאמהו ,ךינבמ יל לאשא ךומסה רמאמב יניעד אריגש י'ע ךינבמל
 תארוהש וניבה ךיתיוילל הררועמ ןותא ועמש דועו 'וכו הררועמ ןותא ועמשש הממ רמאמה םעטו ,'וכנ הייחס ןותא
 בוש 'יסופדב הפסוהה תעבונ ר''ב 'יפמו ,םש בויאב ןתיול ררוע ןתיול תארוה. ןכשו יכבו הללי ןושל כ"ג ךיתיוול
 םג אצמג 'וכו ררוע םידיתעה שרדהו ;םש עטוקמ רמאמה הזו ,םירמאמה םיסרוסמ םשו ,'וכו תרחא אתתיא עמש
 התייול רמא אנמ 'ר םשב ןמחנ 'ר דעומב התייויל השא ררועת אל ינת 'וכו וחמ לע ררועי אלו םש ק"מ 'שוריב
 ע'בארבו י?שריפב 'יעו (ןוהתויוליא) ןוהתוילא ןתיול םגרותמ ןכו ,םש ע"קב 'יעו ןתיויל ררוע 'ידיתעה רמיתד המכ
 לאשא ןושלה דועו וב ןידבכמש דבכמ יל ליאשה 'וכו לאשא ועמש "וכו יל לאשא 8 :םש בויא םינג ןיעמבו
 סרוג טייכ ר"'ב 'יפבו ,'וכו יטאטמב היתאטאטו תארוה ודמלו ,ךינבמ ומכ ךיטאטמ תארוהש וניבהו ךיטאטמ יל
 ןכו ,ךיאטאטמ יל ליאשא הרמאו תיבה תא וב ןידבכמש ילכ ךיינ כ מ יל ליאשא רמול הצוו תחאו שרפמו
 היתא פאטו בותכ ארקמבו ('וכו תיבה תא םידבכמה םילכ ךינבמ ספדנה ר"ב 'ופבו) ךוינכמ א"וב ר"ב 'יפב
 8 רצ ליעל י"מב 'עו תוביתה תאירק יפכ 'וכו יטאטמב היתיטאטו ג'יכו ו'יכו םיייכב ןכו ונינפלו 'וכו אט א ט מ ב
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 קיפא הייערמל אתרטיא ארח קיפא ,ךיתריסכ יל לאשא ךיתילגרמ יל לאשא  ,(גכ רי היעשי) רמשה
 'ר רמא ,םיעלס האמב םיאלט האמב תוקאנא האמב אנהכ רב אבא 'ר רמא :הייערמל התריסכ ארח

 יול 'ר םשב ןינכיסד עשוהי 'ר  ,אכה ןידכע המ אה רוי ,םיעלס 'פ ןוירטיט 'ט הייליטק ףוק ןומיס
 :ספ לוקל 2

 / ם ךיתריסב יל לאשא ךחיניגרמ . . לאשא ,] ךיתיריסכ ךיל לאשא ךיתילגרמ . . לאשא [ךיתריסכ -- לאשא 1
 \%א ךיתוריסב) ךוחריסכ . . לאשא , ךיטישק יל לאשא ךיתילגרמ .. לאשא ,כ יל לאשא ךיתינגרמ יל לאשא
 [הייערמל התריסכ --אדח קיפא | דד ךותדיסכ יל ליאשה , 1 ךיתריסכ יל לאשא ,א ךיתיינגרמ יל לאשא
 אתיסכ קיפא אייערטל ארמיא ( אדה) ארה קיפא ,ן הייעומל התריסכ הדה קיפא ..התוטא הדח קפא

 " (איערמל ל*צו) אלערמל אדה קיפא .ץ איערמל הטישק אדח קיפא איערטל אתרמא ארח קיפא ,כ אייערמל
 תריסכ קיפא הערמל הדה קיפא ."א היערימל חתריסכ קיפא היעומל אדה קיפא ,1 איערמל אתריסכ קיפא
 ,1 [תוקאנא | תכאחפד -. הטישק האמב ,] [ומא 2 | ד איערמל חתיסכ ארה קיפא .'א הערמל

 | ר:ל םיעלס [םיאלט | 11 תואיקנוא ,?ךתְד תויקנוא .2 תואקנוא .אפ תואקנא .זח תוקנוא ,ן תוקנ
 ה [היילימק | יכיאחפ 'ק .?ר'י'פוק .ת'אד היוק .ירגו'דך [ףוק 8 | ריל םיאלט .?א ןיעלס [םיעלס

 םיעלס ךמס ,] ןוירטיט תט [ןוירטיט 'ט | | כפ אילומק .1ִךִ איילמק .י*ךנאְד אילימק ,ץְ הילימק
 /₪ח ןוירטוט 'ט ,ן םיעלפ ךמס |םיעלס יס | "ךכאחפ םיעלס יפ .1רתאד םיעלפ ך"טס .*ךנ1ְך (!ך !יעלס)
 ,פכפ ןוירטיט ."רנ ןוארוט ('ך 'פ) היט .?ךְֶד ןוירט ת"יט ; [ךְד ןוירט תיט .'א ןוירטאט ת"יט ,1' ןוירטט 'ט

 ;יחופ !ןידגע | כח היי . הי .%א א"ה ד"ויו .תיאד א"ה ד"וי ,גְן'ְך [אה דוי | %א ןוירטיס 'ם ,ך ןוירט

 |" ת עושוהי | *רך ןול ;ן הכה | *ך ריבע תא ,2 דיבע ,[ך תרבע ,*א ודבע .?א ןודבע ,ך תידבע ,'ד 'ידבע

 | רתאופד ןינכספו :כג |ןינכיסד

 יופו ךינ א ב מ יל לי א ש א קתעוה ןבמ 'ע 'שה ךורעבו ,םש היעשי גרובצניג 'צוה ך"נתב ע"יעו ,ילג אוהו ה"דב
 ,'ןכו יל ל א ש א ךינבמ ול ל א ש א י"כ ךורעמ קחעוה אניבמ 'ע ר"תמעבו ,ךי גב מ ע'פדשב ןמסנ םשו)
 רמשה אטאטמב היתאטאטו יאמ ןנבר יעדי ווה אל םש ה"'רבו ('ןכו יטאטמב תיתיטאטו ונינפל .ומכ ר"פד ךורעבו
 ולוקש ייגה םג םש ם"דבו ,אתיב יטאטו אתישאט ילוקש התרובחל הרמא תווהד יבר יבד אתמאל הועמש דח אמוי
 אט אט מ ח"ר 'יפב םש הליגמבו ;תיבה תא וב ןידבכמש דככמ אה תי ט אט "יפ סש ח"ר שוריפבו ,ךיטאט
 אטאטסב םגרותמ היעשי 'גרתבו ,הגיבלמ תחייא אטאטס אייתא הל הרמא סש הליגמ 'שוריבו ,'וכו וב ןידבכמש
 היתאטאטו םש היעשיב י'שריפבו ,אניבלא 'ע 'שה ךורעבו ל"תמעבו םש ר"תמעב 'עו (אניכמב שבחשנו) אניבמב
 תשבכ אבה .י'נכו התרמיא אדח קיפא 'וכו יל לאשא 1 :םש ב"שר תורעהבו 'ה החיתפ ר"כיאב ע"יעו ,דוביכ ןושל
 לאשא הטושק 'ע ךורעב הלועמ 'יגו ,תושבכ האמב וא תוילגרמ האמב הטישק האמב 'יפ םהל ראבתנו הערמל תחא
 חתריסכ הדה 'וכו ךיתיריפכ ו"יכב סג אתיא ונונפלש 'יגהכו ,אירעמל ה טי ש ק אדח קיפא 'וכו ךיטי שק יל
 תיתאצמ אלו הרז הלמ אתריסכו . ,חטישק ושרדו התריפכ ךיתריפכ ועטשש ,י'כ ולא לכב 'יגה וז יפל השקו ,'וכו
 ריעה שוריפה לעבו (ךתריסכ יל לאשא) ךיתריסכ לואשא אבוה רחא ןושלמ א"יכו ט'יכ ר"ב 'יפבו  ,ןילימ ירצואב
 אדה קיפא ךיתדיסכ יל ליאשה ו'דו ריפדב םש 'יגהו ,םירסאמה ינש ובברעתנ [תי'יכו] םיסופדבו ,'רל אקיפס
 תטושק תלמו ,אתיסכ 'ע ל"תמעב יעו ,ךיתתיסכ יל ליאשה הגוה 'א אקארק 'דב כ"מבו ,אוערטל התיסכ
 תושככ עבש 'גרתו) ןפרוח האמב ןאכ א"תב םגרותמו ,א'י ב"מ בויאבו ב"כ דיל עשוהיבו ןאכ קר תאצמנ
 בכ"ג םגרוהמ םש עשוהיבו ,ירוסה 'גרתו ימורה 'גרתבו (!ינויה 'גרתב ןכו (ןפרוח עבש 'לו ם"כ א"כ תישארב
 /ןוילגרמ הטישק האמב .ןאכ םגרותמ 'בו 'א .י"'רתבו ,אדח אפרוח תחא הטישק 'גרותמ םש בויאבו ,ןפרוח האמב
 יע .ר"תמעב םג 'עו ,אפרוח 'מאד תיאו אתילגרמ רמאד תיאו העמ םש בוא 'גרת אבוה הטישק 'ע  ךורעבו
 הינימ אקפנ .יאמל הטישק העמל ןירוק ויה יקירפאל יתכלהשכ ע"ר רמאו 'א "כ ה"רב אתיירכבו ,'ב אפרוח
 ,גיייכב םגו לייכב ה"כ .תוקאנא האמב 2 :הי תתמ רפסבו ם"'דב 'עו ,יקנד האט אתוירואד הטישק האמ ישורפל
 ןבא] אכגוא ךנא ןושלל בהוכה ןווכ ילואו ,יל שרפתנ אלו ,ךנא 'למ תואכנוא שיריל'ם ל"יכב בותכ יטיש יניבו
 ם"בארל היהיו ,ןוילגרמו ןוכגוא ןישנכ 'ח ג"ל רבדמב 'ב י"רתבו אכגוא 'ע ר"תמעבו ךנא 'ע ל"תמעב 'עו [הבוט
 * םג ירוק ויהש ומכ עבטמ הטישקו ,םיעלס דוע ףיסומ אוהש אלא ליעל ושררש ומכ תושבכ וא תוילגרמ הטושק
 268 רצו היקנוא 158 רצ ליעל ליייבב הביתה וז תביתכו ,תויקנוא ומכ תוקאנא שרפל ל"ג ןיאו ,הטישק העמל
 ומב (ףיוקב תלחתט ןיאש תויקנוא וא תוקאנא םיוקו) ןוקירטונ הטישק שרוד כ"בארש שרפל ליג ןיא ןכו ,הייקנוא
 םיעלס האמב היגהלו תולמה ךפהל 'א תוא םיעלס תלמ לעו  'ב תוא םיאלט תלמ לע יטיש יניב ל"יכב ןמסנש
 ןוירטיט יט שרדה ונינפלש ייגהב םדקוח סר רמאמב םגו) 'וכו ףוק ןוקירטונ שרודש אוה ןומיס 'רו ,םיאלט האמב
 !ם תואיקנוא 'ק 'ןכו תואקנוא האסב כ'באר רמאמב ןכ שרפמ םפרנה ר"ב 'יפב ןכא ,(נ'חעו םיעלפ 'ס שרדהל
 אנהכ רב אבא 'רל רמולכ אכה דובע יאמ א"ה ד"וי ךוטסב שרפמ א"וכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,םיאלט 'ט םיעלס
 תרחא 'יג יפל םירמאמה ובכרוה םש ג"המבו ,'ןכו הטישק לש תויתוא (ישרדד) שירדד (ןוטיס 'רלו) ןועמש 'רלו
 (ןינ ק ,םש ק"יכבו) ןי קנ .האמב אוה ןוקירטונ אנהכ רב אבא 'ר 'מא הטישק אוהמ הטישק האמב ל"הזב
 םתח וללה תויתוא ינשבש דמלמ יה דוי רייתשנ םיאלט תיט ןי אם ןיש אילמוק ף"וק םיאלט האמב םיעלס האמב
 אוילמק ףוק שרפמ א"וכו טייכ ריב 'יפבו ,(2י"ל היילימקו ,םירקי םיצפח .היילימק 8  :'וכו בקעי וניבא דיהסהו
 אק ףוק ר"פרב רייב ייפבש ינשה 'יפב 'יפה רזו ,(םשוב) םשב ןימ אוהו (ןייזמקשא) ןיילוטקשא זעלב (אילימק)
 איייכב ל"צ ןכו וייכו] כי'יכו חיכו פייכב ןוירטיט 'יגה ןכו  .ןוירטיט 'ט | :םיפלא האמ (?איילימ 'טניצ אוילימ
 אוהו זעלב אנירט ןוי רט אייכו ט"יכ ריב 'יפבו ,אנוירט עלס םוקמ םש 'יפ ל"יכ ןוילגבו ,השרפל השקו ['ב
 תורוכבו 'ב בי'נ ז"ע 'עו ,סונוירוט םש לע עבטמ םש אנויריט ןוא רי ט .םש רי'ב 'יפב ינשה 'יפבו ,עבטמ םש
 !ש .םיעלס 'פ | :972 דצ םיורקו 128 דצ טסריפ ,ןוירט 'ע שייהעבו ל"תמעב ייע םירז ,םישוריפ דועו ,'א 'ג
 ועל י"מב 'ע\ הר רס ךומסבו םתו ש ע ו + ליעל ןכו  ,םיפלחתמ 'סו תילאמש 'שו ,םיעלפ הטישקב תולאמש
 ף"פדבו) אכה ןידבע המ ןוקירטונב ושרדנ אלש הטישק לש אה דוי ךירפו ,ךמס תילאמש 'ש ןאכ ארקנו ,28 דצ
 ולוא ץרתמ לירשב ןינכיסד י"רש שרפל ןואו ,([תדבע ת"יכב ןכו] תי ד בע שובשב וסופדה ו"דבו ,'ידבע ספדנ
 ינשמ םש גיהמב שרפמש יפכו ,ע'פב רובד אוה 'וכו היכרב ר"א 'וכו בתוכ ימו רמאמהש ל"ג םגו ,'וכו  תוילח
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 ,ינואה תא בתוכ הי היכרב 'ר רמא ,ינואה תא בתוכ ימו ,םימזגב ןתניהל ןכררש הייתניקיידו תוילח וליא
 תודע הי יטבש םיטבש ולע םשש ד"הה ינואה לע דיעמ הי היכרב 'ר רמא ,ינואה לע דיעמ ימו
 :םהיתונא ינב ןהש םהילע ריעמ הי (ד בכְק םילהת) י"י םשל תודוהל לארשיל

 הולא ינאו םינוילעב הולא התא ול רמא לארשי יהלא לא ול ארקיו חבזמ םש בציו (כ
 || : י .סי+ .ספינע .[יכו] יד ייפ פ'פ ןטק5 ,סש עוקלי 4 ': יב יע ןיטודיק ייע 5

 ,פפ איתניקידו ,] [הייתניקיידו | ן תולייח ,כ תויילוח ,ו'ך תוילוח | י"ירתכאחד ולא .גופ [וליא 1
 אתניקיידו ;] אדגרמזו אתניקידו ,1י ןירגרמו היתינקידו , ןידגרמזו אתניקיידו ,ןךְד .אתניקיידו ,א איתנקדו

 | גל ןכרידש [ירתכאחופד ןכרדש * | ?ףך אטמרדו אתויקידו ,1ך אזגרמדו התנוקיידו 5,  אדגרמודו

 ,!ףח בתוכה | יה אוה ימו | ?ך ןימזנב | י יל ."א1א ןתואנל :כפ ןתנה :רתאוְד ןתנהל .5ז] [ןתניהל
 ,ן המואה ,*ך אניאה ,?ךְד האנואה ,1ר]7 הנואה .ך אינואה ,כפ ונואה ,י [ינואה | ו יל תא | ן בותכ

 ,1ךחו ה"י .1י*ךכפ [הי | ('א יל ינואה -- 'ר רמא) ,כפ מא היכרב 'ר | א םהלש (?א אנואה) האנואה

 ,1ךחו הנואה ,ך אינואה .5פ ונואה .ל ןינואה [י ינואה * | לא יל תא | ד א"ה ד"וי ,1ך אה דווי "

 ;5פ ונואה ל ןינואה [י ינואה * | :ךל תא [י?רתכאחופד לע * ? | ך האנואה ,3ְך הניאה ,?ך%א אנואה

 .?רתכאפזד [הי | תד 'ל .כאחופ [היכרב --רמא | [ך האנוהה ,?אָד האנואה .?ך*א אנואה ,1ךח] הנואה

 האנואה ,1א האנואה ,?א אנואה .ח] הנואה ,כפ ונואה ,7 ןינואה [ינואה * | ל תא [לע ** | רחוןד הלו

 [ו"ו --יטבש | ליל [םיטבש ** | ןך הפישק לש א"ה ד"וי האנואה ,ך הטישק לש (ך אה רוי) א"ה ד"וי אוה

 | 5 ןהב .5 םהב 1 ןהילע | חו היי ;ב יהי 8 | ן גו :פ הי יטבש ,ירתכאח'ְ לארשיל '. .יטבש
 (ןך םהיתובא) ןהיתובא .,ף םתובא ,1י 'היתובא ,1] ןהיתוכא ,] םהיתבא ,5א]ז [םהיתובא .| ךכאזח םהש

 ;יתאח [לארשי --ארקיו | %א 'ל ,[ך חיבזמ םש [חבזמ םש | ?א 'ל ,1א בציו 'מאנש [בציו 4 | ד דיעה ןאכ ףא

 ,כפ וינפל רמא ,1ילא ל"א [נח ול רמא * | ן יגו ;פ ול ארקיו .ך לא ול ארקיו ;5 לארשי . . לא .ארקיו
 ..ארקוו שיקל שיר רמא ,ן ול ימא ישי יהלא לא ול ארקיו שיקל ןב ןועמש 'ר רמא | ,1א היבקה ול "מא
 םינוילעב הולא ינא ,?א םינותחתב . .ינאו םינוילעב התא |[םינותחתב -- התא | ל 'ל ,ןְד רמא לארשי
 | 5 םינותחתבו םינוילעב הולא ינא ,י םינותחתב התאו םינוילעב ..ינא ,!אזְ] םינותחתב . . התאו

 רייא 'וכו (בתוב) בתוכה ימו ינשמו 'וכו רטולכ אכה דיבע המ א"ה דייוי "כ ריב 'יפב ןכו 'וכו בתוכ הי בר
 הלאשה סרסל ךירצש א'אבו ת/'פיב ובתכ ןכו ל"רשב ןינכיסד י*ר רמאמ רחא שוריפה הז אבוה םשו ,'וכו היכרב
 יכ ךכ לכ הקזח הגיא תמאב יוכ ןירבע המ א'ה דיוי הלאשהו] גי'עצו ןינכיסד י"ה רמאמ .רהא 'וכו המ איה דיוי
 טשק 'למ הטישק האמב שרוד .'וכו תוילח 1 464[:  רצ ליעל 'ע ,תויתואה לכ .שורדל ךרוצ ןיא  ןוקירטונב
 ןיטישכת םש נ'חבו התשיק 161 דצו ,ןיטישקת םש ימבו טשקמ טשכמ נ"ח 67 דצ ליעל יעו) ןיטישכת ינימ טשב
 המזנ ו'ט 'ב עשוהב דחיב ורכזוהש ומכ םיטזנב ןתנהל ןכרדש (!הייתניקייד תובוט םינבאו תוילח ולא (ןיטושיק ןיטושק
 ומכ לייכב ןכריד תביתכו .,(?הייתניקיידו דוקנ ל"יכבו :דחא בהז  םזנ 'וכו תחא הטישק איי במ בויאבו התילחו
 תוילח שבתשנ ר''פד טוקליבו , (אדגרמזו גייכבו) .(?ןידגרמזו אתניקיידו תוילָח ייגה חייכבו ,160 דצ ליעל .הכרוד
 ('זעלב איצנוג התגיקוידו התיילהו הטזנ ומכ | תוילוח שרפמש ט"יכ ריב 'יפב שבחשנ ןכו ,ןירגרמו היתונקידו
 יוכו ומכ תוילח א"ייב רי'ב 'יפבו) טושיק ןושל הטישק רמולכ 'וכו ןתנהל ןכרדש ומוגרתב ךפונ הז אז גרמדו
 ספדנה רי'ב 'יפבש ינשה 'יפבו (טושק ןושל "יש הטישק רמולכ וכו ןכרדש ךפונ והז אטמרדו 'וכו איצהנ אתויקידו
 םגרותמ ךפנו ,םימזנב ןתנהל ןכרדש (5אדלרימזא ךפונ .אד גר מ ז דו אתניקיידו ןטק רשק התיילחו המזנ תוילוח
 'גרתו ,דרומזיא 'א י"רתבו (ןיזגרמזיא חיי ח"כ רענולרב 'צוה א"תבו) ןידגרמז א"י טל חיי ח"כ .תומש  א'תב
 919 רצ 28 רצ םיורקו 995 רצו 18 דצ א"ח ר"תמעב 'עו  ,דגרמוד ינאכ םתכ ילחו ,בהז םזנ בו" ה"כ ילשמ
 .ינאה תא | :885 רצ ץראווש א"ר דובכל לבויה רפסב םינומדקה רי'ב ישוריפב .םיזעלה לע ירמאמבו 948 דצו
 תא בתוכ ימ 'וכו הדשה תקלח תא ןקיו ושרדש ירנו ,15 דצ ליעל יעו [רטש 'פ ל"יכ ןוילגב ה"כו] הריכמ רטש

 ליעל שרדהכו ונינק תא םייקו טשק ה"בקה הי טשק הטישק האמב ביר רמא ,חקמה לע דיעמ ימ\\ הנקמה רפס .
 ינואה תא בתוכ ימו בותכ ל"יכבו ,'וכו לארשי תא תונוהל ןילוכי םלועה תומוא ןיאש תומוקמ 'גמ דחא הז יוכו ןקיו
 ריעמ יימו יתהגה דועו 'וכו ובתכג תוינוא המכ די'פפ ףוס ל"יכב םג יוברהו ,יתהגהו ןינו אה םוכעפ 'ג .כחאו
 כ"סבו ינואה א'אב הגוו האנואה םימעפה לכב ייגה "דו ריפדבו ,נ"חעו לע דיעמ הי 'ןכו לע
 א"ב ר"ב 'יפבו םשו ,ונו א ומכ רטשה הנואה תא שרפמ טייכ ר"ב "יפבו ,וירחא .וסיפדה ןכו הגו אה
 םיסופדב ףסונ ןכו דיעה ןאכ ףא 'וכו םיטבש ולע םשש דיהה הטישק לש ה": אוה יוכו ריעמ היי .שרפמ
 םלשוהו ינכו וליפא שיקל ןב 'עמש 'מא תבזמ םש בציו עטוקמ רמאמה שאר ל"יכב | .'וכו םש בציו 4  :[[ה"'וכו]
 ןכו ,םשב אנוה 'ר םינותחתב הולא ינאו םינוילעב הולא התא 'שי יהלא לא ול 'קיו ההיד וידב רפסה בתכב ןוילגב
 שיר רמא 'וכו םש בציו רמאמה ליחתמ  [ה'יכו] וייכו 'וסופדבו ,ג"חעו וכו התא ו ל ר ם א יתהגהו יתמלשה
 הרדסגש החיתפה אוה הז רמאמו ,'וכו התא (ול 'םא) רמא לארשו יהלא לא ול ארקיו (שיקל ןב ןועמש 'ר) שיקל
 רמא בקעי 'ןכו התא ול רמא םעטו ,'וכו התא ול רמא 'וכו חבזמ םש בציו חתפ שיקל ןב ןועמש 'ר פיפב ונונפל
 ארקיו לא ול ארקיו ושרדו ,םינותחתב הולא ינאו םינוילעב הולא התא (ו ינ פ ל רמא כ"וכו פ"וכבו) ה"בקהל ול
 ינאו שוריפה םש א"יכב ןכא) לא ול ארק ומצעל לא ול ארקוו רחא ןושלמ יי'כ ר"ב ייפב שרפמ ןכו לא ומצעל
 תחסונבו ,לא ומצע ארקש ךטצעל הררש לטונ תייה התאו ךומסב טייכ רב 'יפבו = (ןייד 'מולכ םינותחתב .הולא
 לא ועמשו 'ג ייפ םשו /[ל"דרה 'יחב ש"יע] 'וכו בקעי וניבא הז םיהלאל ארקא שרדה ח"'צפ שור ןמקל םוסופדה
 ,'ןכו תומלוע ארוב םכיבא ףא תומלוע ארוב היבקה המט סכיבא לארשי אוה לא רמא סחנפ 'רו 'וכו םכיבא לארשו
 ינאו ךמלועב לא אוה התא ע"שבר היבקה ינפל בקעו .רמא ל" בש ר רמא ,שרפמו סרוג 189 דצ בוט לכשבו
 ת"הע ץיבמרבו ,יוכו ךתב תאצוי רחמל ךייח ךמצעל הררש לטונ התאו 'וכו וליפא ה"בקה ל"א .םינותחתב לא ינדק
 לש ןינוקיאש דימת םירמוא סהש המל וזמרי םש שרפמ ןכא ,'וכו םינוילעב הלא התא ול רמא כי'ג "גה

 1) 00006, 117801מ1)ג. 5) .הָָיָתְניִקיידו. 3) 000001806, ₪81880. | +)

 1880מ66. | 5) 10. 00]8"8110, 81%. 6.
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 התלטנ תאו וטצעל הררס לטונ וניא תסנכה ןזח וליפא שיקל ןב ןועטש 'ר םשב אנוה 'ר = ,םינותחתב
 :'וגו הגיד אצתו ר"הה הנעתמו האצוי ךתב רחמ ,ךמצעל הררס

 פ השרפ
. 

 התב הטאכ רמאל לשמי ךילע לשומה לכ הנה 'וגו האל תב הניד אצתו (א רל
 לארשי תיב ונישקהו םינהכה תאו ועמש יאנועמד אתשינכב םגרת הינועמ יסוי (רמ זט לאקוחי)

 אל המל ןירב םיגהכה רימעהל ה"כקה ריחע רמא (א ה עשת) טפשמה םכל יכ וניזאה ךלמה תיבו \
 לארשי תיב וביש קהו ,[סולכ| ןל ןיכהי אל ימא ןוניה ,תונתמ רייכ ינכמ ןינהנ םתייה אלו ,הרותב סתעני

 :'[ "פ סט לעותנס ,די* ''כ תלסיו נ'ע עותנס ,'ד 'כ כ"פ ןיכדסנס 'טוכי ,ו"כט 'כ ללקחי 'קני 4

 ןג ןועמש ןבי .!רתכפְך שיקל שיר .*א ל"בשר ,ל שיקל ןב יעמש [נ'או שיקל ןב ןועמש 'ר * 1
 | כפ אל [וניא | י יל .ת ₪ תיב [תסנכה | יאש ₪ ה"בקה ('י'א ל"א) ול 'מא [וליפא | זֶד לאילמג
 ,5 [התלפנ | 'רתכאחוד החאו .יגפ [תאו | י 'ל ומצעל | (ךומסב ןכו) י*רתכאפד הריש .נזח] [הררס
 [יירתנאחד -האצוי * | ן ךתיב | *ך רחמל 2 | ףתנחוְד לטונ (ן התייה) תייה ,יא לפונ .ם תלטנ
 תב ל וגו [ן יוגו --תב * 8 || *ר יל .ירתכנאחפד האל תב .ן יוגו תב [רוגו | ןֶל אצוי .ם תאצוי

 ךילע [החב -- ךילע * | ג לשמה | 'א - ר"הה .'א - "יתכ .ףכנפ = ,'תכ [הנה | תכגאחפד האל
 לושמו ךילע .תוכ!אפד התב (!ך ןכ המאכ) המאכ רמאל לושמי ךילע .ול התב הסאכ (י לושמי) לשמי
 | כנ םגוית | ד האנועמ .ינא איד .ן הייד ,כ [הינועמ | י ףסוי ,1אפ יסוי 'ר 4 | ן 'וגו ,"א רמאל

 . .ובושקהו .] [טפשמה -- ובישקהו | [ך האנועמד ,ך אנועמד ,כ ינועמד .י)אופ [יאגועמד | ןוהתשינכב

 | ו יל ה"בקה | ן אוה ריתע | וכאפ 'ל רמא 5 | ווד יל ,ן וגו ,כפ וניזאה . .ובישקה .ןאְד וניזאה
 | %א ןדימעהל . ,יִזְו םדימעהלו .. לוטיל .""א'או  ןדימעהלו םינהכה תא לוטיל ,כפ [םינהכה דימעהל
 םתייה 6 | י ל אל | ית""א'אוְך םהל (י רמואו .""א!א רמאיו .ן 'מא רמאלו) ימאלו - ,5נ?*אפ [ןידב
 :תוד םינהנ . .אל .2 םינהנ ..אלו .ל םתייה אלו ['ו'א"ְל ןינהנ -- אלו * | י'א םיעגי םתייה .נ*א םיעיגי
 םירשע ,1] עבראו םירשע .י [ד"כ | תאד יל .נן יינבמ .ו'אפ [ינכמ | כפ ןינהנו .'א 'ינהנ ..אל המלו

 ,נאופ .[חונתמ | ך םירשעו עבראמ ,ןך עבראו םירשעמ .?א ידו 'כמ ,1ך ד"כמ ,כפ עבראו ןירשע ,!א ידו

 /ם ןורמיי .ינ ןירמא | יאד ןוגיאו .ג] ןוגיהו .פ ןונא .פ ןוניא | (ת יל ד"כ -- תונתמ) יכָד הגוהכ ₪

 םלשוהו א יל ימא --אל) ן ןווה אל .?א ווה אל | ן הל ןירמא .אד היל (א ןירמא ,1ְך ימא) רמא . ןורמי
 | יכנ'אפ ובישקה | ל 5 [יג'אופד םולכ * | פ ןובהי | (רחא בתכב ןוילגב

 ושוריפ יפלו ,ןיבי ליכשמהו לארשי ץראב הרוש הניכשהש הנוכהו (788 דצ ליעל 'עו) דובכה אסכב הקוקח בקעי
 ןמקל .םלוא] יוכו םינוילעב הולא התא בקעיל ה"בקה ול רמא ייחכב ןכו ,בקעיל ה"בקה רמא ול רמ א סעט
 ןזח ולפא ה"בקה ול רמ א םינותחתב כו התא ול רמא ונינפל אוהש ןמכ איבמ אוה 'א ד"לפל
 ה"בקהל רמוא אוה בקעיש םש וניבהש הארנ בתכו ,'וכו הררש תלטנ התאו ומצעל הררש לטונ וניא ניכהב
 הולא ינאו םוגוילעב הולא התא ול רמא יטנאקרבו ,[ומצעל הררש לטנש לע הגוד ןינעב רימ ושינעה ךכלו
 ח"בקה ול 'מא 'יגה יא אייכבו ,הלבק ךרדב רמאטה שרפמ םשו 'וכו כקעול הרטא הניכשה ל"ר .םינותחתב
 ,ח"יכב םג אתיא 'וכו םינולעב הולא ינא "גהה ,םינותחתב הולא התאו םינוילעב הולא ינא
 הררס התלטנ תאו שרפל השקי ה"בקה ול רמא שוריפהו תואסרגה ןלא יפלו ,םיגותחתב התאו 'וכו ינא טוקליבו
 לארשי יהלא לא ול ארקיו רמאנש לא בקעיל .ה"בקה וארקש ןינמ רזעלא ר"א אחא ר"או אתיא םש הליגמבו ,ךמצעל
 לא וארק ימו לא בקעיל ול ארקיו אלא היל יעבימ בקעי ול ארקיוו לא בקעי היל ארק חבזמ ךתער אקלס יאד
 יבו 'א א"יכו ם'יכבו 'וכו וליפא הזבקה ול רמא | .'וכו ולופא 1 | :ת"הע י"שריפבו ס"דב 'עו לארשי יהלא
 ו"פע 'וכו לטונ וניא תסנכה ןזח שרפט ל"ררה 'יחבו ,'וכו םתא הידב 494 דצ ליעל יימב 'עו ןכ .'יגה [טוקליבו]
 ול ורמאוש דע ארקי אל ג"כהב שאר ןכו םירחא ול ורמאיש דע ארקי אל תסנכה ןזח ג"פ הליגמ אתפסותו
 שיר םשב אנינה יר ינת ריבב ,'ל 'יס תבש 'ה גיהנמב ראובמ ןכו .ת"פיב שרפמ ןכו] שיייעו 'וכו םירחא
 םשו ,ארק םירחא ול ורמאיש דע תורקל יאשר םרא ןיאש ונדמל ומצעל הררש לטונ וניא תסנכה ןזח וליפא שיקל
 הכמסנ 'וגו הגיד אצתו ד"הה רמאטה םויסבו ,'וכו תסנכה ןזח וליפא ןושלה ק"קו ,[הליגס אתפסותה םג האבוה
 :ד"עפ ףוס ליעל י"מב 'עו הירחאלש השרפל השרפה

 ןונגסב ולוכ הז רופיס .'וכו היגועמ יסוי :המותס השרפ ןאכ ארקמבו .ה'עפ ןמסנ ריפרב .פ השרפ
 י"הבמב ייעו) וירטאט ביחרמו ראבמו ימלשוריב שמתשה ר"בה רדסמש ןאכמ ןודל ןיאו םש ןירדהנס ימלשוריב רחא

 הנוכנו ,'וכו הניד אצתו 'פל החיתפ ןאכ ותוא ושעו םודק רחא רוקממ עבונ רופיסהו ,(128 דצ רענרעלו 'ב ב
 ןמקל יועו) אירבטל הבורק התיהש ןועס תיב וא ןועממ יסוי 'ולכ יא ג וע מ ד אתשינכב םגרת הינועמ יסוי 'יג
 הול היארו ,אנועמד וא ינועמד 'יגה יפל שרפל שי ןכו] ןועמ ישנא לש ג"כהיבב אירבטב שרד (ו 'ס ה"פפ
 ,אירבטב בשי ןנחוי רו ,ןועמד אתשינכב ןנהוי 'רד ימקק הוה אדבוע 'א ז"צ ןילוחו יב ד"ס תומבימ
 רעבאב 'וע שרד תארוהב (םגרית) םגרתו ,הירביטב אתשינכב ינועמ יפוו םגרית םש ימלשוריבו ,['א ט"לק תבש ע"עו

 רופיסה הז לע 'יעו יאנועמד אתשנכב שרד אונועמ יסוי ןכ קתעוה 528 יומע ג"המבו ,242 דצ ב"ח עיגאלאנימרעמ *
 ינבמ ןולבקמ .םתייה אלו .'וכו םתייה אלו 6 :995 דצ ג"ח א"הגאבו 226 רצ 'ד ארודהמ ר"ה םידוהיה תורוק ץע

 תא לוטיל ה"בקה ריתע םש ג"המבו ,םולכ וגל ןינתונ ןיא םירמוא םינהכה יוכו ןוניה הימתב תוגתט
 םירשעו העברא םכל יתתנ רבכ אל הרותב ןיקסוע םחייה אל המל ןה ל 'םולו ןידב ןדי מע

 םינהכה תאז ועמש ןושלה םש ימלשורובו ,נ"העו םו ל כ ןל ןיבהי לארשי ןווה אל ןירמא ןונ או ה
 דיכהו ,'וכו דיתע םש ג"לו ,םולכ ןל ןיבהי אל ל"א אתנתמ ד"כ ןוכל תיבהי אל אתיירואב ןיעל ןות

| 
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 וי רו רו יקורריקיוק טיול קר רוק יהיו

 1 א רל פ השרפ חלשיו

 ןיבסנ ןווה האישנ תיבד ןילא לע 'מא ןוניה  ,[הרותב יתבתכש הנוהכ] תונתמ ד"כ םהל םתתנ אל המל
 ךכיפל (ג חי םירבד) םינהכה טפשמ היהי הזו היה םכלש טפשמה םכל יכ וניזאה ךלמה תיבו ,ןוהלוכ
 הימלשב לאשמ שיקל ןב ןועמש 'ר לע אשמר יתפב ,סעכו 'ר עמש ,תכפהנ ןירה תדימ םכילע [םכל]
 יתבל ןיפמימ ןיסינכמ ןהש םלועה תומואל הכוט קיזחהל ונא ןיכירצ 'ר ול רמא  ,יולע היסייפמו
 רמא הינועמ יפויו וליאב וליא ןיחיסמו ןיבשוי והי אלש םהב םיקחשמו םהלש תויסקרקו תוירטאית

 | ינ?א ןינתונ . . ,ןֶד םינתונ םתייה ;כפ [םתתנ | (רחא בתכב תורושה ןיב םלשוהו) ל יל [המל ** 1

 תונתמ | י יל ,ך םירשעו עברא ;כנְ) עבראו (כ ןירשע) םירשע .פ1ך [ד"כ | ןְד םינהכל ,יכנאפ [םהל
 | יִל 'ל ;ן הרותב םכל יתבחכהש ,ןְד הרוהב םכל יתבתכש הנוהכ [כנ?אַפ הרותב -- הנוהכ * | י יל

 | יכלאפ יל לע | ן הל ןירמא .תכג"אפד היל (תפ ירמא) ןירמא .י ןירמא | יתכ"אפד ןוניאו < ןוניהו
 ,ב?א ווה .] [ןווה | ן אייסנ | פ היגד .יתכנאד יבד :ן [תיבד | א ןתוא .נוד ןיליא .יתכפ [ןילא
 ,5 הלכ :1?אופ הלוכ ,תְֶד אלוכ ,1א והלוכ2 | פפ ביסנ | י 'ל ,2כפ הוה ,!א ווה ןוניא ,ןןֶד ווהד
 , ₪ אהמתא ₪ [טפשמה | ד םכלוכ .%א םכל יכו :יכנ1אופ [פכל יכ | תפד תיב :יכנַא] [תיבו | ו ןוהל
 הזו אוה םכלש םולכ ,י םינהכה טפשמ הזו ..םכלש ,] "וגו םינהכה .. םכלש |םינהכה -- םכלש | כ ה"מתא
 יתבתכש םינהכה ..הזו .פ אהמתא אוה םכלש טפשמ ותוא יתבתכש םינהכה ..הזו ,%א םינהכה . .היהי
 (ך טפשמה םכל) סכל ,ל תכפהנ .. םכילעו [תכפהנ -- םכל * 8 | ןך ךכ יפל | 2 ה"מתא אוה ..טפשמ ותא
 ..תדמ םכילע םכילעו םכל ,יִתַּנְד תכפהנ ןידה (יזך תדמ) תדימ םכילעו םכל ,1א תכפהנ . .תדמ םכילע
 [סעכו | 2 תכפהנ םהילע ..תדמ .ף םהילע תכפהנ ןידה תדימ ,%% תכפהנ ..תדמ ןהילעו םכל ,] תכפהנ
 | ג לאש ,ו אתא .תד קילפ ;ר קלפ ,?א לאע .כואופ [לע | | השמר | י יתפבו .?א יתאפב | ו דפקיאו
 | ת יר .י יול ןב ןועמש 'ר :פד ל"ר ,ךכ"] שיקל שיר ,?א ל"בשר ,1א שיקל ןב ש"ר , [שוקל --'ר
 | תד ירד הימלש ,ן המלשב .יכנאפ [הימלשב | 1 יל ,ךדד ליאש ,"ן לואשימל ,יתככאפ לאשמל [לאשמ
 /ן [יולע | 7 יסייפו ]1,  היתי הסייפמו ,*ף היתי 'סייפמל ,1ך היתי היפייפמו ,יכאפ היתי סייפמו 4

 | 5 קזחה | י םיכיצ | יכפ יל 'ר | ית היל | י יל .ִד האנועמ (ןך יסוי 'רד) יפויד יהולע .כנאפ יהולע
 ,5ִ ןיסממ .ףַתַגַָד ןיסמומ .א] [ןיפמימ | ןך םיפינכמ | ו?ךא םהש |  'ד ישיחכמל [םלועה תומואל

 ,5 תואסיטרט ;פ  תואיפיטרט ,[ְךְד תואייטרט ,י?ךא תואיטרט ,1ך תואירטאיט ,] תוירטית 5 | + םמוימ

 ,5 תואסיקרק .. ,ף תואיפיקרק ..  ;"ךא תואיפקרק .. ,ןְד תויסקרק יתבלו ,ו תואסקרקו | 1 תואיסקרק
 ,יתכנ!אופד ןיקחשמו ,יד ייקחשמו | ו יל .1רתכנ!אפ ןהלש [םהלש | 1 תויראטית .. ,[ן תואסקרק ..

 ,?רתיאוד ויהי [יירכנ:אפיל והי * | יירתכגופד אלש ידכ .?ךא [אלש | י וב .כג'אפ ןהב | *א ןיקחצמו
 ,יַב ןיחיסמ ,?ך ןיחישמו םילטב ,*ך ןיחיסמו ןילטב 1 ןיחיסמו םיבשוי 1, א [ןיחיסמו ןיבשוי | יל
 םע ולא ,1 וליאו וליא ,'א ולאל ולא ,יכפ ולאב ולא .ן [וליאב וליא | ?א ןיקפועו ןיבשוי :ףככפ ןיחישמ -

 | תד יסוי :ן הסווו ,ירכנאפ [יסויו | א לארשיב ,ןְד ( הליטב) הלטב הטטק ידיל ([ך ואוביו) ואביו ולא

 : | רתד האנועמ :יכנא איד ,ן היינועמ

 :יב גילק ןולוח יב י'ק קייב יב 'פ ריפ הלח 'שורי [ט'יק 'יפ חרק ירפס] ביפ הלח אתפסותב ונמנ הנוהכ .תונתמ
 אויסנ תביתכו [931 דצ ליעל 'עו] ,תונתמה לכ ןיחקול ויה םה אישנה תיב לש ןתוא לע * .'וכו ןילא לע ימא 1
 אל המל 'וכו ובישקה םש ג'המבו ,אייסנ 'ע ל"תמעב ע"יעו אייסנ ןדוי 'ר ויפ ףוס ןיבוריע 'שוריב ומּכ ו"יכב
 האישנ (יבד) היבד הילוכ ןירמא ןוניאו הרותב יתבתכש הנוהכ תונחמ םירשעו העברא םינהכל ןינתונ םתייה
 ינוסב ןוכתי תידיקפד אתנתמ די'כ ןיבהי ןותא תיל המל לארשי תיב ובישקהו םש ןירדהנס 'שוריבו ,(ייסנ) יישנ
 ןידו טפשמ תארוהבו טפשמו קוח תארוהב טפשמה םכל יכ שרד | .'וכו היה םכלש 2  :אלוכ ביסנ אכלמ ל"א
 תאמ םינהכה טפשמ היהי הזו ביתכדכ םינהכל קוח ןהש תונתמה לע ריהזהל היה םכלש טפשמה רופמ היה םכל
 ןילוח 'עו ,ןיניידב תואצוי תונתמהש רמלמ םינהכה ט פ ש מ הזו ושרד ה'סק 'יפ םיטפוש ירפסב] 'וןכו םעה
 שרפמ י'כ רב 'יפבו ,תכפהנ ןידה תדימ םכילע ןידהו טפשמה ןכומ סכל ךכיפל ןכ םתישע אל םתאו [יב לק
 ,תכפהנ ןידה תדמ םכילע טפשמה םכל ךכיפל םינהכה טפשמ היהי הזו אוה םכלש םולכ הימתב טפשמה םכל יכ
 היה םכלש וניזאה ךלמה תיב םש ג''המבו ,נ'חעו 'וכו היהי הזו אוה םכלש םולכ טפשמה םכל יכו ןכ 'יגה 'ב אי'יכבו
 םכל ךכיפל) םכילעו םכל ךכ יפל םעה תאמ םינהכה טפשמ היהי הזו 'תכד אוה םינהכל אל טפשמה (אוה)
 טפשמ הזו יתרמא םכל טפשמה סכל יכ וניזאה ךלמה תיבו םש ימלשוריבו ,'וכו תכפהנ ןידה תדמ (םכילע סכילעו
 ייעו) ,האישנ הדוהי 'ר עמש | .'וכו 'ר עמש 8 :םלועה ןמ ןדבאלו ןקספלו ןידב ןהמע בשיל ינא 'ותע םינהכה
 יסוי לע וסייפלו יבר לש ומולשב לואשל ל"'בשר סנכנ ברע תונפב סעכו ('וכו קילס ה'דב םש י"מבו 981 דצ ליעל
 קיזההל ונא ןיכירצ 'ר ול רמא (האנוע מ יסויד יהולע 'וכו 'רד הימלשב ריב 'יפמ ףסונ 'יסופדבו) אינועמ
 והי אלש םהלש (?תויפקרקו (?תנירטאית יתבל קוחצ ישועו םיציל ('ןיפמימ ןיסינכמ ןהש  םלועה תומואל הבוט
 תיב לע תונציל ירבד ת"דב ברעש ףאו] ,וילע תדפקהו הרות ירבד רמא אינועמ יסויו וליאב וליא ןיחיסמו ןיבשוי
 ןילטב ןיבשוי אנהי אלש ידכ שרפמ א'יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,51 דצ ליעל ומכ הירוא ילימו [דיפקהל ךל ןיא אישנה
 ,הלטב הטטק ידיל ואביו ףסונ [תיייכו] ייסופדבו ,הטטק יריל ואוביו ולא םע ולא (ןיחישמו םילטב ויהי אלש) ןיחיסמו
 תחיתפב סרוג סמואימ 'ע ךורעבו ,'וכו וב ןיקחשמו וכו םמוימ ןיפינכמ 'יגה .טוקליבו ;(*ןיסמימ דוקנ ל"יכבו
 ב'מ ר'כיאבו ,םיתמה תא םיסינכמו םש שבתשנ ונינפלו) "וכו םהלש ןורטאיתל סמואימה תא ןיסינכמו זיו 'יס רי'כוא
 אקארק 'דב כמב הגוהו םמימה תא ןיסינכמו ו''דו ריפדב 'יגה ג'י 'ג ר"כיאבו ,םמוימה מ"ב י"כ "וג ןמסנ םש
 םש ג'המבו ,םיה יכרכב השענ הדב 564 רצ ליעל י"מב םג 'יעו (סומומה 'וגה םש במ ר"כיאבו ,סמימה יא
 היסייפלו הימלשב ל א ש מ ל שיקל ןב ןועמש 'ר לזא (798 רצ ליעל 'יעו) אשמר יתפאב םעכו יר עמש
 ירכ ןהב ןיקחשמו ןהלש תואסקרק יתבל (ןופמוימ) ןיסמומ ןיסינכמ (ןהש לי'צו) ןיאש 'וכו ןיכירצ 'ר ול 'מא  הילע

 ) ששס6. 3) 040דק0. 5) 406. | *) ןיִסַמְיְמ
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 ןיאו ,ןיא היל רטא ,  ליכק ןפלואו ,ןיא היל רמא ,אוה עריו היל רמא  ,יולע תרפקאו הירוא ילימ
 הנה 'חכד והמ היל רטא ,היבגל קלס ,קוסי היל רמא ,ןיא היל רמא  ,יל ביגמ אוה היל אנליאש
 ןכ תנומכ אישנה ןכ רורכ המא ןכ תככ ול רמא ,התכ המאכ רמאל לושמי ךילע לשומה לכ
 תאו ארח לע סייפמ ןמ תלסח אל ןורכ דע שיקל שיר היל רמא  ,הננג החנג םופל רמא אגהכ | ,וינהכ
 השינע ארות תיל היל רטא ,והמ לושמי ךילע לשומה לכ הגה רברלש ורקיע  ,ירוח ול יתייט

 :סס לפקופי 'קלי ,ג'לק כ טוקלי 5 :'6 זי ןיככע 4

 ,ו'רתןכ אך אחירואד ,| איירואד | \ אתלימ ;ףכ אלמ .ן*א הלימ .'ר'אופ אלימ .?ך אילימ 1
 .עדוו | | הל | *א הילע :.רתג'אד יהולע :יכופ |יולע | 1א תריפקאו .יר תדפקיאו | 1ךנם אתיירואד
 .יכנאופ (ןפלואו | תד ןיה (ןיא | ן הל | ד םולכ הרות ירברב אוה ([ך עידויו) ערויו .יכנאופ [אוה
 [אנליווש **2 | י יל .רתד יאו .פ ןאו .נאו |ןיאו | ת ןיה | ן חל | ן לכק | ת" -. היל רמא ,ך ₪ לא
 ביגט ,ו'ף ביגמ אוה .] יל ..איה .2 יל ..אוחו :8 היל ביגמ אוה .ג'א |יל - אוה | ן הל | ל אנלאש
 ימא) ל"א ,2ב [קוסי -- רמא | (רחא בתכב ןוילגב םלשוהו) !א יל ול -- ןיא | | הל | ד כייגמ .?א יל
 ,ן קלפו ,ו קילפ ,נ'א [קלפ | "אד אכהל ..ןכ םא .[ן אכתל קסי ןכ םא היל רמא | .יופ קוסי (ן הל
 המאכ ימא [תכנ?אך התב -- רמאל * 8 | ו יל הנה | י ןיד והמ ,ן אוה המ | | הל | כ5 קס .תןְד קילסו
 /ם אמיא .. תבכ ,] 'מא . .תככ [ףכ ד המא -- תככ * | ך היל | ם 'ל .ןֶל וגו .ו התב המאכ .'ָך התב ןכ

 [אושנה ל | י יל ,ן המואה ןמ חיככ .1א המאה ןכ ןככ ,5א המאה ןכ תיבכ המא התככ ,'ל המאה . .תבכ

 םופל ירמא אכה ,[ןדך ירמא אכה .1] 'א הנהכ ,י| [רמא אנהכ 4 | פ הכימכו .5 הכומכ [חבזמכ | ך אישנ

 אתנג םופל ירמא ןמת .י!רתנאוְך אננג (!'א אתניג) אתנג (ן םפל) םופל | א 'ל .כפ אלולה אתלכ

 :נ'א] שיקל ןב ('א ש"ר) ןועמש יר | ך ול רמא .?אמ ל*א ,ן הל ימא .יתכנ'א [היל רמא | .כפ אננג
 ,"ף הולסח ,1"| תליסח .יכפ [תלסח | א ןיידע ,*ך ןאכ דע ,ור ןידכ דע | י יול ןב ןועמש 'ר .?א ל"בשר
 ,1א סייפמ ןאמ ,'כ"אפ סייפמ ,ל סיפמ ןמ [גְ] סייפמ ןמ * | ?ך היל תיטמ .[ןאְָד תיליסח :ן תולפח
 | ףפ אדה .ן הדח | ורנ ןמ [לע | י היסייפימל ,"ך אסייפמ ,'| היסיפמ ,?ך היסייפמ ,[ךְד היסייפמ ןמ

 ,וירנו [ירוח | כאפ 'ל .'רתנוד ןל .לר יל .'ר הל ,ו היל [ול | 'ך יתימ 5 | תכאפד תא .ירגו [תאו
 רמאל לושמי) 'אכ 'אל ישמי ךילע (!ך לשומה) לשמה לכ הנה [והמ -- הנה | ?ך ירוח ןמ .ןאפְ ירחוא
 /!ף והמ ךילע לשומה לכ  ,ן אוה המ לשומה ..הנה ,ך והמ לשומה לכ הנה ,1ף] והמ התב (1ך המאכ
 המאכ ,5 התב המאכ והמ .5 'וגו ךילע ..והמ .?א לושמי ..והמ .?א 'וגו לושמי ךילע ..לכ הנח והמ
 ,וףכפד אשינע .עא אשיגע | ְך 'תרות ,!ו?ךףכפ אחרות .ן הרות ,1ךעא [ארות | ן הל | י התב
 | ת אחגנ .י החגנ ,?ך השיעג ,?ך אשיגנ ,1ן השיגנ

 ימלשוריבו ;היואליע תדפקיאו (אי רו א ד) א תיירואד א לי מ 'טא אינועמ יסויו ןיחישמו ןי ב שו י ויהי אלש
 ורמא היל םייפל שיקל שירו ןנחוי יבר ןוקלפ קרעו לחד סעכו איישנ ןדוי 'ר עמש םש
 ריב 'יפבו ,ןה ל"א אוה עדויו .אוה עדיו 1 :םש אתיל 'וכו ןיכירצ 'ר ול ורמא רמאמהו ,אוה אבר ארבג 'ר היל
 לא .לביק .דומילו .ליבק ןפלואו = :[תיייכו] 'יסופדב ופיסוהו והיגה ןכו םולכ הרות ירבדב אוה עדויו שרפמ טייכ

 עינאלאבימרעט רעבאב 'יעו החינתמד הבר ןמ ליבק ןפלוא 'ב 'ו ד"פ תומבי ישוריב ומכ .ליבק ןפלוא ןושלהו ,ןק
 ,אנלואש יתהגהו ,ולצא אבו אבי ל"א ןה ל"א יל בושמ אוה ותוא לאשא םאו .'וכו אנליאש ןיאו 2 = :8 רצ בי"ח
 וטיפדה ןכו אכהל קסי ןכ םא שרפמ יי'כ רי'ב 'ופבו = ,בוג ביג 'ע ל"תמעב 'יעו לעפא ןיגכב בי ג מ 'יגה הגוכנו
 !מא יל ביגט אוהמ היל אנליאש יאו ןיא היל 'מא ליבק ןיפלואו ןיא היל 'סא עדיו היל 'מא םש ג"המבו ,וירחא
 ול בוגמ אוה היל ליאש אנד ןאמ לכ רשפיא ל"א קר אתיא םש ןירדהנס ישוריבו ,'וכו קוסי היל 'טא ןיא היל
 אייכב 'יגהש ומכ תרהא 'יגס רויש המאה ילואו ,יתהגהו המאה ןכ בוחכ ל"יכב .המא ןכ תבכ 8 :ןיא ול ורסא
 םורשכ וינהכ 'ה חבזמש ת"פיב שרפמ וינהכ ןכ חבזמכו ,המאה ןכ ןבכ 'א א'יכבו ,המאה ןכ תיבכ המא התבכ 'ב
 םופל רמאש המ ןינעכ רודכ אישנה תויה לא לשמ הז םגו תומבה ינהכ ויה א"ע. תוחבזמו םירז ויה וינוח תיב הבזמו
 חמצה היעורז הנגהשכו ןוגה םרא ןנגה ןכ םג סוכרכו דרג הנגהשכ יכ ןנגה היהי הנגה ךרדכ ושוריפש אננג .אתנג
 גיוכו ו"יבב םג אתיא "וכו אתנג םופל רמא אנהכ :יגהו ,המדאה יִדבוע םיקירה 'א ןנגה היהי אצויכו תינטק יניט
 יג  בייוכ\ פ"יכבו ,רופיפה הזב ןאכ קר אונועמ יסוי ומכ רכזנש ןשרד םש אנהכש 'רנו ,ימלשוריבו לאקזחי 'קליבו
 ּפְל] אננג אתנג םופל ירמא ןמת אלולה אתלכ םופל ירמא אכה ונהכ ןכ הכימכו האלפנ
 ג"המבו ,'וכו אתנג םופל י ר מ א א כ ה ייגה [ת"וכו| 'יסופדבו ,[ז' םיטפושב ולספו הכימ לע . רופיסהל זמר וז 'יג
 רודכ ול 'מא התב המאכ רמאל לשמי ךילע לשומה לכ הנה 'תכד אוהמ היל 'מא היבגל קילסד ןויכ 994 יומע
 ןכו .,תירופ .ןוקלב הפוח רמולכ] הנונ ג ןכ אתלככ אהלכ ןכ אגתחכ ונהכ ןכ חבזמכ אישנה ןכ
 ,[ןנג יע ,שיהעב 'עו ,אנונגל אתלכ תלעד אמויב ''א 'ו רצ אהקיספבו ,הינונגמ ('ו ט"י םילהת) ותפוחט סוגרת
 ןכ .תבכ ל"א התויה הנוז ונימיא הרש ובו (ז 'ב עשוה) ם מ א ה תנז יכ ביתכד ןיד והמ ל"א םש ימלשוריבו
 םש ןוכרעבו * ,הננג ןכ אתנגכ ןכ המ א אנה כ וינהכ תבזמכ רודה ןכ אישנכ אישנה ןכ רודכ התב הטאכ המא
 .יוכו ןורכ רע 4  :'וכו ורוד יפל סנרפ רמא דחו סנרפ יפל רוד רמא דה ןנברו האישנ הדוהי 'ר הב יגילפ אתיא
 ינכו ארות תיל ל"א והמ 'וכו רבד לש ורקיע ורטנקל תרחא ול אובט התאו תחא לע םייפל תמייס אל התע דע
 הנוז איה הפב םג הנזמ השאה םא] 'ולכ הגוז התבש רע הנוז השא ןיא תטנגב התבש דע תחגונ הרפ ןיא
 םא ול רמא [התפג היד םש יישרבנ 'ב בפ ןירדהנסו 'א ג"ס תובותכו יב וי'ג הכוס 'עו] התב ישעמב תרכנ םאה[ו
 ;אטועב ףכו אשי ג ע ארות כ'ג קתעוה שנע 'ע ךורעבו  ,ימוש נוב הגנהו אתיעב שבתשנ ל"יכבו ,'וכו ןכ
 ,.התרבד) אטיעב אתרבד רע (השיע'ג אתרות) אשינע ארות תיל שרפמו סרוג א"יכו ט"יכ ר"ב ייפבו
 איב תומש) יוכו רוש חגי יכ ימלשוריב טעוב הנבש דע איה (תינחגנ) תיהגנ םא הרפב ןיעדוי ןיא רמולכ (המיעב
 ונינפלו (שיגי (סורא ל"צו) םודא חגי יכ ימלשוריב 'וכו א שי גנ אתרות תיל רי'פרב רייב 'יפבו) .שעגי ירא (ח"כ
 יוגה ידו ר"פדבו) ,שגע 'ע ל"תמעבו םש ישה ךורעב 'יעו אשנגע םש ירוסה 'גרתבו ,שגני םוראו םש 'א י"רתב
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 רמא ,התייה הנוז ונימא האל ןכ םא ול 'מא  ,אינז התרבד דע אינז אתיא תיל ,אטיעב התרבר דע
 'תכ ךכיפל הנוזכ ותארקל תטשוקמ תאצי (וט ל תישארב) ותארקל האל אצתו 'תכש יפל ןיא םהל
 :האל תב הניר אצתו

 ב ינב ןיגרוהו ךרדה לע ןיבשוי וללה ןיטסילהש םשכ (ט ו עשה) 'וגו םידודג שיא הכחכו
 םינהכהש םשכ (סש םש) םינהכ רבח רמול רומלת םכשב יולו ןועמש ושע ךכ םנוממ םילטונו םדא
 ושע המז יכ המכש וחצרי ךרד ,םכשב יולו ןועמש ושע ךכ םקלח לוטיל ןרגה לע םירכחנ וללה
 ורמא (אל רל תישארב) וגיתוחא תא השעי הנוזכה ורמאיו םכשב יולו ןועמש וחציר ךרדמ (םש םש)
 :הגיד אצתו םרנ ימו ,רקפהלש םדא ינככ ונב םיגהונ םה המ

 : [סטכפס ףיפ ןטקל] 5  +'ז 'יפ סלטיו סעוסנפ ['עו] ,גיכקפ 'כ עטוס 'קכי ,דילק גילק 'כ עוקני 4

 | 5 הטעבמ .ל אתועב ,/1 הטועב .י?ר"תאפד הטיעב ['רעתבגיל אמועב * | .ליעכפ אתרבה 1

 | !ף הרב .?ך!א התרב ,ך 'תתניא ,(םש)יתלא אתתא .י17פ אתתיא ,] התיא | (לאקזחי) יי ןיא [תיל

 אינזד ,ך אינז (?ְך אתתיא) אתתיאד ,(םש) 1ו ינז אתרב יד .יִנִחְו ינז התרבד .כפ אינז אתרבה | ונח] ינז

 האל | ן יל ורמא .יאפ ל"א ,ך היל ורמא ,(םש) 71 היל 'מא ,ן ול ורמא . |ול 'מא | א אתתיא
 | זך אנידד הימא האל ,ן האל ונימיא ,(םש) יב האל ונמא .י"ךכפ ונמא האל ,ך ונמיא האל .[ך [ונימא
 | יל ןיאל | ?אפ ל"א ,1 היל 'מא | (א ונמא האל התיה הנוז) 1 תייה :י"ךתכחפד התיה ,ן [התייה
 ,?אְד הניד .יתכנ!אחופ [האל | תוד 'ל ,'א בתכש יפל ,(םש) וכלא 'ותכש יפל ,1ונפ [:תכש יפל
 דמלמ ;כפ האציש ,1אְח התצי ,י'א האצי | ך 'וגו =. [ותארקל ל | "א האל אצתו 'יתכו האל תב הניד
 ,תן ךכ יפלו .ך ךכיפלו ,(םש) ינְִח ךכיפל ,1י] ['תכ ךכיפל | 'ל ותארקל |. 5 'ל תטשוקמ | ן תאצוש
 ,1ףא'ְד םינהכ רבח [ןפ יוגו * | (עשוה) יתאוְד יכחכו .וזרכנ'אפ [הכחכו 4 | א בתכ ךכל ,כ"אפ ךכל
 שיא יכחכו [םשכ | ול 'ל .ְד ושע המז יכ המכש ..רבח .2 המכש וחצרי ךרד ..רבח .1 'וגו םינהכ רבח
 ;פגֶאְו [ןיבשוי | .(םש) יתד םיטסלהש ,1ו ייטסלתש ,1ךככןפ םיטסילהש /2א [ןיטסילהש | | ן ₪. םידודג
 ,ך יילטונו 5 | ן ינב תא | (םש) יתד םי- ,ו'ָד ייגרוהו .1ךכנא]פ [ןיגרוהו | (םש) יתפְד םו- ,2 ?יבשוי

 | יתכאפ 'ל :גְוְד אלא [רמול דומלת | םכשל | [ך ןנוממ תא ,יִו םנוממ תא ,ג1אפ ןנוממ .| יכנאופ ןוד
 | תד אהמתא ₪ ,2 יינהכה ,(םש) יכנאןפ [םינהכ | 1א רבחבו .?א רכחכו ,.תןִד רכחכ .יכנוןפ [רכח

 ,יכנפ [םקלח | ןרוגה | (םש)ו ןי- ,ו םירבחתמ כנא ןוד .ָך יירבחנ .ןפ [םירבחנ | ו יל וללה 6

 [ג ושע -- יכ * | אד = רמאנש .1 ₪ ל"ת .ן ₪ מול ילת .יתכפ [ךיד | יבגאפ םכשל | תאוד - תא
 ;ת [םכשב |-י יל יולו ןועמש | (םש) יא וחצרי ,וכפ וחצר | 25 ןידו ךרדמ ,(םש) י ךרד 7 | יתכאופדל יל

 ל יוגו תא ישעי ;[ך וניתוחא ...השעי [יתכנא וניתוחא -- השעי * | תד 'ל ורמאיו | יכגאופד םכשל

 תב הניד [כןפ הגיד * | נ'אפ ןיד ,1ו%א ייגהונ | יכ"אפ ןה | ח יל המ 8 | י יל ורמא | ם יל :ןְד 'וגו

 | ל האל .יתנאחד האל
 סרוג םש ג"המבו .,(שכתשנ אנליוו ידבו 'א אקארק 'רב רבכ הגוה ןכו אשיגע ךורעה 'יג אבוה כ'מבו ,אשי נע
 י'מא אנירח>א ןל יטממ תאו אדח לע םיפמ תלסח אל ןודכ דע שיקל ןב ןועמש 'ר היל 'מא שרפמו
 'תכה הלת האל תב הניד אצתו 'נש רבדמ 'תכה האל ונימאב רומאדכ .היל 'מא הלע שרדמל יאמ ןכ םא 'היל
 סוח התיה הנוז האל ונימא יכו הטיעב התרבד דע אשי נע את רות תיל ישאנוא ירמא דכ המאב תבה ןוחרס
 אצתו האיצי .הנידב הלה ךכיפל לקה רברב ותארקל האל אצהו האלב 'תכש יפל האציל האיצי שיקמ אלא םולשו
 דח יופאב אלד יל לילקד בט אל ל"א םש ימלשוריבו ,התב המאכ יוה האל תב אלא ןכ 'תכ ,ןיא בקעי תב הניד
 האל ונימיא יכו התב המאכ רמאל לושמי ךילע לשומה לכ הנה ביתכד ןיד והמ ל"א ןינמיז אתלת ייפאב אלא ןמז
 חלשיו במ אמוחנתבו ,האיצימ האיצי ןוטשפ ותארקל האל אצהו ביתכד םופל ל"א הניד אצתו ביתכד תייה הנוז
 םתא המ אייח 'רל לאש וניבר התב המאכ:רמאל לושמי רילע לשומה לכ הנה ה"שו רצק ןונגכב .החיתפה םש
 ןכ אישנכ ל"א םירמוא םתא המ תמא רומא ל"א הברה יבר וילע חירטה וינהכ ןכ חבזמכ ל"א. התב המאכ םירמוא
 חלשיו אמוחנתב םג 'יעו הניד אצתו ןאכ ףאו ותארקל האל אצתו האלב ביחכ המ הניד נז התב המאכ א"ד רודה
 תאצוש םשכש המאב הלתנ הנויסחש דמלמ אצתו בותכה חתפ המל 'וכו אצתו שרפמ 189 דצ בוט לכשבו] םש
 ליעל 'עו ,התחימ אָלו הנוזכ התארו תוצירפל תטשוקמ התב תאצי- ךכ 'וכו הוצמ רברל בקעי .תארקל תטשוקמ .המא
 הכחכו רחא ןושלמ אייכו טייב רב ייפב ןכו ןאכ טוקליבו יתנייצש י"כבו ל"יכב ה"כ  .הכחכו 4 = :[841  דצ
 ד"יב יכתכו בותכ ארקסבו ,ארקד היטשפ יכהו שיאל (םיגרוהו םיברוא) םיברוא םידודגהש וטכ .רמולכ 'וכו
 :[תורושה ןיב 'ב א"וכב ייתכו ףסונ ןכו' ,הכחכו בי תכו ייגה "א  א"יכבו] ק"דרבו ע"בארב יעו" ,אזה ,תחה
 יולו ןועמשב בותכה ושרדש 'יגה וז םעטו ,'וכו ךרד ל"ת גי"וכו ו*יכב ךומסבו לייכב ה"כ  .'וכנ רמול דומלת 5

 רבח ל"ת הימתב םכשב יולו ןועמש ושע ךכ סנוממ םילטונו םךא ינב ןיגרוהו וכו וללה ןיטסילהש םשכ חבש
 םכשב וחציר  ןיחו ךרדמ 'וכו וחצרי ךרד םכשב יולו ןועמש ושע ךכ: םקלח לוטיל 'וכו וללה םינהכהש םשכ םינהכ
 כו ,הניד אצתו השעמה התואל םרג ימו 'וכו ונב םיגהונ םה המ ורמא 'וכו הנוזכה ורמאיו םכש ישנא ושע המז יכ
 םדא ינבכ ושע המז יכ המל ןוממ .ליבשב אלו ושע ןידה ןמ רמולכ 'וכו וחצר ךרדמ ספדנה ר'ב ייפב שרפמ
 םיסופדב 'יגה םעט םג הזו ,'וכ יולו ןועמש וחצר ןי דו ךרדמ ןכ 'יגה .כייכו פםייכבו ,םקנתנ אלו רקפה לש
 כי'מבו ,[ל"דרה 'יחב יעו תיייכב ה"כו] אלא תלמ קחמ א"אבו ,(האלפה תלמ אהמתאו) אהטתא םינהכ רבחכ אלא
 ,מ"'דיבו ת"פיב םג 'עו וכו ובשיל שי רפסה תסריגו בתכו 'וכו םשכ םינהכ רבח עשוהבו ןאכ טוקליה 'יג "פע היגה
 ךרה ושררש הארנ יתעדלו  ,ןיד עמשמב ךרד וניצמ אל יכ ,קוחח הז 'יפ] ג"יכו ץיכב םג אתיא א ל א 'וגהו
 םשכ לוכי אוה רמאמה 'יפו ,'וכו  תוירע יוליג אלא ךרד ןיא 801 דצ ליעל ורמאש ומכו תוירע  יוליג ןבומב
 רמול רשפא םינהכ רבח לע םג לבא  ,םינהכ רבח לי'ת יולו ןועטש ושע ךכ םדא ינב ןיגרוהו 'וכו וללה ןיטסילהש
 ןיעב רמאש ומכו ,הזבה תא לומיל ידכ חוצרל ורבחתנש םכשב יולו ןועמש ושע ןכו םקלח לוטיל םירבחתמ םהש
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 פ חשרפ חלשיו 4

 ' 8/6לא חלש ,סכש יבא רומח הז ןונכלב רשא חוחה 6 יי גימ) 'וגו ןונבלב רשא חוחה
 ושפג הקשח ינב םכש (סש םש) ינבל ךתב תא הגת ,בקעי הז (םש םש) ןוננלב ושא וואה

 תאו (סש םש ב"מ) חוחה תא םמרחו ןונבלב ושא הדשה הייח רוגנעתו ,(חי רל תישארוב) םכחבב

 :הניד אצתו םרג יטו ,(וכ רל תישארב) ונרה וגב םכש תאו רומח
 יב התנעו תרמא תאו (א וכ ילשמ) 'וגו רחמ םויב ללהתת לא חתפ ןומיס רב הדוהי 'ר

 :הניר אצתו הנעתטו ךתב האצוי רחמ (גל ל תישארב) רחמ םויכ יתקרצ
 ול רמא (רי ו כוא) רפח והערמ סמל חתפ אלד רב ןהכה אבא 'ר םשב אנוה 'ר]

 איה ירה לוהמל אשניהל החשקיב אל | ,היתרייג אל בויאל הכסנד המכ ךוחאמ הדסח תענמ ה"כקה
 [:הניד אצתו דיהה רוסיא ךרד תאשנ איה ירה רתה ךרד אשניהל התשקב אל ,לרעל תאשנ

 :סט סעוסנס ,ו"ע "ס סלשיו כ"ע סעוסנס ,ו"כ סדע םודע נ"לד סייכנ ,נ"לכ 'כ סיכלע 'קלי ,ד*לק 'כ עוקני 1
 . :907 ד5 לעכ 7  :נ"שםו 88% 75 ליעל 5

 ,כא 'וגו וראה ..חלש .תןפְד וראה לא חלש .ן [יוגו | "א!א - ר"הה .[] -, 'יתכ [חוחה 1
 םכש יבא | 1 'ל .כפ חוחה .'ך ןונבלב . .חחה [ןונבלב -- חוחה | ) 'ל .[ך "וגו ןונבלב רשא זראה . .חלש
 ,וכנאפ [ינבל | (פש) יתכאופד 'ל .ינח [ןונכלב רשא 2 | [ך 'ל לא חלש | | (םיכלמ) )א יל
 ול חתוא ונת םכתבב .] 'וגו םכתבב ,] םכיתנב ;5 םכתיגב [יתאחְד םכתכג * 3 | תןחהְוְד השאל ₪

 ,ל סמרתו ..רשא .כאזה חוחה . .סומרתו . .רשא [*7 חוחה -- רשא * | תיח | ,) רבעתו | ל יל ."ל השאל
 |י 'ל ,(םש) ו חוחה תא סמרתו יולו ןועמש הז ןונבלב רשא ,[ם 'וגו ,[ך םסמרתו ,] סומרתו ,] "וגו סמרתו

 ,יתכגאחפ ברח יפל וגרה [וגרה | ך יל [ונב 5 | ןך םכשו [םכש תאו 4 | ץָך רומח תא 'גש הז ,+ רומח תא

 | תכנאו רג | ן הדי 5 | יתנאחד האל תג < .כופ [הניד | יתגאחד יס .כופ [ימו | ן "וגו
 תאו ,ץ] תרמא התאו | | "וגו .קֶד םוי רלי המ עדת אל יכ ..םויב :תכאפ רחמ םויב .] ['וגו -- סויב
 | נ אצוי ךתב :תכאחופד האצוי (ן ךתיב) ךתב | כ יל .[רחמ םויב ** 6 | ] רמתו ,] רמא תאו ,?א 'מא

 אצתו ד"הה הנעתמו ,! האל תב הניד אצתו הנעתמו .ן הגיד אצתו איה הדה הנעתמו [הניד -- הנעתמו *

 אצתו -- אנוה 'ר * 7 | ל "וגו .5פ הנעתמו .תאח האל תב הניד .. (ך 'גש) ד"הה הנעתמו , 'וגו הניד

 רב) היילד רב (1א ןהכ) ןהוכ (א אבא 'ר) אבא םשב ()א אינוח) איינוח 'ר [חתפ -- 'ר * | ל יל [הגיד

 רב ןהכה אבא ר"שב הנינח 'ר .28 חתפ אנהכ רב אבא 'ר םשב אנוה 'ר .)א] חתפ () תילד רב ,א אלד
 | ןך ביתכ חתפ והבא 'ר ,] חתפ רזעילא (!ך 'רב) רב ןהכה אבא 'ר םשב אנינח 'ר ,[ן חתפ אילד

 | זך בוזעי ידש תארי דסח ..פמל ,ן 'וגו רסח ..סמל ,!א והערמ סמל .תכג"אפְד [רסח -- פמל *
 תענמ .1אזחפ ךרסה תענמ .ָנאְ] ארפה תענמ [הדסח תענמ *8 | תנאחוד 'ל .כפ [ה"בקה -- רמא *

 תבסגר [בויאל הבסנד * | 'ל [המכ * | כ ךיחא ןמ .נאחְוְד ךוחא ןמ .ןך ךיחאמ .םפ [ךוחאמ * | ןךִד רסח

 אלו רג אל בויאל תביסנ אה ,ך לוהמ אלו רג אל וניאש בויאל תבסנ איה .= בויאל תבסנאד .ןְחְו בויאל
 | כ תביסנד ,1ך שניאל תביפנד ."%א1א סנאל ךתרבל תבסנד ולא .?ךב?א סנאל (?ך תביסנד) תבסנד ,][ך לוהמ
 היתרויג אל ,1 תרייג אל ,ן התריג אל ,?ף אתרייג אל ,ב!א[] התרייג אל ,1ף%א [היתרייג אל *
 האישהל (1 תשקיב .%א] התשקב .,ְך ישקב) תשקב (חַו אלו) אל [לרעל --אל * | ד 'ל ,2כ אהמתא
 לוהמל האישהל תשקיב אל .[ןנאחוד לרעל (נזַך תאשינ) תאשנ (?א ירה) איה ירה לוהמל (ןאְו אשנהל)
 (א אשנהל ,1 אשניהל) האישהל תשקב אל [רוסיא -- אל *9 | 5 רוסיא ךרד לרעל תאשנ ירה רתיה ךרד
 . אל /תנאחְד רוסיא ךרד (א תאשנ) תאשיגנ (תנאח איה ירה) ירה ([ך רתיהב ,?אָזְד רתיה) רתה ךרד

 /תןכנ הניד אצתו [הניד אצתו ד"הה * | כ יל | ,ן רוסא ךרד תאשנ 'איה ירה ריתה ךרד אשניהל התשקיב

 | א האל ..אצתו ד"הה ,| האל תב ..אצתו ,[ך 'וגו הניד אצתו

 לת ,תונרגה תיבב המורת קולחל ןירבחתמש וללה םינהככ תושפנ גורהל ןירבחתמ ויהש 'א 'י תוכמב א"ר הז
 יכחכו ושרד םש אמוחנתבו ['וכו הנוזכאה ורמאש םתאנהל אלו וחציו תונז וניהד ךוד ליבשב וחצרי ךרוד
 תכלממ וארקנש וינב הז םינהכ רבח דודגה ןמ ןיאבה וינב הכחמ היהש םת שיא ארקנש בקעי הז םידודג שיא
 הז ןונבלב רשא הדשה תיח ושרה | .'וכו רובעתו 8 :ש"ויעו 'וכו ושע המז יכ המל הטכש וחצרי ךרד םינהכ
 יבא רומח הז ןונבלב רשא חותה 'וכו חוחה ה'שז קחעוה 594 'ומע ג'המבו ,ןכ 'יגה םיכלמ 'קליבו ,יולו ןועמש
 השאל ול התוא אנ ונת םכתבב 'וכו םכש השאל ינבל ךתב תא הנה בקעי"הז ןונבלב רשא זראה לא חלש סכש
 םש ב"מ אמוחנתבו ,ברח יפל וגרה 'וכו סומרתו תויחב ןילושמש יולו ןועמש הז ןונבלב רשא הדשה תיח רבעתו
 'ןכו זראה לא חלש םכש יבא רומת היה הז ןונבלב רשא חוחה הישז םיקוספה ןמ תויארה תפסוהבו רחא ןונגסב
 ןל .התוא אנ הנח רמוא אוהש השאל ינבל ךתב תא הנת הגשי ןונבלב זראכ חרפי רמתכ קידצ רמאנש בקעי הז
 ,םש אמוחנתב םג 'עו 'וכו הדוהי .הירא רוג רמאנש תויחב םילושמ ויהש םיטבשה ולא הדשה תיח רבעתו השאל
 תוחב שי ןיאושנ המ יכו 'וגו ןונבלב רשא חוחה וב אצויכ 'וכו דציכ לשממ םש תודמ ב"לד אתיירבב שרדנ רבכו
 יפל ס"ביר רמאמ 855 רצ ליעל איה וז החיתפ | .'וכו הדוהי 'ר 5  :'וכו וניבא בקעיו םכש דגנכ אלא םיזראבו
 הנעתמו 'וכו רחמ רחמ םויב יתמלשהו 'ו גו ךחב האצוי רחמ יתקדצ יב התנעו עוטק ל"יכבו  ,'וכו יב התנעו
 הכזי אל רמולכ רחמ םויב יתקדצ יב התנעו תרמא תאו שרפמ א*למ אייכו ט'יכ רב 'יפבו ,נ"חעו הניד אצתו
 195 דצ בוט לכשבו ,רחמל ול (עריא) עראי המ עדי אלו הנעתמו ךתב האצוי בקעיב רחמ אהד רחמל ומצע םדא
 תאצוי ךתב רהמל יוכו רחט םויב ללהתת לא םימשה ןמ וילע וזירכה ךכל יתקדצ יב התנעו וניבא בקעי רמאש יפל

 דצ ליעל רמאמה י"פע היתמלשהו החיתפה לכ הטמשוה ל"יכב .'וכו אנוה 'ר 7 = :הניד אצתו רסאנש הנעז
 אנינח 'ר שבתשנ 'יסופדבו ,'ו כו ךוחאמ ךדסח תענמ יוכו אנוה 'ר העטוקמ פ"יכבו ,םירפפה ראש ייגו 1
 לכשבו ,םש ליעל י"מב 'עו ,לוהמ אלו רג אל וניאש בויאל תבסנ איה 'וכו התפ רזעילא רב ןהכה אבא 'ר םשב
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 (כ גל תישארב) לארשי יהלא לא ול ארקיו חבזמ םש בציו חתפ שיקל ןב ןועמש 'ר
 תסנכה ןזח וליפא שיקל ןכ ןועמש 'ר םשב אנוה 'ר] ,םינותחתב הולא ינאו םינויליעב הולא התא ול רמא
 :[יוגו הניד אצתו ד"הה הנעתמו האצוי ךתב רחמ ,ךמצעל הררס התלטנ תאו ומצעל הררס לטונ וניא

 י"י ןביו ה"ה (קכאילשמ) יתצע לכ וערפתו חתפ יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר
 שארה ןמ התוא ארבא אל רמא ,התורבל ןכיאמ ןנוכתה 'תכ ןביו (בכ ב תישארב) עלצה תא םיהלא
 ןמ אלו ,תינתייצ אהת אלש ןזואה ןמ אלו ,תינרקוס אהת אלש ןיעה ןמ אלו] השאר תלקימ אהת אלש
 אלו ,תינשמשמ אהת אלש דיה ןמ אלו  ,תינתנוק אהת אלש בלה ןמ אלו ,תינרבד אהת אלש הפה
 םוקמ ותוא םורע רמוע םדאש העשב וליפא םדאב עונצ םוקממ אלא תינסרופ אהת אלש לגרה ןמ

 וערפתו ןכיפלעפא ,העונצ השא העונצ השא הל רמוא היה ארוב היהש רכאו רבא לכ לעו ,הפוכמ
 הנכלתו השאר תלקימ איה ירהו שארה ןמ התוא יתארב אל ,םתיבא אל יתחכותו יתצע לכ
 ןזואה ןמ אלו ,(םשפש) םיניע תורקסמו תינרקוס איה ירהו ןיעה ןמ אלו ,(וט ג היעשי) ןורג תויושנ
 תינתנוק איה ירהו בלה ןמ אלו  ,(י חי תישארב) להאה חתפ תעמוש הרשו תינתיצ איה ירהו

 (טי אל םש) םיפרתה תא לחר בונגתו תינשמשממ איה ירהו ריה ןמ-אלו ,(א ל םש) לחר אנקתו
 :[הניד אצתו תינפרפ איה ירהו לגרה ןמ אלו

 :כ"פו 165 75 ליעכ 4 :  949 ד5 ליעל 1

 . .בציו חתפ שיקל ןב ןועמש 'ר .ל 'לוכו םינותחתב . .ןועמש 'ר [יוגו הניד אצתו -- ןועמש 'ר * 1
 םינותחתב . .ינאו םינוילעב . . התא ול 'מא לארשי יהלא לא ול ארקיו ("] ימא) שיקל ןב ןועמש 'ר "וגו ארקוו

 'תכד איה הדה . .ךתיב אצוי רחמ . .הררס לטונ התאו .. הררש . .וליפא 'מא שיקל ןב ןועמש םשב אנוה 'ר
 /מא םינותחתב ..ינאו םינוילעב ..התא בקעי ול 'מא יול ןב ש"רא לארשי . .בציו חתפ ש"ר ,] הניד אצתו
 ש"ר .1א האל תב הניד אצתו ד"הה .. האצוי ךתב רחמ .. הררש לטונ תייה התאו . . הררש . ."יפא ה"בקה ול
 חבזמ םש בציו חתפ שיקל שיר ,5א ךומסב 'כו םינוילעב הולא התא ל"א ל"בשרא "וגו ול ארקיו . . בציו חתפ
 לכב השאו יתאצמ ףלאמ ([ן דחא חתפ) דחא םדא חתפ אמוחנת 'ר ,5 אפוס דע ט"ע תשרפב 'תכדכ לכ
 תלקמ אהת אלש . . וערפתו חתפ יול ןב עשוהי 'ר [הניד אצתו -- עשוהי 'ר * 4 | ןפ יל ,ןךְד יתאצמ אל הלא
 יו .ם ח"י 'פב 'וכו יתצע לכ וערפתו חתפ יול 'ר םשב ןינכסד י"ר ,ל ונייניעב בותכ אוה 'לוכו שאר
 'וכו עלצה תא םיהלא י"י ןביו ד"הה םתיבא אל יתחכותו יתצע לכ וערפתו חתפ יול ר"שב ןינכסד עשוהי
 י"ו ןביו ד"הה יתצע לכ וערפתו חתפ יול 'ר םשב ןינכסד ןועמש 'ר ,?א האל תב הניד אצתו ח"י תשרפב
 :וגו יתצע לכ וערפתו חתפ יול 'ר םשב ןינכיסד עשוהי 'ר ,55 הניד אצתו דע ת"י 'תכדכ עלצה תא םיהלא
 תא תלקמ אהת אלש שארה ןמ התא ארבנ אל 'מא רמא התורבל ןנובתה ביתכ ןביו עלצה תא י"י ןביו יהדה
 תיננרפ . .אלו תינשמשממ ...אלו תינתנוק .. אלו תינרבד אלש ... אלו תינתווצ .. אלו תינקרוס . .אלו השאר
 ןורג . . השאר תלקמ .. אל יתצע לכ וערפתו 'כ'פ'ע'א העונצ .. השא הל 'וא היה הב היהש רבאו רבא לכ לעו

 רבדתו תינרבד איה ירהו הפה ןמ אלו תעמוש הרשו ינש תינתווצ ..אלו .. תורקסמו 'אנש תינקרוס ..אלו
 אלו לחר בנגתו ינש תינשמשממ . .אלו התוחאב לחר אנקתו ינש תינתנוק . .בלה ןמ אלו השמב ןרהאו םירמ
 סמל אדה ןמ הל יתיימ הילד רב ןהכ אבא 'ר ןכיהמו האל תב הניד אצתו 'נש תינסרפ איה אלהו לגרה ןמ
 אכהמ הל יתיימ 'קל ןב 'עמש 'ר "וגו רחמ םויב ללהתת לא אכהמ הל יתיימ ןומיס 'רב הדוהי 'ר דסח והערמ

 עשוהי 'ר ,1 הלעמל שרופמה םעטכ םהלוכ יתצע לכ וערפתו אכהמ הל יתיימ ןינכיסד עשוהי 'ר חבזמ םש ןביו

 'בסד עשוהי 'ר 'וגו עלצה תא םיהלא י"י ןביו 'כד איה הדה 'וגו יתצע לכ וערפתו חתפ ןועמש 'ר םשב אנכסד
 יטמ דע השאר בתכד שרג שארה ןמ התוא ארבנ אל 'מא התארבל ןכיאמ ןגובתה בתכ ןביו יול 'ר םשב
 הכה ןמ הל יתיימ היילד רב ןהוכ אבא םשב איגוח 'ר היה ןכיאמו האל תב הניד אצתו תינדרופ איה ירהו
 ןביו הכה ןמ הל יתיימ שיקל ןב ןועמש 'ר 'וגו םויב ללהתת לא הכה ןמ הל יתיימ ןומיס 'רב הדוי 'ר . .סמל
 שרופמה םעטכ םהלוכ 'וגו יתצע לכ וערפתו הכה ןמ הל יתיימ יול 'ר םשב 'כסד עשוהי 'ר 'וגו חבזמ םש

 עלצה תא םיהלא י"י ןביו םתיבא אל יתחכותו יתצע לכ וערפתו .חתפ יול .ןב עשוהי 'ר ,| הנוד אצתו ןלעמל |

 'וכו השאר תפקזמ אהת ןכ השעא וליאש שארה ןמ התוא ארבא אל 'מא התוארבל ןכיהמ ןנובתה ןביו וחמ
 הל יתיימ אלדרב ןהכ אבא ר"שב אנוה 'רל היל היה ןכיהמו האל תב הניד אצתו דע ח"י 'שרפב 'יתכדכ
 ןביו אכהמ הל יתיימ שיקל ןב ש"ר רחמ םויב ללהתת לא אכהמ הל יתיימ ןומיס רב הדוהי 'ר . .סמל אכהמ
 הניד אצתו ד"הה הלעמל שרופמה םעטכ םלוכ יתצע לכ וערפתו אכהמ הל יתיימ ל"רשב ןינכסד עשוהי 'ר חבזמ םש

 ןביו עלצה תא םיהלא י"י ןביו ('ך ד"הה) ביתכד אוה אדה יתצע לכ וערפתו חתפ יול 'ר םשב עשוהי 'ר ,1א האל תב
 לכ וערפתו 'מא יול ר"שב ןינכסד עושוהי 'ר ,ָך חבזמ םש ןביו אכהמ הל יתיימ ל"ר 'וכו התוארבל ןכיהמ ןנובתה
 | ף חיבזמ . .יתיימ שיקל שיר ןכיהמ התונבל ןנובתה ןביו עלצה תא י"י ןביו ד"הה םתיבא אל יתחכותו יתצע

 בוזעי ידש תארי ךכיפל ויחא ושעמ ותב תא ענמש בקעי הז דסח והערמ סמל רמא אנוה בר שרפמ םש בוט

 בציו 'פל טיעפ ףוס ליעל ררסנש רמאמה איה וז החיתפ .'וכו ןועמש 'ר 1 = :בטימל רזוח היה ול האישה םאש
 כיייכבו 'ב א"יכב ועטיק ןכו ,םש ליעל ומכ יתמלשהו ,' לו כו םינותחתב הולא ינאו עטיק .ל"יכבו ,'וכו חבזמ םש
 תרחא החיתפ המוקמב אצמנ ייסופרבו ,ללכ אתיל גייכו פ'ייכבו ,'א א"יכו ו'יכב התומילשב החיתפהו ,נ'חע
 דחא םדא קוספה הזל שרד םוש ילב 'ןכו הלא לכב השאו יתאצמ ףלאמ רחא םדא חתפ אמוחנת 'ר תעטוקמ
 עשוהי 'ר ל"יכב עטיק 162 דצ ח'יפ ליעל רדסנש רמאמה המצעב איהש וז החיתפ םג  .יוכו עשוהי 'ר 4 = :'וכו

 שו
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 ' ןויכ  ,רשכ ארטיל ודיב היהש רחאל יול 'ר םשכ היכרב 'ר האל תב הגיר אצתו (ב א
 'ר = ,'ונו רומח ןב םכש התוא אריו דימ הניר אצתו ךכ | ,ונטמ הפטיחו ףועה דרי התוא הלינש
 :הכררכ אלש הגעיו הכריכ התוא בגכשיו התא חקיו ,הערד הב ורגש ןמחנ רב לאומש

 :(בו איילשמ) שירחי תונובת שיאו ד'הה 'ונו בקעי שירחהו 'וגו אממ יכ תמש בקעיו (ה
 :סט פוקלי 4 = :('פ ") ץטונ לפס 'פ םנסק טרדע ,'ז ייפ סט (מ'סנפ ['עו] ,עיי '"פ סכסר כ*פ לעוחנס ,דילק 'כ עוקלי |
 לשמ ,יִכ רחא ,ייול יחאל [תגפד רחאל * | יתאוד 'ל :כפ הניד אצתו .גזה [האל - אצתו 1

 | ל תיתש ,1 ול היהש .י וריב שיש [תכאחןפד ודיב היהש' | 'א רחאל המוד רברה המל לשמ .[ך דחאל
 ,פאפ (ןויכ | רשב לש | תד (ןת תחצ) רחא ארטיל ,יד 'א 'רטיל ,ן תחא הרטיל .י יטיל ,5נאףם [ארטיל
 '| גו הילע ףועה דיי .תכאפ ףועה אב | כא 'ל חתוא | יִד הלגש .תכנאחופ |הליגש ל | יתכחוד ןויכו
 !תכנאחופד ריט * | יתגאחוד האל תג < .פ |הניד | כגאחפ 'ל וגטמ | א הלטנו .יתכגחופד הפמחו
 ,:נ'או ירגש .1ך [ורגש | ם 'א .תכאוד רמא ₪ .1 [ןמחנ | ן ןועמש ןלאומש 8 | יל [הגו | י ל
 ,!אופ (הערד | ב'א 'ל .25פ הל |הב | כפ הליגש אריו .ב"א'א התלגש .ןך הליגש ,ָך הלגש ."ָל ילגש
 ,'ַז] [הכרדכ אלש -- בכשוו | יתאוד 'ל .כנ'אחפ ההוא חקיו [התא חקיו | ןִד העורד ,םנ9ל אערר
 'אלשו הכרוכ (כ הינעיו) .הנעיו התוא בכשיו ,[ןֶד הכרדכ אלש הינעיו ..בכשיו הינעיו התוא ככשיו
 /3 וחב הניד תא אמט . .בקעיו .אָוְל 'וגו אמט יכ עמש בקעיו ['וגו -- שירחהו -- כקעיו * 4 | כ)א|פ הכרדכ

 בקעיו ,[ך םאוב דע בקעי שירחהו הדשב והנקמ תא ויה וינבו ותב . .בקעיו .ך בקעו שירחהו ותב .. בקעי
 שיאו ** | וז םאוב דע . . שירחהו .2 םאוב דע בקעי שירחהו 'וגו הניד תא ..בקעיו ,ם בקעי שירחהו עמש
 | 1ך הניסרהי [שירחי | ל תונובנ שיא [תונובת

 'לוכו שאר תלקט אהת אלש 'וכו ארבא אל התורבל ןכיאכ "וכו ןביו ה"ה יתצע לכ :וערפתו חתפ יול ןב
 אל 'ך םשב ןינכסר עשוהי '\ יתהגהו םש ליעל רמאמה ןושלכ יתמלשהו ונייניעב בותכ אוה
 תל קי מ איה ירהו החיתפה עצמאב יתהנה ןכו ,'וכו חש אר תלקימ אהה אלש 'וכו ארכא אל ר מ א 'וכו הפ
 ןנובחה ןביו ועטיק 'יסופדבו ;ח'יפ ליעל רמאמה לא וזמרו כי'ג ועטיק כ"יכו 'בו יא א"יכו ם"יכבו ,'וכו השאר
 התוא ארכנ אל 'מא (941 דצ ליעל י"מב 'יעו) י"כה הזב לגרומה ןונגסב עטיק ו"יכבו ,'וכו התוארבל ןכיהמ
 החיתפה ההומילשבו ,האל תב הניד אצתו תינדרופ איה ירהו יטמ דע השאר בתכר שרג שארה ןמ
 'ר רסח והערס סמל הכה ןמ הל יתיימ היילד רב ןתוכ אבא סשב אינוח 'ר היה ןכיאמו ו"יכב אתיא דועו ,גיכב
 חבזט םש ןביו הכה ןט הל יתוימ שיקל ןב ןועמש 'ר 'וגו םויב ללהתַת לא הכה ןמ הל יתיימ ןומיס 'רב הדוי
 הזיאבו ןלעמל שרופמה םעטכ םהלוכ 'וג\ יתצע לכ וערפתו הכה ןט הל יתיימ יול 'ר םשב יכסד עשוהי 'ר יוגו
 סש ןביו אכהט הל יתיימ ל"ר 'וסופדב אצמנ רמאטה הזמ רוישו ,נ"חעו 'א א"יכו ג"יכב םג רמאמה הז םייוניש
 יר רסח והערמ סמל אכה ןמ הל יתוימ ןהכה אבא 'ר םשב אנינח 'ר ןכיהמו םלשוה א"בא שרדמ ןוילגבו ,חבומ
 ;יתצע לכ וערפתו אכה ןט הל יתויט ןינכסד עשוהי 'ר רחמ םויב ללהתת לא אכה ןמ הל יתיימ ןומיס רב הדוהי
 שבחשנש המיתו) לא ומצע ארקש לע לא ול ארקיו 'וגו חבזמ םש ןביו אכה ןמ הל יתיימ שרפמ םפדנה ר"'ב 'יפבו
 ןב ש"ר תחיתפב שרדגש 'וכו םש בציו ל'צו יוכו םש ןביו 'יסופדבו ר"'ב 'יפבו 'א א"יכו ג"יכו ו"יכב רמאמה הזב
 חקיו מיי 'יס חלשיו ב"מ אטוחנתבו ,הנידב לשכנש בקעיל עריא ןכיאמ 'וכו היה ןכיאכו רמאמה םעטו ,(שיקל
 הביתב נתנו הניד כקעי לטג 'וכו דסח והערמ סמל ביתכ לרעה הילע אב אייטח וזיאמו הנעיו התוא י בכשיו התוא
 ייטב 'יעו 'וכו רסח והערמ סמל ביהכד אוה תנקוחמ איה לרע םדאל ךייח ונממ התוא התכסה ה"בקה ל"א ,'וכו
 ןונגסב זי יוס םש ב"מ אמוחנתבו ,['ב ייפ םש אמוחנהו 'ג 'יכ ינימש ב"מ אמוחנת םג הארו] 908 דצ ליעל
 םדא לש שארה ןמ התוא ארוב ינא םא ה"בקה רמא "וכו הוחב רבדמ 'וכו יתצע לכ וערפתו ה"שז החיתפה רחא
 והבג יכ ןעי 'ה רמאיו רטאנש הילע הסג החור ושארמ התוא ינא ארוב םא יתרמא (162 ד לועל י*מב .ייעו) 'וכו
 איה וילגרמו לחר בונגהו וידימו םירמ רברתו ויפמו תעמוש הרשו םינזאטו םיניע תורקסמ ויניעמו 'וגו ןויצ תונב
 יתש תועטב הז רמאמ אבוה ת"יכב] .הניד אצתו ךכ 2  :'וגו יתצע לכ ולרפתו יוה הניד אצתו האצויו תסנכנ
 לש מ 'יגה (םדוקה רטאמב נ"ח 'ע) רמא יול רזשב ןינכסד עושוהי 'ר תולמה רהא הגושארה םעפבו ,םימעפ
 . .ארטיל 'וכו דחאל 'מא יול ר"שב היכרב 'ר הינש סעפבו 'וכו ףועה דרי "וכו רשב לש תחא ארטיל 'וכו רחאל
 רבדה המל תואריל תוארל ץראה תונבב תוארל ימתס רמאמ םש במ אמוהנתכו ['וכו ףועה אב 'וכו רשב תחא
 הניד התיה ךכ ונממ הפטחו הירחא ךלהמ היהו דחא בלכ התוא האר ודיב הכיתחו קושב ךלהמ היהש יִמָל המוד
 ןיארמ וליחתה לארשי ץראל בקעי ינב ואבש ןויכ ץראה תונבב .תוארל א"ד הפטחו םכש ההוא הארו תוארל תאצוי
 ורגש השקה נ'בשר רמאמ סעט כ'ג ילואו ,'וכו תוארילו תוארל האל תב הניד אצתו ןייונו 'וכו ןייוגו ןרשעו ןחכ
 אי א"וכו ו"יכבו ,ר'פדב םג אתיא הב ור גש 'יגהו ,הֶאנ עווז הב וחלש ר"אלב אוה לשמו (אערד) הערד הב
 ,התלגש הל הליגש הב הלגש הב ילגש תואסריגה י'ע השקה 'יגה והיגהש 'ג\ ,הב ירגש ג'וכו

 'ןבו הב הלגש םיסופדה 'יגו ,בוט לכשו ט"קלב רכזוה אלו ר"ב 'יפב שרפהנ אלו שרדה הז קהעוה אל טוקל
 לו ב"מב ןכו התאיציב הינפ התסכ אלש ןכהי אל יכ היפיב האר הז ידי לעו העורז הלגתנש 'ןלכ ת"פיב שרפס
 אב ןמחנ רב ש"רש הארנ יתעדלו] תואריל תוארל שרדה םעטכ וניא הז שוריפו ,אריו והזו הלש ץורז הב הלגתנ
 ךרדכ הילע אב אלש הנעוו שרפמו ,וירחא אבש ימחסה רמאמה ומכ .,הנעיו התוא בבשיו ןושל לפכ תא שרפל
 ,(ירבע ןושלב ערז ומכ אוה ר"אלב ערד) ע רז הב הרי רמולכ אערד הב ירג אלא ,הנממ תינהנ השאהש ץראה

 הנעיו 'ב ז"ע .אמויב שרדה סג ילואו םש י"שרופבו 'ב ה"נ תומבו 'ע) ץוחבמ שדו םירביא ךרד הילע
 הנז ,רוג ןושלמ וא ('א דרג 'ע םלשה ךורעב 'ע) ץח ,ריג ןושלמ שרפל שי ירגו ,(ןכ שרפל שי תו
 רחא שוריפו :היתובורקב שניא ירגיל אלד 'א דיס ןירדהנפ םג 'עו (908 דצ ליעל י"מב יע) רשיה
 ונינפלש 'יגה םגש רשפאו ,'מוא שיו הז םדוק בותכ ו"יכ ןוילגבש אוה ישוריפל דעסו ,הכרדכ אלש

 רמאמכו ,[התא חקיו תועטב הורתפו א"וו ת"רב בותכ 'יהו ,םירמוא שיו ןט השכתשנ (שרד םוש ילב) התוא חקיו
 " פועל לחכב התא ןכו .התא חקמ 5 :866 דצו 58 דצ לועל 'עו רמ א הלמ  גייכבו .ל"יכב ירדענ כ"בשר
 י"שריפב םג אתוא 'וכו הכרדכ התוא בכשיו 'יגהו ,התא חכמ ה"דב םש י"טבו 719 דצ ליעל ייעו תונוש םימעפ
 התוא בכשיו 'יגה ט'קלבו ,[הדגא שרדמבו] םש בוט לכשבו ג'תמב קתעוה ןכו םפדנה ריב 'יפבו ת'הע

 הכררכ םימעפ ינש הנעיו התוא בכשוו שרפמ א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,נ"חעו הכ
 יב .ז"ע .אטויבו ,רוכז בכשמכ הנעיו ץרא ךרדכ התוא בכשיו ו"דו ר"פדב םש תלהק 'טבו ,הכרדכ אלשו
 תונובנ שיא שבתשנ ל"יכב | .'וכו תונובת שיאו 4 :םש א'שרהמו י"שריפב 'יעו תורחא תואיבמ הנעיו ושרד

 , רדכ אלשו הכרדכ הנעיו ד - הררדכ הנטוו



 צא עו ,

 507 ז דל פזהשרפ חלשיו

 תוארקמ השמח 'א הדוהי ןב יסיא 'וגו םעמשכ הדשה ןמ ואב בקעי ינבו (ז
 (ט זי תמש) רחמ 6 טמ םש) רורא (ד תישארב) תאש ןה וליאו ערכה םהל ןיאש הרותב

 סעוי ,'ג ס"מ כ"פ כז סדונע 'טוכי ,י"פ ןכטמס םכסלמד לסייככ ,ס"פ קלפעד 'פככמ סלט סתליכע ,זיי5 יכ טוקני 1 :
 :.('פ ד"5) .סופס ליסוסו ,ד'כפ 3"וכ כ"כדס ,ו"כ "סם סלטכ סעוסכפ ,('3 '5) ךידוה סינוע יכ .'פ קנכ סוכיטק ליש ,'6 ביג י

 ,ירכנ'א?אחופ רמוא | ן יוגו .תנאד םעמשכ . ובצעתיו םעמשכ ,זְד [יוגו םעמשכ | ל ינב [ינבו ** 1

 ,יכנאחופ [הרותב 2 | ד העברא ,!ך ד ,2 שמח יא ה ;רנ'אהופ [השמח | תף'יאד רמא

 ,גפ רחמ [רורא | כ ולא .פ וליא .ירתאחד ילאו .גו [וליאו | יכג ןהל | תד ןיא [ןיאש | רתד יל
 | תד "ל :רנפ רורא ;ל רחמו [יאהו רחמ * | ך םעמשב

 אסריגה ןכ | .הרותב תוארקמ השמח 1 * :'ד טיכ ילשמ !יעו .הגיסרהי תונובת שיאו שבתשנ ר"פדבו ,יתהגהו
 רורא תא ש הרוחב םיבוהכ ןהש ומכ  תוארקמה רדס ןוכנל טוקליבו 'בו 'א א"וכו חיכו ו"יכו ל"יכבו  ,הנוכנה

 תוארקמה השמ ח וליא הדוהי ןב יסיאלו- ,(יתהגהו .םידקושמו רחמו .בותכ ל"יכב)) םקו םידקושמ רחפט :
 תשבושמ אכריגו ,('ה ד"'כ תומשל יש תחנמבו ת"יפיב ע"יעו "א ב"כ אמוי 'יעו) םתאירקב ערכה םהל ןיא ה רו תב 1
 אתיא ב"יכו 'בו 'א .א'יבו פייכו ל"יכבו ,םידקושמ םקו רורא תאש "וכו ערכה םהל ןיא .תוארקמ העברא םיסופדב /
 היכו  ,הטמל וא הלעמל תוארקנ 'וכו רורא תאש תוביתה םא ערכה םהל ןיאש שרפתנ אלו רמאמה רקיע קר * -

 "יעו םקו רורא רחמ םידקושמ תאש ערכה םהל ןיא הרותב תוארקמ שמח רמוא הדוהי ןב יסיא אינתהו םש אמויב

 ,ב"יחגה תוהגהב ש"ייעו הרותב םיבותכ ןהש רדסכ והניטקנ אלד ושקה 'ןכו תאש ה"דב םש תופסותבו) ס"דב םג /

 וטרנש .ייפעא רייבמ וכו ףיסומ 'מוחנת 'ר וירחאלש .רמאמה םע 'וכו | יסוא 'ר רטאטה קתעוה .זיל  'ר  טוקלובו
 אבוה 190 דצ בוט לכשבו ,(ב"'נ ףד ב"פ אמוי םירחואמה טוקלי יסופדבו ול ואוצוה ר"פד טוקליב רמאמה עצטאב
 'וכו ףיסומ .אסוהנת 'ר םקו םידקושמ רחמ רורא תאש ןה ולאו ערכה םהל ןיאש ןה תוארקמ שמח ןנתד כ"ג
 עַרָכה םהל ןיאש שוריפהו ,('וכו תוארקטה שמחמ דחא הז םעמשכ הדשה ןמ ואב בקעי ינבו םש קוודב אלו)

 אל םא תאש וא תאש ביטת םא תאש (אלה) .רפסה בתכב ינכ .ל"יכ ןוילגב הפסותינש אחסונהב .ראובמ סתאורק
 ,107 יומע .ג"המבו ג"חעו ג"יכבו חי'יכבו טוקליב םיוניש הזיאב היכו .'וכו ספא רורא \וא .רורא רוש והרקע בימת
 ל'צו) חא שרג םקו םידקושס רחמ רורא תאש ןה וליאו ערכה םהל ןיאש הרוחב תוארקמ השמח :עטיק  וייכבו
 ןיאש הרותב תוארקמ שמח רמוא הדוהי .ןב יסיא הגוכנה 'יגה כ'ג ןמכנ א"בא שרדמ ןוילגבו ,הזה סעה םקו (וא
 םא אלה אלא ןכ רמוא ונוא ןא בוטה אל םא תאש ,תאש ,סקו םידקושמ רחמ רורא תאש ןה וליאו ערכה םהל
 אצ ,זע יכ םפא רורא אלא ןכ רמוא וניא וא רורא רוש ורקע םנוצרבו שיא ןגרה טפאב יכ ,רודא ,,תאש ביטח
 אלא וניא וא םידקושמ םיעיבג [ה] ע ב רא  הרונמבו העבגה שאר לע בצנ יכנא רֶהִמ וא רחמ קלמעב םהלהו
 הז ןונגכב רמאמהו  ,הנז הזה םעה םקו אלא ןכ וניא וא םקו ךיתובא םע בכוש ךנה היחרפו הירותפכ םידקושמ
 תאש ערכה הוותב םהל ןיאש שי םירב ד השמח רמוא הרוהי ןב יסיא ל"הזב םש אתליכמב רבכ אצמנ ךוראה
 םפאב יכ וא זע יכ םפא רורא ביטית אל םאו תאש וא תאש ביטית םא: אלה (ןינמ) תאש 'םקו םידקושמ רחט רורא

 הירותפכ םירקושמ רחמ קלמעב םחלה אצ וא העבגה שאר לע בצנ יכנא רחמ רורא רוש ורקע םנוצרבו שיא וגרה 0
 םירבד השמח ולא סקו ךיתובא םע בכוש ךנה וא הנזו הזה םעה םקו םידקושמ םיעיבג העברא הרונמבו וא היחרפו
 השמה רמוא הדוהי ןב יסיא םש ןכשמה תכאלמד אתיירבב ןכו ,םש ע"מב  'יעו ערכה םהל ןיאש  הרותב שו
 אתליכטבו) ריהזהו רפסב קתעוה ןכו 'וכנ םקו םידקושמ רחמ רורא תאש ןה ולא הע רכ ה םהל ןיא הרותב םי רב ד
 אמוי תופסותב 'יע 'וכו הרוגמבו וא .היחרפו הירותפכ םידקושמלו ,םעמשמ יפל הלחת תוארקמה וקספנ אתוירבה וזבו
 םהל ןיאשש תובית השמה ןהב שיו הרותבישי םיקוספ השמה רמוא הדוהי ןב יסיא םש אמוחנתבו ,(םש
 םירבד השמח רמנא הדוהי ןב יסיא םש נ"רדאבו ,'וכו תאש םיקו ם"ידקושמ ריחט ר"ורא ת"אש ןמ יפו ערכה
 יב רורא תאש ביטת סא אלה אלא ךכ רמוא וניא ביטת אל םא תאש וא 'ןכו ביטת םא תאש ערכה םיכירצ
 עשוהי לא השמ רמאיו [רחמ] 'וכו זע יכ םפא רורא אלא רמוא וניא רורא רוש ורקע םנוצרבו שיא וגרה םפאב
 הרונמבו םידקושמ העבגה שאר לע בצנ יכנא רחמ אלא ןכ רמוא וניא רחט  קלמעב םחלה אצו םישנא ונל רחב
 ךיתובא סע בכוש ךנה השמ .לֶא 'ה רמאיו םקו היחרפו הירותפכ םידקושמ אלא ןכ רמוא וניא 'וכו םיעיבג .העברא
 ,(תוארקמה עירכה הדוהי ןב יסיאש אחסונה וז יפל עמשמ תצקו) 'וכו הגזו הזה םעה םקו אלא ןכ רמוא וניא םקו
 םירבדב וגילפהל םא ישקמ אבקוע רב אמח ר''א איינוח 'ר םש ז"'ע 'שוריב רמאמהב רכזוה אל הדוהי ןב יסיאו
 ביטית םא אלה םקו םידקושמ רחמ רורא תאש ןה וליאו הרותבש תואי שה שמחב אישהל ול היה שקבמ היה
 לא השמ רמאיו זע יכ םפא רורא וא רורא רוש ורקע םנוצרבו שיא וגרה םפאב יכ ביטית אל םא תאש וא .תאש
 םידקושמ וא םידקושט םיעיבג 'ד הרונמבו העבגה שאר לע בצנ יכנא רחמ וא רחמ קלמעב םחלה אצ עשוהי
 ונינפלש רמאמה םג םשו ;הנזו הזה םעה םקו וא םקו ךיתובא םע בכוש ךנה השמ לא י"י רמאיו היחרפו הירתפכ
 עטיק םש ר"שהשבו ,םישנאה ובצעתיו םעמשכ וא םעמשכ 'דשה ןמ ואב בקעי ינבו אדה ףיסומ אמוחנת 'ר ךומסב
 רחמ רורא תאש ןה ולאו הרותבש תוערכה השמחמ וגילפהל ול היה שקבמ היה וגילפהל םא 'וכו .אינוח יר
 הדשה ןמ ואב בקעי ינבו ירוח יל תיא 'מוחנת ר"א ביטת אל םא תאש וא תאש ביטת םא אלה םקו םידקשמ
 הלכא רפסב הרוסמה הדוהי ןב יסיא תעדכו ,(כימעו ובצעתיו םעמשכ וא לי'צו) הדשה ןמ ואב םעמשכ וא םעמשכ
 אל םאו תאש וא תאש ביטית םא אלה 'יסו ערכה םהל ןיאש 'ירואב םיקוספ 'ה 194 'יס ףראדסנערפ 'צוה הלכאו
 העברא הרונמבו בצנ יכנא רחמ וא רחמ קלמעב םחלה אצו זע יכ םפא רורא וא רורא רוש ורקע םנוצרבו - ביטית
 הרוסמבש המיתו ;הנזו הזה םעה םקו וא םקו ךיתבא םע בכש ךנה היחרפו הירתפכ םידקשמ וא םידקשמ םיעיבג
 ןמ רח הנו םעה םקו םש ןושלהו ,םע ם ש כ אמוחנת 'ה תעדכ הנומו רו ר א הנומ וניא םש םירבדל הלודגה
 םוגרת ןושלב 'יסו אסיג יאהמ וא אסיג יאהמ יא ערכה הל תילד אדח אלמ דחו דח לכב תיאד הרותב םיקוספ 'ה
 השמ רטאו םעמ שכ הדשה ןמ ואב בקעי ינבו תאש ביטת םא אלה 'יסו השמד ארוהנב עשוהיל איטבש ובוטוא
 ייעו םקו ךיתבא םע בכוש ךנה השמ לא 'ה רמאיו םידקושמ םיעיבג העברא הרנמבו םישנא .ונל רחב עשוהי- לא
 ט"יב ריב יופב 'וגה לע המית רחיו ,םש א"וא רפסל ףראדפנערפ תורעהבו ר/ל- ה"כ תומשלג םש םירבדל ש"מב
 ,םידקושמ םקו רורא ם ע מ שכ תאש ןה ולאו ערכה םהל ןיאש תוארקמ השמח רמוא הדוהי ןב יסיא א'וכו
 וניביו םימעטה וליא לכש םושו ושרד 842 דצ ליעלו ,תוארקמה וליא ערכהב קפסל ןיא ונונפלש םימעט קוסופ יפלו
 ערכה ןיאש סעטה .תאש 2 :890 ךצנ 888 דצ איל קלח ח"'מבו 'םש י"ימב 'יעו 'וכו םיקוספ ישאר וליא ארקמב
 ןושלו ביטת אל םא תאש וא אוה החילס ןושלו תֶאש ביטת םא אלה תאש םש אמוי י"שריפב שרפמ ארקמה : הזל
 תאש ביטת אלה אלא ןכ וניא וא (ביטית) ביטח אל םא ןוע אשת תאש א'יכו טיייכ ר"ב 'יפב ןכו ,אוה ןוע .תואישנ

 רשפא יא רמולכ ערכה םהל ןיאש שרפמ רחא ןושלמ ט'יכ ר'ב 'יפבג ,ךל הלסנ ןוע (תאש ביטית םא אלה) ןוע ָ
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 .הרשה ןט ואב בקעי ינבו רחא דוע ףיסומ 'טוחנת 'ר ,(וט אל םירבד) סקו (רל הכ סש) םידקושמ
 :םעטשכ הרשה ןמ ואב בקעי ינבו אלא רמוא וניא ,'וגו םישנאה ובצעתיו םעטשכ וא םעמשכ

 ןמצע ורדגו ודמע לוכטה רודכ םלועה הקלש העשמש חומואב וליפא [השעי אל ןכו|
 :הורעה ןמ

 תא היכקה כביח הביחלש תונושל 'גב שיקל ןכ ןועטש 'ר רמא רמאל סתא רומח רבריו (ח
 םכברמ אל הקישחב ,(ר ר םירגד)י"יב םיקיבדה םתאו הקיברב ,הציפחבו הקישחב הקיכרב , לארשי

 'קני ,סט טוקלי 8: 812 ר5 ליעל ,ד"נק 'כ עוקל 3 : סש סנכ סיכיטק כיט ,סש קכז סדונע 'שמ' ,סש עוקלי 1
 :יכ ים סלשיו כ"ע לעותנס 'עו ,ב'כ "ס כ"כ סילקס סכוע ,כ"י 'נ יכפלפ י'כ יכיכפ 'קני ,ן"פקס כ יכ*כפ

 אלה סקו .[ך םיקחשמ .רפְד םידקושמ :כא [פקו | רתפד םקו .ל םידקושמו [יכנאון םידקושמ * 1
 ורקע םנוצרב) וע יכ םפא רורא וא רורא רוש ורקע ביטת אל םא תאש וא תאש ביטת םא (! תאש םקו) תאש
 הרגמבו (י! העבגה שאר לע בצנ) בצנ יכנא רחמ וא רחמ קלמעב (י םתלה) םחלהו אצ (! םפא רורא רוש
 בכש ךנה (' היחרפו הירותפכ) היוותפכ םידקושמ וא (' םידקושמ) םידקשמ םיעיבג (' 'ד הרונמבו) העברא
 ביטת אל םא תאש וא תאש ביטת םא אלה םקו ,י"7ָ הנזו הזה םעה םקו וא םקו ךיתובא םע (' ככוש)
 רורא) זע יכ םפא רורא וא רורא רוש ורקע םנוצרבו (1 תאש ביטת םא אלא ןכ וניא ביטת אל םא תאש סקו
 בצנ) בצנ יכנא רחמ וא רחמ קלמעב םחלהו אצ (1 זע יכ םפא רורא אלא ןכ רמוא וניא זע יכ םפא רורא וא
 בכוש ךנה היחרפו הירותפכ םידקושמ וא םידקושמ םיעיבג (] העברא הרונמבו) העברא (1 העבגה שאר לע
 ,%ומוך [מוחנת | ]| הזה םעה םקו חא שרג םקו .1] הזה םעה םקו וא םקו ךיתובא םע (] ככש
 ,ן] םעמושכ 2 | ן בוקעי | ן הדח .ףך אדח .יכנאחפ רח דוע [דחא רוע | ן המוחנת . תגאחפה אמוחנת
 | חפ 'ל .ירתכוד םישנאה [יוגו םישנאה | (נא יל "וגו - וא) [] םעמושכ וא | 1 'וגו םעמשכ
 ,כמ םעמשכ ימד אל אלא .אא םעטשכ אלא רמוא וניא םעמשכו ,"ל 'וגו םעמשכ . .וניא [םעמשכ -- וניא
 ,1ך השעו אל ןכו בקעי תב תא בכשל לארשיב השע הלבנ יכ [ףןא השעי --ןכו* 8 | .ירתנחוד 'ל
 אל םלועה תומואב .' םלועה תומוא .1תנאח"וְד םלועה תומואב ,ן [תומואב | כנופדל 'ל :ח ורמא
 | 1ף וקלש העשמש ,כפ הקלשמש . הקלש העשב ,[ך הקלש העשמ .ן הקלש העשימש |  כפ ןכ השעי
 | ן ןמצע תא רח סמצע | 'רַנְו םלועה תומוא . [ודטע | א לובמב [לובמה רודב | ך 'ל .] םרא [םלועה
 רבדיו .פ רומאל . .רבדונ [כנ!אח]ְך רמאל -- רבדיו *5 | אד תוירעה .] הוורעה .ולרכנחפ ([הורעה 4
 ,מונחו [שיקל -- רמא | ו?א ושפנ הקשח ינב םכש ,[ך םכתבב ושפנ הקשח ינב םכש רמאל . .רבדיו ,7 רומח
 (ף שיקל שיר) לר ,(יכאלמ) י יול ןב ןועמש 'ר רמא .כפ שיקל שיר רמא .'א ל"בשרא ,1א שיקל ןב שירא
 ,יירתנאו [הביח לש | .ן תומוקמ [תונושל | ןך שולשב .מכ'אפ שלשב .י'רנחו השלשב | ד רמא
 הקישחנו | כ'א לאישיל 6 | מ (סש)יתכד גכח .י'רתגאופ (גגיח | מ (סש)יכפ יל .חְד הבח לש
 :תכ'אח 'גש - [הקיבדב | [מ1 הקישחבו הציפחבו ,(םש) ו הקישחב הציפחב .יכ'אחופ'ִך הציפחבו
 [מ (םש) ינפ י"יב * | םיתכנ!אחופְד םיקבדה .!א [םיקיבדה | .(םש) ו רמאנש ןינמ .1 ןינמ .?א ?יתכר
 הקישחב .זְח 'גש הקישחבו .כאם רמאנש הקישחב [הקישחב | ודל 5 .*א וכו .יתכ'אח סכיהלא י"יב
 ,1 'וגו םכב . .םכבורמ אל ."| םכב ...םכבורמ אל [[ך םכב -- אל * | !ְך 'ל .(םש) י רמאנש ןינמ .. .1 ןינמ
 | מיכאחפ םכב י"י קשח ,ן םימעה לכמ םכבורמ אל ,ל םכבומ אל .ָך יזי קשח . .םכבורמ אל

 ביטת סא אלה ןוגכ וירחאלש (הביתא יא םש א"יכ ר"ב 'יפבו) הביתל וא וינפלש הביתא יא יאק אכיהא  עירכתל
 עטשמו ךל חלסי בטימה ןס איבהל הבושת תושעל ביטת םא רמולכ תאש ביטה םא עמשמד ביטת אל םאו תאש
 ןושל תֶאש אהד ךאטח ףסותי ךיחא השעש וסכ בטימה ןמ איבהל ךב רוזחת אל םא רמולכ ביטת אָל םא תאש
 . "ועו הללק תאש ביטית אל םאו הכרב תאש ביטית םא אלה וירחאלו וינפל תאש ושרד 209 רצ ליעלו ,תפסות
 רורא קוספה שאר אוה םא .רורא = :ןנאמלליד לצא 'יע ינויה םוגרתו ,קוספה הזל םישוריפה וברו ,םש י"מב
 רוראמ אוהש םכש לש רוש רורא רוש ורקע םנוצרבו םש אָמוי י'שריפכו וינפלש קוספה ףוס וא 'וכו זע יכ םפא
 ןכו) רחמ קלמעב םהלה אצו אורקל םא .רחמ = :ןנאמלליד לצא 'יע ינורמשה םוגרתו ,ת"פיב םג 'יעו ןענכ
 חכומ גיל היכ תומשב .םידקושמ 1  :אתחנתאב קלמעב ונונפלו ,בצנ יכנא רחמ וא (ינויה םוגרתב םגרותמ
 םג ערכה ןיא 'וכו הירתפכ םידקשמ םיעיבג העברא הרנמבו ד"ל קוספבו ,'וכו ךחאה הנקב םידקשמ םיעיבג השלש
 רמאיו אורקל םא .םקו :היחרפו הירתפכ לא וא (ינויה םוגרתב ה"כו) םיעיבג לא בסומ םידקשמ םא םימעטה יפל
 וא ('ב 'צ ןירדהנס ייעו) םש אמויב י"שריפרכ םיתמה תייחת ול זמר ןאכו םקו ךיתבא סע בכש ךנה השמ לא 'ה
 ימורהו ירוסהו ינויה םוגרתב םגרותמ ןכו | .'וכו םעמשכ וא % | :אתחנתאב ךיתבא ונינפלו ,הנזו הזה סםעה סקו
 אלא רמוא וניא םעמשכו 'בו 'א א"יכב 'יגהו 'וכו אלא 'א וניא ל"יכבש 'וגה יפלו ,484 דצ ג"ח א"הגאב ייעו
 ,ונונפלש םימעט קוסיפ יפל ה"כו םעמשכ הדשה ןמ ואב בקעי ינבו קר קוספה םעטש ןאכ ועירכהש עמשמ םעמשכ
 ,ערכה םהל ןיאש תוארקמהל 'וכו ואב בקעי ינבו 'פה המוד וניא רמולכ םעמשכ ימד אל אלא 'יגה כ"יכו פ"יכבו
 םעמשכ 'וכו ארוק ינא הזולו 'וכו ובצעתנ ךכ רחאו ואבו הרשב רבדה ועמשש ןכתי אלש בתכ ז"כ רעש הדיקעבו
 ובצעתג הז לע םהיבא םע רבדמ היה רשא רומח ירבד תא סעמשכו םטותל הדשה ןמ ואב םה יכ םישנאה ובצעתיו
 ('א 'ז םש) הלגנו לארשיל יאפרכ ('ו גיי עשוה) ועבשיו םתיערמכ ומכ ובצעתיו םעמשכ היהיו 'וכו םהל הרחו
 סעמשכ הרשה ןמ ואב בקעי ינבו ירחא ,יל תיא אמוחנת ר"א םש םרוגו ר"שהשמ רמאמה איבה םשו ,'וכו
 יר קר בתכו יסיא 'ר רמאמ טימשה ט"קלבו ,םעמשכ הדשה ןמ ואב וא ובצעתיו םעמשכ יא םישנאה ובצעתיו
 ירו קיתעה בוט לכשבו ,םישנאה ובצעתיו םעמשכ וא סעטשכ הדשה ןמ ערכה ול ןיא םעמשכ רמא אמוהנת
 .השעי אל ןכו 8 :נ'חעו םישנאה ובצעתיו םעמשכ וא םעמשכ הדשה ןמ ואב ,םעמשכ 'א דוע ףיסומ אמוחנת
 ורדג תומואהש תולותבה תא תונעל השעי אל ןכו שרפמ ת"הע י"שריפבו .ג"חעו כ"מב הגוה ןכו יתמלשה ןכ
 תונב ראשב 'יפא השעי אל ןכו 191 רצ בוט לכשבו ,ם"ארבו ן"במרב 'יעו לובמה ידי לע | תוירעה ןמ ןמצע
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 ץרא םתא ויהת יכ םיוגה לכ םכתא ורשאו הציפחב ,(זםש) םכב י"י קשח םימעה לכמ
 הקשח הקישחב ,הקיברב הנה קבדתו ,עשרה הז תשרפ ןמ ןתוא ןירימל ונאו ,(בו ג יכאלמ) ץפח
 הבהאב ,רובירבו הבהאב ןיירת ףא ףיסומ בישילא ןב אבא 'ר ,בקעי תבב ץפח יכ הציפחב ,ושפנ
 תשרפמ ןתוא ןידימל ונאו ,(ב מ היעשי) 'וג\ םלשורי בל לע ורבד רובידב ,(ב א יכאלמ) םכתא יתבהא
 לע רבדמ םדא שי יכו ,הרענה בל לע רבדיו רובירב ,הרענה תא בהאיו הבהאב ,עשרה ותוא
 ןאכ ,ערכה ןוממ המכ יאר תחא הדש ליבשב ךיבא הל רמא ,בלה תא םימחנמש םירכד אלא ,בל
 :המכו המכ תחא לע ערז תיב המכו עטנ תיב המכ שיש

 ,ָך ןינמ הציפחב ,[ 'גש הציפחבו .הפ 'כד .. ,1א 'אנש הציפחב ,[ךְד הציפחבו ;ילאו [הציפחב 1

 ויהת יכ [מתכְנ"ְו ץפח -- יכ * | יח 'ל .כפ םימעה לכ ..ורשאו [םיוגה -- ורשאו | (םש) + רמאנש ןינמ ..
 /2 [ןידימל 2 = | ודל יל ,ןְד ץפח ץרא יל ויהת יכ .1יאפ ץפח ץרא ויהת יכ ,(םש)י ץפח ץרא יל םתא

 ;(םש) וָ] ותוא .ןֶד התוא ."אח םתוא .תא [ןתוא | 1א ןידמול .יחד םיד .מתכ"אפ ןידמל .ן םי-

 (םש) וָנחְו עשר לש (זָ ותשרפ ןמ) ותשרפמ ,כפ עשר תשרפמ | מו:א יל .כ הכחל התוא ,ף הבחל התוא

 "הקיבדב) הקיבדב [הקיבדב -- קבדתו | ד (תך הז) הזה עשר לש .. /:זניא עשר ותוא לש ותשרפמ

 הקיבדב) קבדתו רמאנש הקיבדב ,מ?א הנידב ושפג קבדתו הקיבדב ,(םש) וָנְוְד ושפנ קבדתו ((םש) יג ןינמ

 ,(םש) י ןינמ .. .1אחך ינש הקישחב | כפ ושפנ קבדתו הקיבד :יתיאח בקעי תב הנידב ושפנ ( קבדתו

 ..םכש ,(םש) יא ושפנ ..םכש ,ן ישפנ הקשח ינב םכש ,ן ינב םכש ;פ [ושפנ הקשח | 8 הקישח

 | כנפ הציפח ,!םש) י ןינמ .. | ,1אְזְד ינש הציפחב 3 | יו םכתבב הקשח ינב םכש ;[ן!א'ד םכתבב ושפנ

 | י עשילא ,ְד בישלא | (םש) יתכנופד רב :מיא [ןב | כ יפוי .מאפ ףסוי [אבא | .ן 'ל בקעי תבב
 ,י רובדבו .פאחפ [רובידבו | ן ןתרת .(םש) יתכנאחפְד ןיתרת .י ןירת | כפ 'ל .י"אח דוע ;ן ףוא [ףא

 (כ1א 'יתכד) 'כד 4 | | כ (תורושה ןיב םלשוהו) אפ 'ל .[ך הבהא [הבהאב | ְוְד רובידו ,] רובידב

 /ץְך רובידבו ,י רובדב [רובידב | מ י"י םואנ ;יכנאחפ י"י רמא ₪ [םכתא | ך יתבהא ינש :1אפ יתבהא

 תנפ םילשורי | כפ ורגד (כ 'ותכו) 'כו .1א ורבד 'יתכד ,[] ורבד ינש | כפ 'ל ,(םש) ו בלה לע רובדב

 ,1ַן התוא .מ םתוא :תאא [ןתוא | ד יירמל .מיתכנאחפ ןידמל .ן םידימל | יתכגאחפד 'ל .ו ['וגו
 .מויא עשר ותוא לש ותשרפמ .ןחַו עשר לש ותשרפמ ,כפ עשר תשרפמ | יכחפְד 'ל .(םש)ו ותוא
 ,?א 'אנש ,1א 'יתכד ,(םש)ונ ןינמ הבהאב ,[ך 'נש הבהאב |הבהאב 5 | [ןְד הזה עשר לש ותשרפמ

 | (םש) יח הבל [הרענה בל | כאפ 'ל ,י בל לע רובדב ,ְקְד ינש רובידבו .1 ןיינמ רובידב [רובידב | כפ יל

 .חו [גל 6 | מתד רגדמש .ירכנאחופ [רבדמ | (י יל אלא -- יכו) תד ךל שי .מ'רכנאחופ (שי
 /חח ןימחנמ םהש .כ*אפ ןימחנמ . . ,1ו1ך] םימחנמ ןהש ,1א ןימחנמש | מכא"ןפ םדא בל ,1 ובל ,[ךְד בלה

 המכ [המכ | ְד האר [יאר | כפ רמא ךכו | כ םדאה [בלה | ן[ף םיבשיימש ,ָך םיבשימש ,ן) םימחנמה

 ,1יופאפ [שיש ןאכ | ו איצוה , ערכה זבגזיב :תכגאפד עירכה .ן [ערכה | ד המכו ובזב ([ך ןוממ המכ)

 ,ך םיעטנ :חול עטנ [!יכנא"ןפ'ל עטנ תיב * 7 | ד ךל ןחיל יל שיש ינא .3ז ןאכ שיש ןאכ .ן שיש ןכ
 | ן :כ תחאו [המכו המכ | ףְֶד ערז תב הדש [ערז תיב | יח המכ | [ך םיעיטנ

 אדהו 'וכו העשמש שרדה םייסמ 812 דצ ליעלו ,[תופסותה ילעב 'יפב 'יעו] 'וכו הורעה ןמ ןירודג ויהש תוטוידה
 ינש צ"פ שיר ןמקל שיקל שיר רמאמב ןושלה ןכו | .'וכו ןידימל ונאו 2  :הורעה ןמ םירודג חרזמ ישנאש הרמא
 םג םשו] ל"יכב קר אתיא הקיבדב הנה קב דתו 'יגהו ,'וכו עשר לש ותשרפמ ןתוא ןידימל ונאו 'וכו םירבד
 189 רצ בוט לכשבו ,[הלעמל היולת א"ההו ,ארקמב ביתכה אוהש ומכ רע ג ה בל 'וכו רענ ה תא בהאוו 'וגה
 ינאו תחא הדש תקלחב הטישק האמ יל ןתנ ךיבא רמא הבל לע רביד המ הרענה בל לע רבריו 'וכו ושפנ .קבדתו
 ושפנ קבדתו ןה הביח לש תונושל שמחש ןידמל ונא עשר ותוא לש ותשרפמ םימרכו תודש המכ הנתמ ךל ןתונ
 הי"'בקה בביח וללה תונושל השלשב שיקל שיר רמא בקעי תבב ץפח יכ ושפנ הקשח 'וכו בל לע רבדיו וכו בהאיו
 (ויט '\ םירבד) 'ה קשח [ךיתובאב] קר ביתכד הקישחב םכיהלא י'יב םיקבדה םתאו רמאנש הקיבדב לארשי תא
 יתבהא ביתכד הבהא רובידו הבהא ףא ףיסומ יסוי 'ר ('ד ביס היעשי) ךב 'ה ץפח יכ רמאנש הציפחב
 השלשב שרפמ רחא ןושלמ י'כ ר'ב 'יפבו ,ט'קלב 'יעו םילשורי בל לע ורבד ביתכד רובדב 'ה רמא םכתא
 םש 'יפש המיתו ,לארשי תא בבחמ ה''בקהש וניצמ ןושל ותואב ותשא תא בבחמ שיאהש הביח לש תו מוקמ
 ,'וכו ןאכ ףסכ לקש תואמ עברא ןתנש עירכה ןוממ המכ האר הלפכמה תרעמ איה תהא הדש ליבשב םהרבא
 ןוממ המכ תחא הדש תקלחב ךיבא יאר בלה לע םיבשייתמה םירבד הרענה בל לע רבדיו שרפמ ת"'הע י"שריפבו

 תא םיבשימש םירבְד 'יסופדבו ,ערכה זבז ב  ןוטמ המכ ףסונ חי'יכבו ,'וכו ריעה לכ הנקתו ךאישא ינא ,זבזב
 תיב ןכ 175 רצ ליעל םג ןושלה ןכו עטנ תיב הגוהו עטנ המכ בותכ ל"יכבו ,עירכה ןוממ המכו זבזב המכ 'וכו בלה
 ןב ןועמש 'ר רמא ,('ט ב"כ םולהת) וב ץפח יכ והליצי 'יגה םש במ םילהח שרדמבו ,'וכו ערז תיב ןכ עטנ
 ספדנש םילהת 'מבו) הציפחב הקישחב הקיבדב ןה ולא לארשי תא ה'בקה בביח הביח לש תונושל ש לש ב שוקל
 הקישחב (םכיהלא 'הב םיקיבדה) םיקבדה םתאו הקיבדב (הקישחב הציפחב הקיבדב לארשי תא 'וכו שלשב רבכמ
 ןידמל ונאו ('וכו קשח הקישחב ץפח ץרא םתא ויהת יכ הציפחכ) ךב 'ה ץפח יכ הציפחב םכב 'ה קשח
 ץפח יכ ושפנ הקשח ינב סכש ושפנ קבדתו (עשר ותוא לש ותשרפמ ןידמל) הניד אצתו תשרפ ןמ עשר ותוא ןמ
 םכתא יתבהא רמאנש הבהאב בל ל ע רובדבו הבהאב ןירת דוע ףיסומ עשילא רב [אכא] 'ר, בקעי  תבב
 ןידמל ונאו ('וכו ורבד רובדב 'ה רמא םכתא יתבהא הבהאב ןירת דוע) םילשורו בל לע ורבד רמאנש ב ל לע רובדב
 יריכמ 'קליב 'יעו) הרענה בל לע רבדיו הרענה תא בהאיו עשר ותוא לש (ותשרפמ ןידמל ונאו) תשרפמ םתוא
 בל לע רובדב ןושלה םש דועו עשי ל א (רב) ןב אבא 'ר 'יגה תומוקמה ינשב טוקליב םגו ,(" ייפ ב"כ םולהת
 :648 דצ ג'ח א'הגאב 'יעו עשילא רב אנליוו 'דב שובישבו ,ו"דב םג בישילא רב אבא 'ר 'יגה ןאכ ונינפלו ,ני'חעו

 שו
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 גי ניט דל פ חשרפ חלשיו 0

 הליחת יוגלש הפ ךותב ועכצא ןתונ לארשי ןיא םלועל רזעלא 'ר רמא 'וגו וגתוא ונתחתהו (ט
 :(ג ו םירבר) םב ןתחתת אל 'ונו ונתחתהו הליחת לארשילש ויפ ךותב ועכצא יוג ןתנ ןכ סא אלא

 :ןונרפאיס ןתמו ןונרפ רהמ ןתמו רהמ דאמ ילע וברה (בי
 תוימר רוכס תא המ ןמחנ רב לאומש 'ר רמא המרמב 'וגו םכש תא בקעי ינב ונעיו (גי

 : :םתחא הניד תא אמט רשא 'מא שרוקה חורו ןאכ שי םירבד

 : [756 ד ליעל 'עו] סט טוקלי 4  :ןייפ סיטפטפ לסליכמ יעו .סס טוקל 8- :ד'לק 'כ טוקל |

 | ויפ | ירתנ ךותל | תר ועבצא תא | 'א יוג [לאישי | רכנאפ 'ל םלועל | יתכגאפד ל .ו [וג 1
 ,"("ך ועבצא ..ןתונ .ן [ועבצא --ןהנ | כו יל ןכל | כאפ 'ל .רתוך הלחת .גן [הליחת | 1א לארטי [יוג
 | !א ועבצא ןחונ לארשי . ן ועבצא ןתונ . [ך ועבצא הלחת יוגה ןתונ . ועבצא ןתונ יוגה .5פ יוגה וקבצא ןתונ
 /[ף לארשי . . ךוחב .ך לארשי ..ךותב הלחה .ך הלחה . .ךותל .כ"א פ הלחת . .ךותב .ן [הליחת -- ךוחב ותב
 תאו ונל ונתת םכיתונב ונתוא .[ן ונתא .יכנ'אופד ונתוא |'וגו | א הלחת יוג . . ךותב . 1 לארשי . . ךותל

 ןתחת אל ךתב - יכנ'אפ |םב | כפ - ןכ ףא 'תכו "א - 'יתכו .] אלו [אל | א םכל
 םה ונתוא ונתחתהו ([ך רומא) 'מא םה ,ן םכיגבל ונתת לא םהיתונב התעו .?א ךינבל חקת אל ותבו ונבל

 :רףכגאפ |רהמ | פל יל ,ן וגו .י"אחְד ןתטו רהומ [רתכג!א"ל ןתמו רהמ * 8 | ְד הלחת ועכת
 :יחו [ןתמו | *א ןונאראפ .כ ןוגיארפ .*ך'אפ ןונארפ ,1ך וטרופ ,י ןונרופ .ש ןיגרופ | י'רע תחוד רהומ

 .!אפ ןונארפרפ .י ןונרופ ארפ לע ןונארפ ארפ .ןחַו ןוגרפ ארפ . [ןוגרפאיפ | 'רעתכנאפד ןתמ

 [המומב -- תא * | ן בוקעי 4 | *ך ןונארפ רופ ,ך ןורופ ארפ .'" ןורופארפ .?ך*א ןיניפיפ ,כ ןוגיא רפרפ

 ובא +. תא, ,1א ויבא רומח ..תא ,כ 'וגו רומח תאו .. תא ,! םכש תא ,ןְד 'וגו םכש תא ,ץֶ המרמב "וגו

 ..'רב ..רמא .ג?א]פ [ןמחנ --רמא | ם 'ל .ל "וגו :ן וגו תא .?א ורבדיו המרמב .][ך ורבדיו המרמב

 /3ן ןכ שו ..תוימו | ?רכת התא | כאפ -. ול ורמא [המ | ד 'ל .כ ןמחנ בר רב ..רמא .!א ןמחנ

 ,פנ'א ימוא | תאח שדקה 5 | אפ םירבדה ןה תואמר .1י ןאכ שי ..תייאר .[ך ןאכ שי םירבד יומר

 | ן וגו 7 ?וגו םתוחא ,' םתוחא הניד : תכנאזדפ םתוחא . . תא [םתחא --תא | י הבישמ ,[ן?אחופד תרמוא

1 

 וחקת וניתונב ן

 ועבותו יוגל ברקתמ .לארשיה זאו] וכו יוג ןתנ ןכ םא אלא ותוא ןתחתהל ועבותו יוגל ברקתמ .'וכו ועבצא ןתונ 1
 ,םב ןתחתת אל לארשי תא הרותה הריהוה כ"חאו ונתוא ונתחתהו הליחת רמא םכש [אהמתא ותוא ןהחתהל
 לארשי לש ויפ ךוה ל יוג ונתונ ןכ םא אלא הלחה יוג לש ויפ ךותב ועבצא ןתוג לארשי ןיא שרפמ ט"קלב
 "פבו) יוג עבות לארשי ןיא רמולכ 'וכו לארשי ןיא ט"יכ ר"ב 'יפבו ,הלחת עבת אוה ונתוא ונההתהו ורמא סה
 אל הרמא הרותהו ונתוא ונתחתהו תונתמ הלחת אוה עבות ןכ םא אלא הלחת (היוגב עבתנ לארשי ןיא א"יכ ר"ב
 ףוסב ףכונ 'יסופדבו הלחת ועבות יוגה ןכ םא אלא הלחה יוגה ןכ עבוה לארשי ןיא ספדנה ר"ב 'יפבו ,םב ןתחתת
 הליח ת תלמ 'רנ 'וכו לארשו ןיא רטאמה שארבו ,הלחת ועבת םה ונתוא ונתחתהו 'מא םה ושוריפ רמאמז
 שרפמש 'רנו ותב אוה חקול כ"חאו הליחת יוגל ותב ןתונ יוכו ועבצא ןתונ סעט ילואו ,י"כ העבראב אתילו תרחתוימ
 ונרמאש ומכ תומואה תונבל תומדוק לארשי תונב םוקמ לכב םישנל ונל חקנ םתונב תא א"כ קופפל בוט חקלב] ןכ
 הלחה יוג לש ויפ ךותל ועבצא ןחונ לארשי ןיא 191 רצ בוט לכשב [ןכו לארשי לש ויפב ועבצא ןתונ םיבכוכ רבוע
 ידכ ונבל ןתת אל ךתב דציכ םב ןתהתה אל ריהזמ ה"בקה ןכו לארשי לש ויפ ךוחל ועבצא ןתונ יוגה כ"א אלא
 םהיתונב וחקת אלש ודכ (ב"י 'ט ארזע) םהינבל ונתת לא םכיתונב החעו ביתכו ךינבל ותב תחקל אבה אלש
 תא (לארשי ינב) וחקיו כ"ג ארקמב וניצט] םכל וחקת וניתונב תאו כ"חאו ונל ונתה םכיתונב ןאכ ןכו םכינבל
 ךנב רטא ה"ד םש י"שרבו 'א ז"י תומבי םג 'עו ,('ו 'ג .םיטפוש) םהיגבל ןנתנ םהיתונב תאו םישנל םהל םהיתונב
 כ"א אלא לארשי לש ויפ ךוהב ועבצא ןהונ יוג ןיא רזעלא ר"א תכפוהמ 'יגה 'א א"יכבו ,נ''חב םג 'יעו [םש 'סותבו
 ר"'ב 'יפב םג אתיא וז 'יגו ,'ב א"יכב הגוה ןכו ,'וכו ונתוא ונתחתהו הלחת יוג לש ויפ ךותב ועבצא ןתונ לארשי
 ןתונ ןכ םא אלא לארשו לש ויפ ךוחל ועבצא ןתונ יוג ןיא רזעלא ר'א תוכיראב םש שרפמו רהא ןושלמ א"זיכו ט"יכ
 תא עובתל יוג בל לע הלעי אל (ושוריפ והז) שוריפ הזו הלחת יוג לש ויפ ךותל ןעבצא (ןתונ לארשי) לארשי
 ..יוג לש ותב עובתל הלחת ומצע ריקפט) הלחת רמצע ריקפמ לארשיש האר ןכ םא אלא (לארשי לש ותבב) לארשי
 ונתחתהו רמוא אוה ןכש לאישי תבב עובתל ובל ואשוג יוגב קבדיל (וטצע ריקפמ לארשיש האור אוהש 'חאמ לבא
 הלחת (ותב ול) ול ןתג לארשי ירהש (ויפ ךותל) יוג לש ויפ ךותל לארשי לש ועבצא ירה ונל ונתת םכיתונב ונתוא
 ךחב םב ןתחתת אל ךכו לארשי לש ויפ ךותל יוג לש ועבצא עמשמד םכל וחקת (וגיתונבו) וניתונב תאו ךכ רחאו
 ןתונ התא ירה ונבל ןתת ךתבשכ (ךנבל יוגה אישי) ךנבל ותב יוגה אישי רחמלש ךכל וסצע איכהו ונבל ןתה אל
 ךותל ועבצא ןתונ (יוגה רחט יוג לש ויפ ךותל ךעבצא תתנ 'םויה םאו) יוגה רחמ יוג לש ויפ ךותל ךעבצא (התא ירה)
 הלחתבש ,אפיסל אשיר ןיב הריתס ןאכ שי] ךנבל ותב (לאשיש) לאשתש חתפ ךל חתפיש ךנבל חקת ןתבש (ויפ) ריפ
 שרדמבו ,תי'פוב 'יפה ע"עו  ,הלחת לארשי תב חקול יוגהש רמא כ"חאו ,הלחת יוג לש ןתב חקול לארשיש רמא
 ויד שרדמבו ,[ויפ ךותל הלחה ןתונ אוה ןכ םא אלא רחא יפ ךותל ועבצא הלחת ןתונ לארשי ןיא אבוה הדנא
 ןנממ לבקמ ןכ םא אלא הלחת יוגל הנתמ ןתונ לארשי ןיא םלועל ל"הזב רמאמה ונוש א"בא ייפ םע ז'כש
 'ועו) הלחת ועבת סה 'וכו ורמא םה סב ןתחתת אל ונתוא ונתחתהו רמאנש הלחת הנתמ הזיא לארשיה
 ושרדו ,נ"חעו רחא בתכב ל"יכב םג םלשוה ןכ = .ןתמו רהט 8  :('וכז ויגנפ המדק ה"דב 878 דצ ליעל י"מב םג
 ב"כ תוטשו ןאכ רהמ ('ןכ םגרותמ .ינויה םוגרתב םגו ,725 רצו 198 רצ לועל 'יעו ןוגרפארפ ןתמו ןוגרפ רהמ
 /ןוגרפ ארפ ןתמ ןינרופ רהומ 'ד ןרפ 'ע ךורעבו ,רפד 'ע ךורעב ה"כו תחא הביתב ןונרפארפ 'יגה הגוכנו ,זיט
 /'וכו ןתמו רהומ דאמ ילע וברה רמאנש הבותכ אלא רהמ .ןיאו םש אתליכמבו ,הבותכו ןרפ םש אבוה 'ב י"רתמו
 רהמ 'יפ ן"במרבו ,הבותכ תפסות 'וכו ןתמ הבותכ 'וכו רהמ ר"ב 'יפבו ,הבותכ רהט ןאכ ת"הע י"שריפב ןכו
 ןתמו "וכו תולותבל םיהלוש םירוחבהש תונולבס םהו תולותבה רהמכ ביתכדכ הלותבל ןתנה רבדה אוהש הבותכ
 יסכנו הבותכ םהו ןונארפ ארפ ןתמ ןונארפ רהמ ורמא ר"בבו היחאלו היבאל בהזו ףסכ וא תונדגמ
 192 דצ בוט לכשבו ,תוינודנה תופסות ןתמו תוינודנה ולא רהמ שרפמ ט"קלבו ,םש תומש ן"במרב 'ועו 'וכו גולמ
 רשא רמוא בותכהו .'וכו שדוקה חורו 9 :אונודנ תפסוח וז ןתטו תולותבה רהטכ ביתכדכ אונודנ 'יפ ןדנ וז רהמ
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 01 דכ גכ רי דל פ חשרפ חלשיו

 וניצמ ןכיא תכט רב יטסוי 'ר םשב הינוח 'ר 'וגו תושעל לכונ אל םהילא ורמאוו (די
 :ונל איה הפרח יכ אכה ןמ ,הפרח הלרע תארקנש

 :ןותפחתאו תפחמל ןירבס 'וגו םנייניקו םהינקמ (גכ
 ןיעט לילע ןוהנמ דח הוה [וריע רעש יאצוי לכ] 'וגו םכש לאו רומח לא ועמשיו (דכ

 :עטק ייגבומו בסנ םכש רמא הוהו ,רוזג אתיא היל 'מאו היתלבומ
 :'ס 5" סוכמ 5 :סס עוקל 1 :סט עוקי 3 :םמ וקל 1

 םהילא ורמאיו .פ תושעל לכונ . .רמאיו .ב וגו לכונ . .ורמאיו .ל יוגו . .רמאיו ['וגו -- ורמאיו * 1
 ול רשא שואל תתל הזה רבדה תושעל ..אל םהילא ורמאיו ,!3] הזה רבדה תא תושעל ..אל (1ו רמאוו)

 םהל 'מאיו .[ך הלרע הלרע ול שיאל וניתוחא תא תתל הזה רבדה תושעל ..אל םהילא ורמאיו ,1א הלרע

 ,ן וגו ןכ תושעל .. אל םהילא ורמאיו ,ָך הפרח הלרע ול רשא שיאל וניתוחא תא תתל ןכ תושעל ..אל

 'ר םשב ,פפ [תבט --םשב | ד הימחנ .!רכאפ אנינח ,ן איינוח ,1 אינוח | ?אח וגל איה הפרח יכ

 'ר םשב ,%א תבט רב יאתסוד 'ר םשב א יאטסוי ר"שב ,1 םנוש רב יטסוי 'ר םשב ,] תבט רב אטסוי
 ,5 הלרע ארקנש ,ן הלרוע תוקנש ל | ן ןכ םא ,3214תכאפד ןכיה ;חו [ןכיא | תד 'ל .1ך יאתסוד

 הלרע ול רשא שיאל ,ך איה ..יכ .יתכנחפ [ונל -- יכ | א יאנש .2נןפ אכהמ | 5 תארקנ הלרעהש
 ;וכאְד םניינקו ,1 [םנייגיקו 8 | ן ןכ תושעל לכונ אל םהילא ורמאיו ,1א ונל ..רשא ;?א ונל ..יכ
 ,ם וגו ונל ..לכו , םה וגל ...לכו ,ו ונל אלה ..לכו .ןפ םתמהב לכו .ענ [יוגו | ?ךעתופ םנינקו
 ,כפ תפחמ ,ענ תפחימל | ?א ורבפ .1רתֶַוְד ןורבס ,י ןירבס ןה .להףעכניאפ [ןירגפ | ראד יל

 .ע"אל ןופחתאו .וג ןותפחתיאו [ןַפְד ןותפחתאו * | 1ך חפקימל ."ךב הפקמל .[ן ףטחמל ,1ו ותפחמל
 םכש לאו .פ םכש לאו [!ף וריע --לא *4 | 5 וחפקתאו ,1ף ןוחפקתיאו .ן ןופטחתאו ,1א ןופחתיאו

 | ת יל .] ןוהנימ [ןוהנמ |  כאפ 'ל .ן הווהו |הוה .| ךן יל .ל וגו .,ך 'וגו ונב ..לאו :יתכנא ונב

 | 5 ןיעטל :פ ןועטל :א ןועטו | ייל .תד ריעל סנכנ :כאפ לילע הוה ,ן ללע :רעג |לילע
 הוהו ,י רמא הוהו ,1ךֶוְד רמאו ; ָןְד מאו | 27 היתלכומ ;ע!אְד היתליבומ [יר"עתנ?אוןפ היתלבומ * 5
 רוזג =[ תה את :ול אתא ,י התוא [רכנאפיל אתיא * | ן הל | א ורמא ,כפ ןירמא .ןו ירמא

 | ירעתכגאפד ביפנ :ן [בסנ | ן הל ימא :ךוא היל ימא | כ"א 'ל :?ךי'אפ הוה [הוהו | 1א אכה

 |  ינבגומו .א יבגומו .?ךכְד יאבגמו ,1ו יאגנמו ,פ יאנבמ ,1ך אגבמו  ,ן ייגובמו ,*ךעת יאגבמו

 | ינך רזג [עטק

 ת''הע י'שריפבו ,'א י"רתב ןכו אמכוחב המרמב םגרותמ א"תבו ,םירבד תוימרב המרמב שרפל ןוא ןכלו 'ןכו אמט
 ייגה םש םגו ,ם'ארב 'יעו םתוחא הניד תא אמט ירהש הימר התיה אלש רמוא בותכה אמט רשא המכחב המרמב
 [תיייכו] 'יסופדבו ,'וכו אמט רשא תרמוא שדוקה חור ןאכ שי םירבד תוימר רובס תא המ ןמחנ רב .לאומש 'ר רמא
 םירבד תוימר ורבדיו המרטב ארנק התאשכ רובס תא שרפמ רחא ןושלמ י"כ ר"ב 'יפבו ,רמאמה לעב םש טמשנ
 םאו ןאכ שי םירבד תוימר רובס התא המ א'יכ רי'ב 'יפבו ,'וכו אמט רשא ושע ןידב תרמוא שדקה חורו ןאכ ' שי
 כקעי ינב ונעיו ט"קלבו ,ושע ןידכ רמול 'וכו אמט רשא "רמוא שדקה חורו ואל ול ושע ןידב אלש רמול םדא שפנ
 אב 758 רצ ליעל ושרד הזב אצויכו] ושע הרושכו ןידכ 'וכו אמט רשא ל"ת הימרב רמאח אמשו 'וכו המרמב 'וגו
 187 רצ ליעל םג (רמול רובס תא המ ;רובס תא) רובס תא המ ןושלה ןונגסו [ותרות תמכחב 'וכו המרמב ךיחא
 רבס ךרע א'ח עיגאלאנימרעט רעכאבו 867 רצו 148 רצ לועלו ח"פ 'יפ רבדמב ירפס ע'יעו 849 דצו 785 רצ
 ינב ונעיו קתעוה 595 'מע גהמבו] 'וכו תא המ ול ורמא 'יגה תשבושמו ,רבס ךוע ב"ח םשו שריקה חור יעו
 םשב ו"יכבו  ,כ"יכו פייכב הכו | .יוכו יטסוי 'ר םשב 1 = :נ"חעו ['וכו רשא תרמוא שדקה חורו המרמב 'גו בקעי
 'רג תבט רב יאתסוד 'ר םשב 'ב א'וכב 'וגה יפכו ,רחא םוקמב רכזנ אל הז ארוטא םשו" ,תבט רב אטסוי 'ר
 ,'וכו ומלועב ה"בקה ארב םירצי ינש (יח 'ז) ךתמוק תאז 'פ ר'שהשב רמאמה לעב תבט רב אפוד 'ר אוהש
 694 רצ ג'ח א"הנאבו 'א 'ק י"הבמב 'יעו םגו ש רב יטסוו 'ר םשב 'יגה ג'יכבו ,ומשב אינוח 'ר כ'ג רמוא םשו
 [יטסוי 'ר ימא ייגה ח''יכבו] ;נ"חעו רמא ימ םשב טמשוהונ רמא הי מ חג 'ר שבתשנ [ת"''וכו] 'יסופרבו ,738 דצו
 קתעוה רי'פד טוקליבו ,'וכו ביתכד אכהמ הפרח הלרע ארקנ ש וניצמ ןכיה ןתנוי ר"א 199 דצ בוט לכשבו
 יוסופדבו ו'ד טוקליב טמשוה רמאמהו  ,'וכו תארקנ הלרעהש וניצמ ןכיה הזה רבדה תא תושעל לכונ אל רמאיו
 םקולח לש די תיבב םנתיל ןירבס םה ונל אלה םתמהב לכו םנינקו םהינקמ ורמא | .'וכו ןירבס 3 = :םירחואמ
 'וכו םהירומח תאו םרקב תאו םנאצ תא 'וכו ואב בקעי ינב ןותפחתאו (יתפחב היתיבהי 883 דצ ליעל ומב תפחמו)
 טייב רי'ב 'יפבו ,'ב תפח 'ע ל"תמעבו גי'תעו יתהגהו תפח 'ע ךורעב םגו ל"יכב ןופחתאו 'יגה .תשבושמו ,וחקל
 ליעל 'עו] (וחפקתיא) ןוחפקתאו חפקמל אי"נ ןמסנ 'בו 'א א"יכ ןולגבו ,ןוחפק תיאו ח פ קי מ ל ןורבס ייגה
 ןירבס ןוחפקתאו חפקמל ןירבס שרפמ ספדנה רי'ב 'יפבו .וחפקתאו חפקמל .איס א'בא שרדמ ןוילגבו .[880 רצ
 תביתכו ;םהמ ולטינ םדיבש המו לארשי לשב 'היניע  ונתנ ט"קלבו ,ןמצעל םה ולזגנו םהלש תא לוזגל ווה
 ואשמ ןועט ריעל סנכנ | .'וכו ןיעט לילע 4  :םש י"מבו 869 דצ ליעל 'יעו ןייניע ןוינימ ןיניב ומכ םניי ניקו
 ,אתיא הגוה יטיש .ינבו (!דוקנו אתא בותכ לייכבו ,לומי ייגבומו השא אשונ םכש רמוא היהו לומה אב ול 'מאו
 ךורעבו ,242 דצ ליעל י"מב 'יעו ריז ג יאגבמו .ביסנ םכש ירמא םתה 'וכו אטח היבוט ןנירמא אכה םש תוכמבו
 םכש יאגבמ 'עבו [שיויע 814 דצ ליעל ומכ היתלכומ היתלבומ נ''חו] ואשמ ןועט 'יפו היתליבומ קיתעה לבמ 'ע
 םילומינ הלוכ ריעה הניד אשיל שקיבש םכש ליבשב שרפמו םש תוכמב רמאמה לע םג ריעהו ,עטק יאגבמו בוסנ
 ל"תמעב ע"יעו יגאב ןושל יאגבמ 'יפ אתיא םשו תוכמל ח"ר 'יפב 'יעו 'וכו המדא ידבוע רמולכ אגב ןושלמ יאגבמ
 אשונ היהלבומ ןיעט ריעל סנכנ לילע ןוהנמ דח הוח שרפמו סרוג ט"יכ ר"ב 'יפבו ,אגב אגאב 'עו .יאגבמ יע
 יאבגמו א'וכ ר'ב 'יפבו) רז ג אגבמו ביסנ םכש היל רמא הוהו לומהו אוב רוזג אתיא היל רמאו ולש יואשמ
 המ ינא (השא אשונ) אשונ םכש םא רמולכ םדא םש (יאבגמ) אגבמ (ספדנה ריב 'יפב ה'נו עטק ל''צו עובק

 5) אמא
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 = ה תיבד ינת ,ןטקה תא ןיציחרמ ןגת ןנא 'וגו םיבאוכ םתויה ישילשה םויב יהיו (הכ
 "  העש לכב הריעז 'ר רמא ,ןטקה תא ןיציחרמ ינת תא ךחרוכ לע יסיא 'ר רמא ,הלימה תא ןיציחרמ
 " רוע אלו תכשב הכמה יכנ לעמ ןימח אלו ןמש אל ןיענומ ןיא ינחד ךיחינתמ ינת יל רמא יסא 'ר הוה
 ןטק חכמ איה היינש המ הלימה תא ןיציחרמ מית ןיאו ,תבשב הכמ יבג לע ןיטח ןיפלזמש אלא

 :יב דינק סנט ,'פ יי פייפו 'ל ניי ע'פ סנט 'טכי ,סילק יכ עוקני 1

 :נן ןנינת ןנא .א [ןנת ןנא | ם 'ל ,1' 'יבאכ םתויהב .1רך)א]ְד םיבאוכ םתויהב .כ ['וגו -- םתויחב 1
 ,'א אנאתו .כפ אנהו ,'ך אנת .ן יינח .וזְרָנ [ינת | ן 'וגו ןטקה | ם יל ,'ו ןנינת ןנת .רתןד ןגינת ןמת
 וגז ,ך רואמ (!ך 'ר) יגר ינד ."ך ינו .?ךַפ יגר יבד ,?*ךכ 'ר יבד .1 יבר תיבד .] ['ר תיבד | תד ל
 ,1ף'אפ ךחרכ לע .נ] [ךחרוכ לע | ן ףסוי .תד יסוי .ירכנאפ יסא ל | א אנונח 'ר יבד .[ך ירמא ריאמ 'ר
 | ' - ,3א ינאה | תל תיא .רנא התא [יכופד תא * | תכד יל .ו ןיחרכ לע ,'א 'יחרכ לע ,*ך ךיחרכ לע
 ,ורכנאפ [יסא | א היה .םפ יוה 3 | ר לכ | ת יפי .כאפ ארי .' ייעז .רגוד אייעו |  ירמאר
 = ,?ף ייתינתמ .כפ [ךיתינתמ | א יל ,י ןל -.תף היל .ד ול .יכגופ [יל | א 'מוא | 1 אפוי ,ףד יסוי
 ,'ד ייענומ .ירכנאופ |ןיעגומ | 'ר ןיאו | כאפ אינתד .תד ןגתד ,יינְו [ינח- | א יינתמ .יִתַגְוְד ךתינתמ
 | ן םימח םיפלומש 4 | ?רַנ 'ל תבשב -- דוע אלו | *ךכ נא הכמ | ל אל [אלו ** | א יל אל | תד םיענומ
 לודג -- ןיאו) ?ך תרמא תאו ;י'רכגפְך רמאת םאו ,ן רמית ןאו | ית'אופְד הכמה .!רכ'א [הכמ | ת בג
 ,1ף אינש יאט .' הינש יאמ .נפ אינש המ .] [היינש המ | יתכגודל ןטקה (רפ*ל הלימה * | (א יל

 | רכגפ 'ל איה | ?רתד אנש יאמ

 "  תוכמ י"שריפב םגו ,(ריעל סנכג ןוהנמ רח הוה 'יפופרב ייגח 'עבונ ר"ב 'יפמו) ילצא וביט המ רמולכ יל תפכיא
 םהל היה לארשי ץרא ישנא רכז לכ ולומיו 'וגו רומח לא ועמשיו שרפמ ט"קלבו ,ריעה ינבמ שיא םש יאגבמ םש
 בש ל"א רעשב סנכיל הדשה ןמ רחא אב סכש ישנא םילמ ויהש העשבש יפל רז ג יי גוב מ ביסנ םכש .לשמ
 , תא חקי סכש רמולכ רזג ייגובטו ביסנ םכש םהל רמא בקעי תב תא סכש חקיש ידכ ל"א המלו ל"א ךתוא לוטגו
 1 'ג הנשמל ט"פ תבש 'שוריב םינוש םיוגישב הרדסנ איגוסה לכ  .'וכו ןנה ןנא 1  :הימתב לומי הדשה לעבו השאה
 ולבבבו תוינשמבש הנשמבו .,ימלשוריבש הנשמבו אברעמ ינבד אדומלתה אתינתמב ה''כ) ןטקה תא ןיציחרמש ןיינמ
 םויב ([19 דצ הנשמ רעד ןאיטקארער .איד רעביא ןטגנוכוזרעטנוא ירפסבו] ס"'דבו ט"יותב 'יעו ה לי מ ה תא /יגה
 ןיב) ינפל ןטקה תא ןיציחרמ 'ג הנשמל ט"יפ םשו 'וכו ישילשה םויב יהיו רמאנש .תבשב תויהל לחש ישילשה
 תא ןיציחרמ רמוא הירזע ןב רזעלא 'ר ילכב אל לבא דיב וילע ןיפלזמו הלימה (רחאל ןיבו) רחאלו הלימה (ינפל
 ,םיבאוכ םתויהב ישילשה םויב יהיו רמאנש תבשב תויהל לחש ישילשה םויב (הלימה תא 'יגה ס"דב 'יעו) ןטקה
 לע תברה םימעפ אצמנ ימלשוריבו ,הייארל קוספה רסח ע"באר ירבדב הטמלו ,ןאכ איגוסה הרדסנ קוספה הזלו
 : ,יב 'כ 'א טיי י"הבמב 'יעו 'וכו ינת תיא 'וכו ןגינת ןנא וא יבר תיבד ינת 'וכו ןנינת ןנא הנשמב תוגוש תואחסוג
 שרפמו ןנינח ןמה יי'כ רי'ב 'יפב ןכו 'וכו ריאמ יר ,יבד 'וכו ןיציחרמ ןנינת ןמת [ת"יכו] 'יסופדב 'יגה תשבושמו
 ןנינח ןנא אתיא תומוקמה ינשב תבש 'שוריבו ,הדבל הלימ רמולכ הלימה תא 'וכו ופוג לכ רמולכ ןטקה תא םש
 אוהש ימכ הכלה ןנחוי 'ר םשב והבא 'ר הלימה תא ןיציחרמ (יבר תיבד ינת) בר תיבד יינת ןטקה תא ןיציחרמ
 תא .ןיציחרמ רמוא אוהש ימכ הכלה ןנחוי 'ר םשב והבא 'ר  הלימה תא 'וכו והבא 'ר) ןטקה תא ןיציחרמ רמוא
 . > דחא םשו ,יסא 'ר' ךוטסבו .יסוא 'ר 2  :הלומ תצחרה וא ופוג לכ תצחרה אברעמב הב ווה םש תבש ילבבבו ,(ןטקה
 2 תונשל ךירצ התא כ"ע | .'וכו ךחרוכ לע | :571 דצו 192 רצ ליעל י"'מב 'ועו ףסוי יפוי אסוי אסי יסא יסיא אוה
 'מיח ןיאו 'וכו ינתד ךיתינתמ ינת יל רמוא יסא 'ר היה העש לכב הריעז 'ר רמאדכו ןטקה תא ןיציחרמ הנשמב
 יטוש יניב הגוהו ןטקה תא ןיציחרמ ימית ןיאו בותכ לייכבו) לודג תכממ ןטק תכמ איה היינש המ הלימה תא ןיציחרמ
 ןיציחומ .(תרמא תאו) רמאת םאו שרפמ א'וכו טייכ ריב 'יפבו ,(כ"מב הגוה ןכו הלימ ה תא רחא בתכב
 המ ופוג לכ ןטקה תא ןיציחרמ ךדמלל אלא לודג תכטמ ןטק תכמ (אנש יאמ) אינש יאמ ןכ םא הלי מ ה תא
 א"יכ ר"ב 'יפבו) ןטקה תא ןיציחרמ ינת ךחרכ לע יסא 'ר רמאד וניהו דבלב הכס יבג לע אלא לודגב ןכ ןיאש
 ייפבו ,  (גי'תעו 'וכו ךדמלל אלא ייסופדב ףסונ רי'ב 'יפמו ,ספדנה 'יפב םג 'יעו 'וכו רמאד וניהו שוריפה ףוס רטח
 רמימל היל אכירטציא 'וכ יאמ רמאק דוחל הלימד התיא םא ןטק תכמ אנש יאמ רחא ןושלמ אייִכו ט"יכ ר"ב
 יבג (אנינת) ןנונת אה לודג תכממ ןטק תכמ אנש יאמד ןטק תכמ אלא וז הלימ אהת אל ןטק תלימ ןיציחרמד
 - לע ןטקה תא ןיציחרמ ןניעומשאל אתא 'וכ יאמ אלא ('וכ ןימח אלו) ןימח אלו ןמש אל ןיענומ ןיא .לודג תכמ
 " ה רמאד ונייהו דבלב הכמ יבג לע אלא לודגב ןכ ןיאש המ .רמאק (ופוג לכ 'יחרכ לע) ופוג לכ ןיציחרמ ךיחרכ
 ךחרוכ לע הסוי 'ר רמא ייגה םש ימלשוריבו , ךמאק (ופוג לכ ןיציתרמ) ופוג לכ ךיחרכ לע (יסוי ר"אד) יפא
 ןמש אל (ןיענומ ןיא לאומש ינת) ןיענומ ןיא םלועל לאו מ ש ינ ת ןטקה תא ןיציחרמ רמוא תא (ךחרכ)
 אריעז יבר העש לכ יסוי ר'א) יל רמא יבר אריעז יבר הוה העש לכ הסוי ר"א תבשב הכמ יבג לעמ ןימח אלו
 : (תא רמא) רמוא םא תבשב הכט יבג לע (םימ) םימה ןיפלזמש אלא דוע אלו ךתינתמ ינה (ל"א אב יבר
 שרפמש ט"פ םש השמ ינפב 'יעו ןטק לש (ותכמ ןיבו) ותכמל לודג לש ותכט ןיב המ הלי מ ה תא ןיציחרמש
 'וכו ןימח ןיפלזמ ףאש אלא רוע אלו אלא הכמה ג'ע ןתילמ ןימח ןיענוט ןיא אקוד ואלד הב םויסתו ךתינתמ ינת
 "ועו גייעצו 'ןכו יריימ הציהרבד ןיתינתמד ק'תד ףולז ןוגכ ואל ףוליז יאהו 'יפ ת"פיב םגו ,'וכו דיב הציחר ונייהו
 - ,ףלול רתומ ילכב ייפאש 'וכו אלא דוע אלו רמאד ונייהו ,סוכב וא ילכב םתס ןיפלזמ 'יפ ילואו] ש"שרה 'יחב
 0 אל לבא רתומ ריב אקוד ףוליזש ט"יפב םויסמ הז לעו ןנת הלימה תא ןיציחרמ ןיתינתמבד רמאת םאש השקמ ז"יפלו
 : ,רתומ דיב אקוד ןכלו ןנת ןטקה תא ןיציחרמש יאדו אלא ,רוסא ןטקבו ילכב הפילז רתומ לודגבש אנש יאמ ,ילכב
 . ארבתסמ קר אתיא םש ילבבב םגו ,'וכו דוע אלו ןאכ ג"ל ג'יכבו ,[' וגו .ןטקה תא ןיציחרמ ליעל 'יגה ו"יכבו
 יבג לעמ ןמשו ןימח ןיענומ ןיא בר רמאד הכמ יבג לע ןימחמ ערג יט הליט תצחרה ד"ס יאד ופוג לכ תצחרה
 ולואו ,וליא תובית לע וק ךשמנ םשו וייכב ה"כו 'וכו ןטק תכמ איה היונש בשוימ ונינפלש 'יגה יפלו ,תבשב הכמ
 "=  םש דועו ,אייה ארשיב היב קילס ןטק אייה ארשיב קילס אל לודגד םש ילבבה י"פע 'וכו , איה היינש- שרפל שי
 \ - וכו איה היינש הז םויסו ,'וכו ש"עמ ומחוהש ןימחל תבשב ומחוהש ןימח ןיב ךל ינש אלו ףסוי בר הל ףיקתמ
 : 'א א'יכב ןכו 'וכו לודג תכמ איה וז אמיא םויסמ פ'יכבו ,ימלשוריב אלו טוקליבו [ת"יכו] ג"וכבו  '!סופדב אתיל
 יסא 'ר היה 'וכו הריעז 'ר רמא ןאכ 'יגה ימלשוריה 'יגמ אפידעש 'רנו ,נ"חעו 'וכו ןטק תכמ איה וז כ"יכו 'בו



 ש
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 ישילשה םויב ןטקה תא ןיציחרמ 'א הירזע ןכ רזעלא 'ר ,לודג תכממ ןטק תכמ איה היינש ,לודג תכממ
 ןוהל 'מאו אתיח ןידקפמ ןתנוי 'רו ןנחוי 'ר היה העש לכב אחא רב בקעי 'ר רמא ,תבשב תויהל לחש
 ינפמ רמא לאומש ,תבשב תויהל לחש 'ג םויב אתבשב אדיביע .אלוחב ןידבע ןותאד ןיעוקש לכ
 יבג לע הנתונו תיתנליא םדא םחימ ןנינתד תבשב םימח ול השענ הנכס ינפמ םא יסא 'ר רמא ,הנכסה

 :'כ 'פ סנש ,(ד'פ) ג"פ תנט סספסופ 4

 יבג לע אלא לודגב (ך ךכ) ןכ ןיאש המ ופוג לכ ןטקה תא ןיציחרמ ךדמלל אלא ₪ :יכנופ [לודג 4
 תכמ ..אמיא ,.פ ןטק תכמ איה וז לודג תכמ איה וז אמיא ,] [לודג -- היינש | ךִד דבלב הכמה (ת בג)

 ,תג"יא*אוְד רמוא ..ןב (1 רזעל) רזעלא יר | ירתנד 'ל :כא לודג תכמ איה (%א הזו ,כ וז) וזו ןטק
 לש (!ך 'גה) ישילשה ,%א ..'גה .יכנ!אוןפ [לחש ישילשה | פ הירזע ןב . .ר"א ;יכ'א רמא ..רזעלא 'ר
 | 14 לכ | ?א אנינח .1א אדא | ן בוקעיל | ןן לח םא וא תבשב הלימ לש ישילשה ,ָך לחש הלימ
 ,1יירעכנופ [ןידקפמ | יי ןנחוי 'רו ןתנוי 'ר | .פפ ויה ,י ווה .ן יוה ,!ךעתך הוה .?רךנא [היה

 ;רכגאו ןירמאו :יתפ [ימאו | ו התייח .ילרתכנ'אפד אתייח .'רע"א [אתיח | ?רתאד ןידיקפמ
 ןותאד .?ךע גו [ןידבע ןותאד | 5 איעוקש .1ך ןיעקיש ,3ילא ןיעוקיש 3 | פפ ןול | עד ירמאו ,1ך יירמאו

 /) ודיבע | 1 הלוחב | 'ך ןידבע םדאש .כ ווהד ,?א ידבע . . ,1א ןידבע ווהד ,[ך ןידבע םתאש ;י ןודבע

 םויב | י 'ל ,ן התבושב [אתבשב | 5 ןידבע הוה .תןַוְד ןידבע ןווה .?א ידבע . . .1א ןידבע ווה .1י ןדבע

 | < לאומש 'ר ימא .א לאומש ימא | י ישילשב .תכ'אוְד ישילשה סויב .?א 'גה םויב ,ץ) ישולש
 [םא ** | ן אסי .תד יסוי .יכנאפ [יפא | ד היל רמא .?א'ְד ל"א ,כ1א ול רמא ,יָנְו [רמא | ןך הנכס 4
 טמחנ :א ןימח םהל השענ ,יתַנְד ןימח . .השענ ,ן [םימח -- השענ | יתכנאפד הנכסה .] [הנכס | ל יל
 אוה | לכאופ םמחמ ,ך םמח ,1ףיְך םחמ ,ו?ך [םחימ | ן ינתד /תנד ךןנתד .יכ'אפ [ןנינתד | כפ ול

 לע* | ןך תיטתלא ,ן תיטנל ,ָך תיטתנלא , תיטנילא .י?ך1אפ תיטנולא ,1ך*א תיתנולא | ן םדא

 | אל לע .ת גזע .כפ בג לע [ינ!אוד יבג
 םש ןויצ תבהאבו 'ג 'נ ג'פ תוכרב 'שוריב 'יעו יבר ול ארקו יפא 'ר לש ודימלת היה הריעז 'רו 'וכו יל רמא
 םשב והבא 'ר אתיא םש תבש 'שוריב .הירזע ןב רזעלא 'ר 1 :188 רצ ב"ח א'הגאבו אסי 'ר יומוק ה'דב םש
 טויב יהיו הירזע ןב רזעלא 'רד אמעט והבא 'ר םשב (ןוב 'ר) ןובא 'ר .הירזע ןב רזעלא 'רכ הכלה רזעלא 'ר
 םיבאוכ םהירביא לכש (דמלמ) העשב םיבאוכ םתויהב אלא ןאכ ביתכ ןיא באוכ ותויהב םיבאוכ םתויהב ישילשה
 תבשב ושע לוחב תושוע ןתאש ןיעוקש לכ ןהל ןירמואו תודלימל םיוצמ | .'וכו אתיח ןידקפמ 2  :(ןהילע) םהילע
 לכשבו ,םש 'שה ךורעב 'יעו ןיעוקש תלימ ייפ אלו רמאמה קתעוה ןעקש 'ע ךורעבו ,תבשב תויהל לחש 'ג םויב
 ןירמאו אתייחל אדקפמ ןנחוי 'רו ןתנוי 'ר ויה העש לכ 'וכו רמוא הירזע ןב א"ר ןנת קתעוה 197 רצ בוט
 יר 'מא 526 יומע גיהמבו ,תבשב תויהל לחש הלימל ישילשב אתבשב יריבע לוחב ןידבע ןותאד ןיעוקיש לכ הל
 (5אלחב ןידבע ןותאד (?ןיעוקש לכ: והל ירמאו  ('אתייח .ןידקפמ 'וכו ןנחוי 'ִר ןגה א תע ש לכב 'וכו בקעי
 םתויהב ישילשה םויב יהיו 'תכד תבשב תויהל לחש (ישילש םויב ק"יכבו) ותלימל ישילש םויב אתבשב ורובע
 ףסונש המ אתיל יייכה ינשבו) יוכו ןינוקית לכ יוכו .(ןיעוקש) ןיעקיש לכ שרפמ א'יכו טייכ ר'ב 'יפבו ,םיבאכ
 ייגה םש תבש ישוריבו ,(תבש תכסמב ימלשורי דומלתב הרקיע לע התוא אצמת וז הבית רקיעו ספדנה רי'ב 'יפב
 אלוחב ןידבע ןותאד (ןיווקש) ןייוקיש לכ אתייחל ןידקפמ ןג חוני 'רו רז ע לא 'ר רמא אחא רב בקעי 'ר
 םויב 'יפא ןידבע אתבשב הלוחל ןידכעד) תבשב תויהל לחש ישילשה םויב וליפא הכירצ ןכל אתבושב ןידבע
 תאופרל לוחב ןישוע םתאש ןיקשמה לכ 'וכו ןויוקיש לכ שרפמ םשו השמ ינפב 'יעו (תבשב תויהל לחש ישילשה
 /יעו הביתה תביתכ םג הנוכנו אתיחל נ'לב יווצה אוהש אדי בי ע ליייכב וגינפל הרשי ייגו  ,ש"ייעו 'וכו ןטקה
 השענ הנכס ינפמ םא יסא 'ר רמא ןטקה תא ןיציחרמ הנכסה ינפמ ..'וכו רמא לאומש 3 :975 דצ ןאמלאַד
 'וכו השדע לוטי אלו תבשב וסירכ יבג לע הנתונו (+תיתנליא םדא םחימ ןנינתד תבשב הלחתכל וליפא םימח ול
 ןאכ תיל שרפל ןוכנ רתויו ,תייפיב 'יפ ןכ] רתומ אלא ץוחרל תבשב םימח ול תושעל רוסיא ןאכ תיל ל"ביר רמא
 'ג שדע 'ע ךורעבו [םש 'שוריב מ"פו הדעה ןברקבו א'למ יי'כ ריב 'יפב 'יפ ןכו ןימח האלמ השדעב 'יפא רוסוא
 םש בוט לכשבו ,'א שדע 'ע ךורעב סג 'יעו 'וכו השדעכ ותרוצ ילכ םש 'יפ םש ע"מבו השדע כ'ג .קתעוה
 וסירכ יבג לע החינמו (הנובל 'יפ) אטונולא םדא וחירמ אנינת תבשב ןימח השענ הנכס ינפמ רמא לאומש
 'וכו רוסיא ןאכ תיל יול ןב עשוהי ר'א וסירכ יבג לע חינוו לוטי אל ןימח םימ האלמ הבי רע לבא תבשב
 דגב תכיתח (תיטנולא) תיתנולא םדא (םחימ) םחמ שרפמו סרוג א''יכו ט"יכ ר"'ב 'יפבו ,ב"'שר תורעהב שייויעו
 תבשב וסירכ בג לע תשוחנ לש ילכ הש רד ע דגב תכיתח תיטנולא ר''פרב ר"'ב 'יפבו ,תשחנ לש ילכ הסי רע
 אתפסותב אתיירבה ןושלו ,('וכו ותואפרל ןימח לבא 'יסופדב ףסונ םשמו) רתומ ותאופרל ןימח לבא הנכסה ינפמ
 יב 'מ תבשבו .ויעמ לע .ןימח האלמ השדע ןתי אל ויעמ לע הנתונו תתנולא םדא םחיימ םש
 הנחינינ ןימח םימ לש םוטוקמוק איבי אלש דבלבו תבשב םיעמ ינב לע החינמו (תיתנולא) תיטנולא םדא .םחימ
 ייגה הנוכנו) םש ס"דבו תופסותבו יי'שריפב 'יעו הנכסה ינפמ רופא לוחב 'יפא הז רבדו תבשב םיעמ ינב לע
 ןנתד ליעל ייסופדה 'יג לע ריעה ןכו םוקמ םושב הנשמ* וז ןיאד ת"פיב ריעה רבכו 'וכו םמחמ ינ תד ו"יכב
 דצ 'וכו ןעגנוכוזרעטנוא ירפסב 'עו ,אתיירב לע םג ןנתד םינושארבו רומלתב הברה יוצמ םנמא] 'וכו ייענומ ןוא
 לאומש) ןימח ול ןימחמ הנכס ינפמ םא יעב הסוי 'ר הנכסה ינפמ .רמא לאומש םש תבש ישוריבו ,([160 רצו 6
 תבשב ןימח ול ןימחמ (ןמתד ןינבר) ןמת ןנבר םשב ןוב (רב) יבר יב ייסוי 'ר (ןימח ול ןימחמ 'נכסה ינפמ רמא
 לוטי אל תבשב (םייעמ יבג לע) הכמ יבג לע הנתונו (תיטנול) תיט גול םדא אוה םמחמ ןכ ינתו
 יול ןב עשוהי 'ר תבשב (םייעמ) וי ע מ יבג לע (הנתוגו)) הנינתיו ןימח (האלמ) האילמ הבירע םדא
 י"פע 'רנכ איגוסה ףוס שרפמ רחא ןושלמ א"יכו ט"וכ ר"ב 'יפבו ,השמ ינפב ש"ייעו רתומי אלא ןאכ תיל רמא
 ןתנו" 'רו ןנחוי 'ר יל רמוא יסא 'ר היה העש לכב אחא רב בקעי 'ר רמ>א תרחא ייג
 ברע לכ אתבשב ןידבע ווה אלוחב ןידבע ןותאד ןיעוקש לכ ןוהל ןירמאו (אתיא) .אתויח (ןידיקפמ) הידקפמ
 ול ושע לוחב ןטקל םישוע םתאש המ אתייחל ןתנוי 'רו ןנחוי 'ר ןירמא ווה תבשב תויהל לחש ישילש לש תב ש

 י) אָתיַח ןידקפְס. 5 ןיעקש. 9 אָלָחְב. %) )\8עדומל, 101מ6מ08 1001.
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 חיל יול ןב עשוהי 'ר רמא ,חכשב וסירכ יבג לע ןתיו ןימח האלמ השדע לוטי אלו תכשב וסירכ
 ;רתומ אלא רוסיא ןכ

 אלא כקעי ינב ןהש ערוי יניא יולו ןועמש 'נש עמשממ יולו ןועמש בקעי ינב ינש וחקיו
 :הזמ הז הצע ולטנ אלש יולו ןועטש ,כקעימ הצע ולטנ אלש בקע ינכ

 הילע םמצע ונתנש יפל אלא ,םיטבשה לכל תוחא אלו תייה םהינש תוחא יכו הניד יחא
 יפל אלא ,השמ תוחא אלו (כ וט תומש) [רהא תוחא האיבנה םירמ חקתו התווכד ,םמשל תארקנ

 פחליטד יכסע סלטכ ספליכמ ,סט פוקלי ₪ = : ['5 '5 סטכפ יכסלו ,כ*ל סילוליעד סתליכמ יניפט סכפס יעו] סס טוקני ₪
 וינ בי" סעוק ,'5 דיי הלינמ | ,'ד דיפ .םודיע ב"כד לסייכנ 'עו] '* "ק תלסנ סעוסנמ ,'כ ו"פ סועש י"נטכד סתליכמ ,ו"פ
 : |ניכ ייפ ס"פ כירמש

 ,*רענו [השדע | תכפ םריי לוטי | (יא 'ל תבשב -- אלו) תדד אל .עכניפ [אלו | תד ותכמ [וסירכ 1

 ;פנופ (יכג | ג הננתיו .תוד הנתיו :עכפ |ןתיו | ן םימח | תכ האילמ | ך הסירע :תכפדך הבירע
 [יר רומא | אד רתומ (תתא ותאפרל) ותואפרל ןימח לכא ₪ .כנופ [הבשב | ע ופיכ | תד 'ל .*ר גג

 | יתוד רוסא .כנפ |רוסיא | יתכפד ןאכ .גו [ןכ ל | כפ ןיא [תיל | ך עושוהי | (א 'ל רתומ -- רמא) + 'רו
 ונוא .כבפ [עדוי יניא | 1ו עמשמ | נאופל יל .ןְף הניד יחא . .ןועמש ויתכדיל יולו ןועמש * | ן בוקעי 8

 ,] בוקעי . .ןהש ;יכני'אפ [בקעי --ןהש | תד ונעדי ,ח םיעדוי ..ןיא .או ןיעדוי ונא (א ןיא) ןא ,1ו עדוי

 | חו הציע | יל יל .ן בוקעי ינב [תכנאחפה בקעי ינכ* < | ד םה בקעי ינבש .?אז] בקעי ..םהש

 ,] םהינש . .יכו .?א החיה ןהינש ..יכו .[ן1אתך התיה ..יכו ,5ו [תייה -- יכו 5 | ו הציע | ן בוקעימ

 אל ינו .יתאחד החיה ..לכ ..אלהו ,1] תייה םיטבשה לכ ..אלהו .%א םיטבשה לכ ..אלהו | כפ יל
 ,1ו ישפ .כנ'אחפ םשפנ .?א [םמצע | תו (ןך ולא) וליא ונתנש | כפ יל יפל | כמ םיטבשה לכ ..תייה
 לע תארקנ ,ן ןמשל תארקנ 6 | 25 הניד לע :א רתוי הילע [הילע | ך ולא םשפנ ,ןך םשפנ תא ,] ןשפנ
 /5א 8 התוכד .[ֶד [התווכד | .כפ הניד יחא דבלב םתוא ריכזמ ,1א םמש . . תארקנ 'יפל ."ג?אַחְד םמש

 השמ . .אלו [השמ -- אלו | "ןדך ןורהא .יתכנאחפ [ןרהא | ן היתווכדו ,[ן היתוכד ,יָנאָד התווכדו

 (יח דבלב ןרהא /תן*א ןרהא) ןורהא . .יכו ,] תייה םהינש תוחא אלהו תייה ןורהא תוחא יכו ,ת₪ אהמתא

 | אח יל יפל | 1א םהינש תוחא אלו התייה ןרהא ..יכו .י*אַהְד ההיה םהינש ...אלהו התיה

 (שירדו ליזאו שרפמדכו) לע ליזאו שרפמדכ באכה יגפמ רבד לש וטעטו הלימל ישילש אוהש (תבשב ושע) תבשב
 יסא 'ר רמוא היה באכה ינפמו וילע תבאוכ איה (םתלימל) ותלימל ישילשה םויבש םיבאוכ םתויהב ישילשה סויב יהיו
 רמא לאומש לוחב תושוע ןהש המ תבשב ןטקל ושעיש תויחל ןיוצטו תבש ברעב ןיריתמ ןתנוי 'רו ןנחוי 'ר ויהש
 וניאש המ לכש הנכסה ינפמ אלא תבשב תושעל יוגל רמול הז רבד רתוה אל רמאו גילפ יסא 'רדא הנכסה יגפמ
 לארשו (י"ע תבשב) ידי לע ףא תבשב ןימח ול השענ הנכסה ינפמ םא יסא 'ר ,רמא השועו יוגל רמוא וניא השוע
 יבג לע הנתונו (תיטנולא) תיתגולא םמחמ ומצע לארשי רמולכ (תיטנולא םמחמ) תיתנולא םדא םמחמ ןגתד ומצע
 רוסוא ןאכ ןיא יול ןב עשוהי 'ר רמא (וריתה אל הסירע) וריתה אל ךכ לכש הסירע לוטי אלו הנכסה ינפמ וסירכ
 ולטנ אלש בקעי ינב ינש ארקד ארוחי שרודו הימתב .'וכו עדוי יניא 3 :הנכסה ינפמ רתומ אלא הסירעב וליפא
 סניאש םישנא ראשכ יולו ןועמש ןמצע וגהנ ןכ יפ לע ףאו ויה וינב בקעי ינב ינש ת"הע י"שרופב שרפמו בקעימ הצע

 ינוא כ"ג סרוג אוהו) םי"'ארב 'יעו םש שרפמ וניא 'וכו ולטנ אלש יולו ןועמש שרדהו ,ונמיה הצע ןלטנ אלש ויג
 חקל הזו ומצעל וברח חקל הז וברח שיא אלא םברח כ"כאו ןברח שיא 'וכו יולו ןועמש ושרד ילואו ,('וכו םהש עדוי
 אוהיבאו בדנ ןרהא ינב וחקיו ארקמה לע םש םיאולימד אתליכמ ארפסב ושרד ןכו] וידחי וצעיתנ אלו ומצעל וברח
 דובכ וקלח אְלש ןרהא ינב ל"ת המ אוהיבאו בדג 'וכו ןרהא ינב יגש והקימו ('א 'י 'קיו) ותתחמ שיא
 הז הצע ולטנ אלו ואצי ומצעמ שיא ותתחמ שיא השממ הצע ולטנ אל אוהיבאו בדנ ןרהאל
 דמלמ םה ןרהא ינבש עדוי יניא יכו ןרהא ינב ל"ת המ אחסונה םש םימכח שרדמ י'כבו ,הזמ
 < אוהיבאו בדנ ר מ אנ ש ע מ ש מ מ ןרהא ינב ל"ת המ םש ינימש טוקליבו ,'וכו ולטנ אלו ןרהאל דובכ וקלח אלש
 אלש ןרהא ינב וחקיו אבוה םש ט"קלבו ,'וכו וקלח אלש ןרהא ינב ל"ת המ ניה ונבש עדוי יניא
 ןוהא ינב ינש וחקיו א'ד 'וכו תחא הצעב םהינש ותתחמ שיא אוהיבאו בדנ ןוהא ןמ הצע ולטנ
 יוכו דובכ וקלח אלש דמלמ אלא ןֶרהא ינב ינש םהש עדוי יניא אוהיבאו בדנ רמאנש עמשממ
 אחול ינש תלמ) ינ ש וחקיו םש ירחא ארפסבו ,'וכו עמשממ ןר הא ינב וחקיו םש הדגא שרדמב ןושלה ןכו
 "כו ןרהאמ הצע ולטנ אל ןרהא ינב ותתחמ שיא אוהיבאו בדנ ןרהא ינב (םש םימכח שרדמ י"כב
 בקעו ינב ינש וחקיו קתעוה ט"קלבו ,[םש טוקליב 'עו הזמ הז הצע ולטנ אל ושע ומצעמ שיא שיא 'וכ ותתחמ שיא
 בקעו ינב ינש ותקיו שרדה כברועמ 198 .דצ בוט לכשבו ,הזמ הז הצע ולטנ אלש יולו ןועמש 'וכו ולטנ אלש
 ןכו :הזמ הז הצע ולטנ אל בקעי ינב אלא בקעי ינב ןהש עדוי יניא 'וכו רמאנש עמשממ יולו ןועמש
 יינהו ,הזמ הז הצע ולפנ אלש בקעי ינב אלא םה בקעי ינבש עדוי יניא 'וכו רמאנש עמשממ הדגא שרדמב
 יניב ומלשוה ןהש ןמ ןה תויתואה ל"יכבו] ,רחא ןושלמ י"כ ר"ב 'יפב םג אתיא "כו סהש עדוי יניא
 ןלטנ אלש אלא בקעי ינב ןהש ןיעדוי ונא ןיא יכו בקעי ינב ינש וחקיו םש ג"המבו ,[רחא בתכב יטיש
 לע ושפנ ןתנ ןרהאו ,'ב א"יכב דועו ל"יכב ה"כ .םמצע ונתנש 5  :נ"חעו 'וכו ולטנ אלש יול ןועמש בקעימ הצע
 הניד יחא טיקלבו ,היחא וארקנ הילע ןמצע ורסמש יפל הניד יחא שרפמ ת"הע י"שריפבו ,הערטצנשכ ןתוחא
 םיטבשה לכ תוהא אלהו הניד יחא 194 דצ בוט לכשבו ,הניד יחא וארקנ הילע םש כ ונתנש יפל
 רסמש ןורהא תוחא האיבנה םירמ חקתו שרוד התא ןכו המש לע וארקנ הילע םשפנ ורפסמש ולא אלא התיה
 םהינש תוחא יכו הניד יחא םש ג"המבו ,ומש לע תארקנ ךכל תאטח ונילע תשת [אנ] לא רמאנש הילע ושפנ
 םירמ חקתו וב אצויב םמש לע תארקנ הילע ןמ צ ע ונתנש יפל אלא התיה םיטבשה לכ תוחא אלהו התיה דבלב
 רכזוה אל 'ןכו ןידמ אישנ תב יבזכ התווכדו שרדהו ,ומש לע תארקנו הילע ושפנ ןתנש ןרהא תוחא הָאיבנה
 ליבשב תונזל השפנ הרסמש 'וכו השפנ הנתנש םעטה שרדה הזבו ,'בו 'א א"יכב אתיל ןכו ג"המבו בוט לכשב
 ןרהא תוחא ל"ת המו השמ תוהא אלו ןרהא תוחא םש אתלוכמב רמאמה לכ רוקמו ,לארשי תא לישכהל
 , םיטבשה לכ תוחא אלהו הניד יחא יולו ןועמש וב אצויכ ומש לע תארקנ ותוחא לע ושפנ ןרהא ןהנש יפל אלא
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 יכו (הי הכ רבדמב) םתוחא ןידמ אישנ תב יבזכ התווכדו ,ומש לע תארקנ הילע ושפנ ןרהא ןחנש
 :המשל התמוא תארקנ התמוא לע השפנ הנתנש יפל אלא תייה םתמוא תב אלהו תייה םתוחא

 :הנש ג'י ןב 'א רזעלא ןב ןועמש 'ר וברח שיא
 ,חטב ריעה לע ואביו והמ היל רמא יפיפ ןב יולל לאש לאומש חטב ריעה לע ואביו

 המ רמא והושעש ןויכו  ,ךכ וינב ושעיש הצור בקעי וניבא היה אלו ,ןקזה חוכ לע םיחוטב ול רמא
 : :ספ עוקל 4  :סש עוקלי 8

 ,א ותוחא לע [הילע | ת ושפנ תא | אח 'ל ,כ 'תרעצב .. .ם התרעצב ןרהא .ןְד ןורהא .יך [ןרהא 1
 ל ל חו ומש לע תארקנו .תאָד ומש לע תארקנ (ן ךכ יפל) ךכיפל |וכנפ ומש -- תארקנ * | יל
 לעו :יכנחופ ₪ רבד לע .ת [יגזכ | (א 'ל המשל -- התווכדו) ₪ התוכד .זְ) היתוכדו ,ן היתווכדו
 ..אלהו [כ:פ תייה--אלהו* | יתחְד התיה .כנופ [תייה | 7 ןתוחא [םתוחא 52 | ]7 ₪ רבד

 ונתנש | ל יל [יפל ** | יל ;יזִַח התיה ןתמוא ..אלהו ,ך התייה ןתמוא ..אלהו ,  תייה ןתמוא
 ..ןועמש 'ר 4 ,1 'וא רזעלא ןב ןועמש 'ר 3 | בפ םתוחא ,ןָנ המש לע התמוא | 5 תארקנ ךכיפל |  םשפנ
 ,ם 'א ש"ר ,[] רמוא ןועמש יר ,ל) א"בשר רמא ,ן 'וא רזעל ןב ןועמש יר = ,א ימא ..ש"ר ,1רפ ימא

 שלש ינב :רנ?אחוד ויה הנש (?ךא!דך ג"י) הרשע שלש ןב |  ןך 'מוא רזעילא 'ר ,ך רמוא רזעלא 'ר
 ,ן חטב ..לא ואוכיו ,5 חטב ..ואוביוו ,אָחה [חטב -- ואביו 4 |  יעתכ'אפ ויה הנש ( ג"י) הרשע

 .לאפ [והמ | כאפ יל .ן ול ימא [היל רמא | כאפ 'ל .תן ימיש רב ,ָך יסיפ רב ,ן [יסיפ ןב | ףפד יל
 | פ 'ל .1 ריעה לא ואוביו ,פכא ריעה . .ואוביו [ריעה -- ואביו | ףד (ןך 'תכד) ביתכד ןיד והמ ,ן] אוה המ

 :ירתכפד"ל ויה (!ך !יחוטב) םיחוטב ,] ןיחוטב ,א] [םיחוטב | ן 'ל .תףכפד היל רמא ;1 [ול רמא 5
 וניבא * | ?א יכו .כ'אפ היה אל | ןקז לש | רכאחפ וחכ :יִתַנְוְד וחוכ | ד ונא םיחוטב ורמא
 | י עדוי ;?א היה הצור | 1אפ בקעי ,ן וניבא בוקעי ,רךנאח וניבא בקעי .ל ישי וניבא [יתכד בקעי

 | ן השעמה ותוא תא /ןודְד השעמה ותוא :.ירכנאפ השעמ ותוא [ךכ |  םישוע וינב ויהיש ,י וינב ושעש

 ותוא תא ..ושעש /תןאהִד השעמ ותוא ([ָך ושעש) וינב ושעש [והושעש | ינ יל .כאפ ןויכ .ן ןוויכו [ןויכו

 | גו יל .1א המל [המ | ו 'ל ,כפ ושעש הארש ,ן השעמה

 וכו םתוחא ןידמ אישג תב יבזכ ןכו םמש לע םתוחא תארקנ הילע םשפנ ונתנש יפל הניד יחא ,ל"ת המו התיה
 התמוא לע השפנ הנתנש לע אלא םתוחא ל"ת המו 'וכו היה בא תיב תומוא שאר אלהו איה םתוחא
 תוח>א אלו תייה ןרהא תוחא יכו ןרהא תוחא אתיא םש י"בשרד אתליכמבו ,םש אמוחנתב ,'יעו המש לע תארקנ
 לא ןרהא רמאיו ביתכד הילע ושפנ ןתנש ןיינמו ומש לע תארקנ הילע ושפנ ןתנש יפל אלא תייה םהינש
 תוחא םג אלהו ןרהא תוחא ושרד 'ד הֶדמ תודמ ב?לד אתיירבבו] 'וגו תאטח ונילע תשת אנ לא ינודא יב השמ
 ,םש ר"ומשו הטוסו הליגמב ןכו השמ דלונ אל ןיידעו ןרהא תוחא איהו הליחת האבנתנש דמלמ אלא התיה .השמ
 דע ןורהא ןמ רסחו 'וכו התיה ןורהא תוחא האיבנה 'יגה ר'פדבו ,ז'רהמ 'יפבו 'כ ו'ט תומש ט"קלו יישרב 'עו
 הדב םש י'מבו 692 דצ ליעל ייעו) הנש ג'ו ןב שי א שרוד א"בשרו ,ל"יכב ה"כ .הנש גי: ןב 3  :[ןורהא
 רשע השלשמ תוחפ וניא שיא רמאנש םוקט לכש וניתובר ורמא ןכימ ןברח שיא שרפמ ט'קלבו ,('וכו סחנופ יר
 ד"יו יולל ג'י ירה םש ןובשחה יפל םייסמו 'וכו בקעיל האל ןבל ןתנש הינש הנשב דלונ ןועמש ירהש הנש
 ארקמבש שיא לכל בא ןינב הז וברח שיא םש בוט לכשבו ,בישר תורעהב שיויעו וברח שיא רמאנ ךכל ןועמ של
 הזו דחא םויו הנש ג'י ןב יול ירהש הנש הרשע שלשמ תוחפ וניא שיא וב רמאנש ימ לכ רזעילא ןב ןועמש ראד
 בא ןוינב הזו דחא םויו הנש ג'י ןב היה םהינשבש ןטקהש וברח שיא רמאנ ךכלו 'וכו ירהש ןוינמה ןמ  קויודמ
 תא הדליו תולמה ינפל םש ןובשחב ןורפחו ,סופדה תועט אוהש 'רנו) הצחמו םישדח 'ד יולמ לודג ןועמשו ןלוכל
 ג'המב םג אתיא וז "גו ,ויה הנש (ג") הרשע שלש ןב> 'יגהב ןושלה םגמוגמו ,('וכו םישדח 'ז ףוסל יול
 יר שרפמ רחא ןושלמ א"יכו טיוב ר"ב 'יפבו ,ויה הנש הרשע שלש ןב 'מוא רזעל א ןב ןועמש 'ר םש
 הנש (ןאכמ) םירשעמ דמל וי ה הנש (ג'י) הרשע שלש ןב (שיקל ןב ש"רא) רמא רזעלא ןב ןועמש
 עובש אלמ .בותכדכ לחר אשנ ינש עובשבו האל אשנ ותדובעל םינש עבש ףוסל ןבל תיבב בקעי השעש (םונש)
 דחאו דחא לכ םינש יתשב יולו (ןועמשו) ןועמש ןבואר האלמ בקעיל ול ודלונו התשמה ימי תעבש (םהש) ןהש תאז
 רוביעל הריל ןיבש הייהשלו האמוט ימיל םירתונה םישדח ('גו) השלשו שדח א"כ (ןהש) םהש םישדח ('זל). העבשל
 דחא ןב יולו בקעי תדובע םינש ('כ) םירשע ומלש בקעי לש ותרובעל םינש ('ט) העשת ףוסל דלוג יול אצמנ ינש
 תחא הנשמ תוחפב תיב .הנוב םדא ןיאו .תיב ול ןביו ביתכד םינש יתש םכש השעמ דענ הנש (א"י) הרשע
 תיב הנב ימנ יא (ח''עפ ףוס ליעל 'יעו) םינש יתש ךליה המחה תומי ינשב תוכוס השע והנקמלו (הנשמ תוחפל)
 ינשב (תוכס השע והנקמלו םימשגה .תומי תלחתב) .תוכוס השע והנקמלו םימשגה תומי ךרוצל םימשגה תומי תלחתב
 ןב יול םגו ןועמש היה הז שוריפ יפלו ,('ימשג) םימשגה תומי םהיניב ןיאש המחה תומי ינש ךל ןיאו המחה תומי
 ,טוקליבו שיא 'ע ךורעבו יתנייצש י"כב וי ה הנש (ג"י) הרשע שלש יג ב 'יגה םעט ןכו ,םכש השעמב הנש גי
 ,םישדח 'זל דחאו דחא לכ ןימינבמ ץוח םינש 'זב ודלונ םיטבשה לכ אתיא ב'פ ע"סבו ,[ייחבב ןובשחה םג .יעו]
 ןכמ יוה שיא יסוי 'רג ה"ד 'ב .טכ ריזנ י'שרל סחוימה ייפבו] 'וכו הינב תא האל הדלי םישדח 'זמ ו'לפ .א"רדפבו
 בותכה וארקש ונוצמ ג: ןבב לבא ג": ןבמ תוחפב שיא יורק והיש :הרותה לכב וניצמ אלש תוחפב אלו הנש גי
 ווה הנש גיי ינב אתעש איההב יולו ןוע מ ש ירומגו וברח שיא יולו ןועמש בקעי ינב ינש וחקיו ביתכדכ שוא
 קרפ ותואב יולו 'וכו וחקיו ביתכ םכש יבגו ןושלה א'כמ היפ תובאל הרונטרבמ ע"רבו ,בושחיו אצי בושחל הצורהו
 םולבויה רפפב ואצמנ םיטבשה לש ןתדיל ןמז לע תודגאו ,[םש ט'רי 'פותב יעו שיא היל ירקו היה הנש הרשע שלש ןב
 :םש ע'פל רענטאר ב"דר תורעהבו םש תורעהב 'יעו 'ח 'יפ ןיוטשפע א"רל םידוהיה תוינומדקמב ,אשדת שרדמבו ח"כפ
 א'יכו טייב ר"'ב 'יפבו ,םהל גוודזהל םלועה תוטוא ואובי םא םליציש ןקזה םהיבא לש וחוכ לע | .ןקזה חוכ לע 5
 רחאל השעמ ותוא וונב ושעיש הצור וניבא בקעי היה אל הלחתב ותוכז לע ןקז לש וחכ לע ויה םיחוטב שרפמ
 לע ויה םיחוטב 'יגה ת"הע י"שריפב םגו ,םלועה תומוא דיב ינב תא חינמ ינא המ רמא (וליחתהש) 'ליתתהש
 וידב רפפה בתכב יטיש יניב םלשוהו 'וכו יתחקל רשא ד"הה םכש חתפ לע דמעו 'וכו לטנ בוחכ ל"יכבו ,'וכנ וחכ
 אוהד אוה כ"חו] ,ג'חעו יתמלשהו יתהגהו ףסויל 'מא אוהד סחלנ ינא םהל גוודזהל 'ועה תומוא ואובי םא 'מא ההיד
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 ואובי סא רמא ,סכש חתפ לע רמעו ותשקו וברח לטנ ,השע המ ,םלועה תומוא ריב לופיל יינכ חינא
 ירמאה ,רימ יתחקל רשא ףסויל רמא אוהר אוה ןדגנכ םחלנ ינא םהל גוורזהל םלועה תומוא
 :[םכשב ותשקו וברח כקעי ונינא לטנש וניצמ ןכיאו] (ככ חמ תישארב) יתשקבו יכרחב

 הינוח 'ר רטא ,םיאצויו הב םיררוג רמא ןרוי 'ר ואציו םכש תיבמ הנגיד תא וחקיו (וכ אי
 (גי גו ב'ש) 'וגו יתפרח תא ךילוא הנא ינאו הרמא אנוה 'ר רמא ,שורפל השק לרע ןמ תלעבגה 6

 הדוהי 'ר (י ומ תישארב) תינענכה ןב לואשו יונו ןועמש יגבו ריהה הלטונש ןועמש הל עכשנש רע
 :סט סוקלי 4

 :[השע | ר"א 'ל .'א ולפי .בנ ולפיו |לופל | ירתכאפד ינב תא ,ןחו יינב תא | חינמ ינא 1
 | תכגאחופד סנש לש (נ וחתפ) החתפ | תכופד ול - : נאזח [רמעו | (ו יל םהל -- השע חמ) ך רמע
 | תד ינגל - .כנאחופ |פהל | ד גיוודזל .1 גיורויהל .תןפ גיורזהל .' גורזהל 2 | חפ ואבי
 (תפ אוה) איה .ן] 'טא אוהד איה .ל 'מא אוהד [כ רמא אוהד אוה * | ל 'ל .תכח סדגנכ [יגאופד ןדגנכ *
 | ןך רמאר אוה ונייה .א 'מאד (*א אוה אדה) איה הדה ,י ל"אד אוה .תפד היל רמא ([ן הוחד) אוהד

 (1א תחא .*א 'א) רחא םכש ךל יתתנ ינאו ,+ יברחב ירומאה . .רשא ,] 'וגו ירומאה . .רשא [יתשקבו -- רשא

 ,ם יתשקבו יברחב ךיחא לע רחא . .ינאו .כאָזַח יחשקבו יברחב (כ ירמאה) ירומאה רימ יתחקל רשא ךיחא לע
 בוקעי לטגש) לטנש וניצמ ([חָ ןכיאו) ןכיהו [פכשב -- ןכיאו * 3 | גד ךיחא לע (ןך תחא) דחא . .ינאו
 ,פנאחופ םכשב ותשקו וברח (כ בקעי וניבא חקלש ,א כקעי לטנש  .ָןֶזָ וגיבא בקעיי לטנש ,ן וניבא
 בקעי לטנש . .ןכיהו ,ָך יתשקבו יברחב ירומאה דימ יתחקל רשא ינש םכשב . .בקעי וניבא לפנש . .ןכיהו
 יפל וגרה ונב . .רומח תאו .ך ₪ ונכ םכש תאו רומח תאו |וחקיו 4 | יל 'ל .ןך יתשקבו ..םכשב . .'יבא
 | זופ ימוא | ך יל .ל הגו ,1 םכש תיבמ ,ןן וכליו םכש תיבמ [יכאחןפ ואציו -- תיבמ * | [ן - ברח

 | יתנאחו ןיאצויו | ?א וררג ,י ןיררוג ויה .כנפ ויה ןיררוג ,'ך ןירדוג .תןִד ןיררוג .7אחְו [םיררוג

 | תד ליעל .כנאחופ לרעה ןמ .י לרעמ | כפ תלעכנל ןאכמ 5 | יתכאפְד אנוה .ן אייגוח .)ך אינוח
 , נא אנא ינאו | כפ היחאל הניד .1א םהל ₪ [הרמא | י'א 'ל .ת"אחו אנוח 'ר רמא | 8 השקש
 ןועמש | ן יל הל 6 | יתכנחופד 'ל .א לארשיב םילבנה דחאכ היהת התאו [יוגו | י ךילומ | י ינא הנאו
 ..ינבו .ף 'וגו לאומי ןועמש ינבו [יוגו -- ינבו | יח האשונ אוהש .כנאחופְ הלטוג אוהש | אפ היחא
 ,כנ!אח (זד רהוצו) רחצו ןיכיו דהאו ןימיו לאומי . . ינבו ,"ְכ רחצו 'יכיו 'האו יימיו 'ומי ..ינבו ,] ןימיו לאומי
 | ן יל .תד ינענכל הלעבנש הניד ןב תינענכה ןב לואשו .יכנאחפ [תינענכה -- לואשו | יתאד יל
 הימחנ ירו (ן 'וא הדוי) הדוהי 'ר .]א ₪ ןינברו (3%א אימחנ) הימחנ 'רו הדוהי 'ר [(ן הדוי) הדוהי 'ר

 | תכוד - ןנבוו

 םש ג"המב ןכו יתנייצש י'כ העבש י'פע יתמלשה 'וכו וניצמ ןכיאו רמאמה םויסו [921 רצ ליעל ומכ רמאד אוה ,רמא
 השעמ ותוא וינב ושעוש הצור וניבא בקקעי היה אלו ןקזלש וחוכ לע ויה ןיחוטב חטב ריעה לע ואביו
 ואובי םא ש ימא םכ ש לש ההתפ לע דמעו 'וכו לופיל ינב תא חינ מ יג א המ ובלב 'מא ושעש ןויכ
 רשא ךיחא לע דחא םכש ךל יתתנ ינאו ףסויל 'מוא (אוהד) הוהד איה אדה ןדגנכ םחלנ ינא ינ ב ל  גוורזהל 'וכו
 הז ילב םג ןכומ רסאמה ןכא ,םכשב וחשקו וברח בקעי וניבא לטנש ונוצמ ןכיהו יתשקבו יברחב 'וכו יתחקל
 ל"א חטב המ יסיס וב יולל לאש לאומש קר קתעוה ט"קלב םגו ,רפסה רקיעמ אוה םא קפסל שיו םויסה
 רימ .תומואה ריב לופיל ינב תא חינמ ינא המ רמא וניבא בקעי האר ש ןויכ ןקז לש ותכ לע ויה םיחוטב
 ףסויל רמוא אוהש אוה םדגנכ םחלא ינא 'וכו ואובי םאש רמא םכש לש החתפ לע ול דמעו ותשקו ובוח לטנ
 לאש לאומש 197 דצ בוט לכשבו ,יתשקבו יברחב ירומאה רימ יתחקל רשא ךיחא לע דחא םכש ךל יתתנ ינאו
 . אלא ךכ וינב ושעוש הצור בקעו היה אלש ןקז לש וחכ לע חוטב ל"א הטב והמ יסיס ןב יולל
 דמע ותשקו וברח לטנ םלועה תומוא ידיב לופול יינב תא חינמ ינא המ רמא השעמ ותוא ושעש ןויכ
 יברחב 'וכו ינאו ףסויל רמא ןכש םהמע םחלנ ינא ינבל גוודזהל םלועה תומוא ואבי םא רמא ריעה חתפ לע
 רמא ןקז לש וחכ .לע ויה םיחוטב הדגא 'מבו ,(ותשקבו וברחב בקעו הלטנש ונרמל ןאכמ םייסמ םשו) .יתשקבו
 ירומאה דימ יתחקל רשא ד'הה םדגנכ םחלא ינא סהילע גוודזהל םלועה תומוא יריב 'וכו ינב חינא אל בקעי
 רמאמה ז"צפ ףוס ןמקל 'יסופדה תחסונבו ,טוקליב אתיל ןכו 'וכו וניצט ןכוא םויסה אתיל םלוכבו ,יתשקבו יברחב
 םשו ח''צפ ו"יכב רמאמה ותומילשבו ,'ו כו ןויכ השעמ ותוא וינב ושעיש הצור בקעי וניבא היה אל עטוקמ
 יתשקבו יברחב 'פל 'א י"רתב םגרותמ ןכו] םכשב ותשקו וברח בקעי לטנש וניצמ ןכיאו ןאכ ו"יכב וטכ םויסמ
 יתשקבו יפייסב ןוכתי תיעייסו תימקו הווגל ןותלע יד ןדיעב יארומאד ןוהידימ תוביסנ יד  'וכו םכשד אתרק תי
 םיאצויו הב םיררוג ואציו 'וכו וחקיו שרוד | ,'וכו םיררוג 4 :[םש י"מבו יד ייס א"פפ ןמקלו םש ת"הע י"שרב עו
 דחא םשו) אנוה 'ְר רמא דועו שורפל השק לרע ןמ תלעבנה ח"ר רמאדכו םכש תיבמ תאצל הצור התיה אלש
 איהו תינענכה ןב לואשו 'וכו ךילוא הנא ינאו (רמת השעטב כ"הלכ) הרמא (נ"חב םג 'יעו אגוה אנוח הינוח אוה
 רומח ןב םכשמ יוחמ הלעבנש 'א הימהנ 'ר םינענכ השעטכ חתשעש לע 'א הדוהי 'ר תינעגנכה תארקנו הנגיד
 ,ב"\ 'פל ןיבמרב 'יעו ןענכ ץראב הרבקו ןועמש הלטנ ימא ןנבר (ז"י '* תישארב 'יעו) םינענכ ללכב אוהש יוחה
 םש ןירדהנסב ןנחוי 'ר רטאמבו  ,'וכו ןענכ ץרא השעמכו 'ג חיי ארקיו כ"הלכ םינענכ השעמכ התשעש ןושלהו
 7 טיוב ר"'ב 'יפבו ,םש י"שריפב 'יעו המז יולכ ןענכ השעמ השעש לע תינענכה ןב "וכו ירטז ול שי תומש 'ה
 ר"הה 'יסופרה 'יגב הפסוהו ,יוגמ הלעבנש ינענכ הש ע מ (השעש) התשעש שרפמו סרוג רחא ןושלט א"יכו
 יפל האצויו הב םיררוג רמא ןדוי 'ר הניד תא וחקיו אבוה ט"קלבו ,ינעגכל הלעבנש הניד ןב תינענכה ןב לואשו
 ואציו םכש תיבט הניד תא והקיו 194 דצ בוט לכשבו ,יתפרח תא ךילוא הנא רמאנש ןינעכ תשייבתמ התיהש
 רע 'וכו ךילוא הנא תרמוא התיה שורפל השק יו גל תלעבגה אמח רי"'א ואציו הב ןיררוג רמוא הדו הי 'ר
 ורטא וניתוברו ןענכ ןב אוהש יוחל תלעבגש תינענכה ןב לואשו הישז השאל ול הנחקיש ןועמש הל עבשנש

 ןנחוי 'ר 'מא ןיאצויו הב ןיררוג 'טא ןדוי 'ר יוכו הגיד תא וחקיו קתעוה 527 יומע ג"המבו ,'וכו ןועטש הלט
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 הלטנ 'טא ןנבר ,םינענכ ללכב אוהש יוחמ הלעבנש 'א הימחנ 'ר  ,םינענכ השעמכ החשעש 'א -
 :ןענכ ץראב הרבקו ןועמש

 תיבח תייה תללוצמ ימא ןיננר יתוא םתרכע יול לאו ןועמש לא בקעי רמאיו (אל
 רשא דע ה"כקה יל רמאש אלא ,ידיב לופיל ןיריתעש םינענכה דיב איה תרוסמ ,התוא םתרכעו
 ורמאיו הונלליצו תיבח תייה הרוכע ןדוי 'ר רמא  ,אוביר 'סב (ל גב תומש) ץראה תא תלחנו הרפת
 :הניד אצתו םרג ימ ,רקפה גהנמ ונב םיגהונ םה המ ורמא וניתוחא תא השעי הנוזכה

 | :958 75 ליעל 6  :'ד "ק ס"ק סילקפ עכדמ 4  :סש עוקלי 8 | :'3 בפ ןיכדסנס 'יע 1

 :תגחו [פינענכ | תג"אה השעמ | תכגופד תשעש .יאח [התשעש | תכאד רמא ,ו רטוא .ןהְו וא 1
 ;ח יויחמ | תכאד רמא :וח !מוא .גו 'וא [פ יא * | גפ ןמחנ ,?א אימחנ | י תינענכ ,באפ ןענכ ,ך םיוד
 :תכיאחפד ןנברו .נ ןינבר :ן [ןנבי | יא ןענכ :כגופ ינענכ :תד םיינענכ , [םינענכ | א היהש | ןך יוחמל

 ..יולו ןועמש . .רמאיו ,ן יתא ..רמאיו [יתכ'אְ יתוא -- רמאיו *8 | [ך הלטנש | י יינברו ,?א ןינברו

 | 1ך*א יתוא םתרכע ,ל 'וגו ןועמש . .רמאיו .ן גו יול . .רמאיו ,ף םתרכע יול לאו ..רמאיו :ך 'וגו יתוא
 . .תללוצמ ,ָן [תובח -- תללוצמ | "א רמא יול 'ר ,ן 'מא.. ,תכחפה ירמא ןינבר  ,ָךא ןירמא ןינבר
 | כפ תייה תללוצמ תיבח ,י'ִרְתְד תיבחה התיה הלולצ ."א'אזְד (?א תיבח) תיבחה התיה תללוצמ ,ן תיבחה
 ,5ף [לופיל ןידיתעש | ?א ינענכה ,'רךפ םינענכ :תא םיינענכה | ד ידיב [דיב | יו אוה | יו הותרכעו 4
 ,1א ןילפונ םהש ,?אפ ןילפונ ןהש ,ן לופנל ןידיתע ןהש ,ְזֶד לופיל םידיתע םהש ,י'ףךתַנְד לופיל ןידיתע ןהש
 | .תכפד רמאש ,א ל"אש ,י'רָנאְהְה [יל רמאש | י ינב דיב ,כ םהידיב ., ןדיב ,1ך ונידיב | 5 םילפונ ןהש

 םיששב ,וָנ'ִא אוביר (ְג םישישב) םיששב ,?א אובר יפב | ?ךתכפד יל ;ן 'וגו :י'ךנאזח [ץראה -- תלחנו 5
 'רב (ן הדוי 'ר) הדוהי 'ר רמא | כפ ץראה תא תלחנו (כ זא) זאו אובר םיששכ ;תחְוְד אובר ('ך 'ישישב)
 | ית ₪ ורמא [הרוכע | כאפ ימא ('א ס"ב ,פ ןומיס רב) ןומיס ירב הדוהי 'ר .'רתנוד ןומיפ (ך רב ;ןר 'ריב)

 ('א וללוצו ,כ וללצו) ונללצו | י'ךת'א תיבחה (י'רךת'א התיה) התייה ;ןפ תיבחה תייה ,ָג [תיבח תייה
 ,1ף?א ונתוחא תא השעי ['יכְנ'אְְחַפ וניתוחא תא השעי * 6 | ך התוא םתללצו ;י'רתכנ'אוןפ התוא

 | ת וגהנ .ינאופ ןיגהונ | 'ך ונא .ינ'אפ ןה | ך יל המ | ו יל וימא | תֶד 'ל .ן "וגו .ל וניתוחא השעי
 | נָו רקבה | ן ינבכ ,1ך לש ..ינבב :יתכאהופְד לש םדא ינבכ [גהנמ | 1ך "ל א בקעי .ינב [ונב

 | ?א ל :ינ'אזפ האל תב הניד ..ימ [הניד --ימ

 דע 'וכו ךילוא הנא ןועמשל הרמא התוא ואיצוהש ןויכ אנוח 'ר 'מא ונממ שורפל הילע השק לר ע ל תלעבנה
 הימחנ 'ר םינענכ השע מ ה ש ע ש תינענכה ןב לואשו 'גו ןועמש ינבו 'תכד ונייהו האשונ אוהש הל עבשנש
 לארשי ץראב הרבקנ ןועמש ה לטנ ש ירמא ןנברו ינענכ ללכב אוהש יוחמ הלעבנש תינענכה ןב והמ רמוא
 הלכנ יכ אכה 'תכו ירבדת תולכגה תחא רבדב 'תכד התיה בויא תשאש ןירמוא שיו דוע .אתיא םשו ,ןענכ ץרא
 תיבח תייה תללוצמ בקעי רמא .'וכו 'מא ןינבר 8 :םש י"מבו 908 רצו 615 דצ 181 רצ ליעל 'יעו לארשיב השע
 םימעפ ליעל ןושלה ןונגס ןכו 'נכו תיבח תייה הרוכע ורמא 'וכו הרוכע ןדוי ר"א ךומסב ןכו 'וכו התוא םתרכעו
 א'אב והיגהש ומכ "וכו הרוכע ור מ א ןכ ל"צ ןיאו 'וכו יול 'ר רמא ה"דב 795 רצ ליעל י"מב 'יעו תובר
 תיבח תויה הרוכע בקעי ינב ובישה ךכש אלא 'וכו יתוא םתרכע 'וכו רמאוו 'פה שאר שרוד וניא י"רו ,כ"'מבו
 הדגאו וישכע הלולצ יתעד ןיא םירוכע םימ ןושל םתרכע שרפמ ת/'הע י"שריפבו ,'וגו הנוזכה ורמאיו הונלליצו
 דע םירמוא ויהש אלא בקעי ינב דיב ולפש םינענכ דיב היה תרוסמ 'ןנו תיבחה התיה הלולצ
 םתרכעו תיבחה התיה הלולצ יתוא םתרכע אבוה ייחבבו ,ןיקתוש ויה ךכיפל ץ ראה תא ת ל חנו הרפת רשא
 יתוא םתרכע שרפמו סרוג טיייכ ר'ב 'יפבו ,'וכו םירמוא ויהש אלא ינב דיב ולפיש םיינענכ דיב איה הרופמ החוא
 יל רמאש אלא ונידיב לופיל ןידיתע ןהש םינענכ דיב איה תרוסמ התוא םתבברעו םתרכעו תיבחה התיה הלולצ
 יווצה לע ונהבעש יפל ונב טולשל תושר םהל שיו רפסמ יתמ ינא) וישכעו ץראה תא תלחנו הרפת רשא דע םוקמה
 וגיתוחא תא השעי הנוזכה ורמאיו האהמתא התוא ונללצו תיבחה התיה הרוכע ובישה ןומיס 'רב הדוהי 'ר רמא
 תיבח התיה הלולצ ירמא ןנבר טיקלבו] ספדנה ריב 'יפב 'יעו רקפה לש םדא ינבב םיגהונ ןנא המ ורמא
 ץראה תא תלחנו הרפת רשא דע ה"בקה רמא אלא ידיב ןילפו: אהיש םיינענכה דיב אוה .תרוסמ התוא םתרכעו
 םתרכעו ילש תיבח התיה תללוצמ בקעי רמא 195 דצ בופ לכשבו ,[ןיידע רפסמ יתמ ינאו אובר םיששב
 הרפת רשא דע ימא ה'בקהש אלא יריב לופיל ןיריתעש םדיב תרוסמ 'וכו םירוכע םימ םהירבדב ול המודו יתוא
 םש ק'יכבו) הלולצ איהש תי ב ח כ יתוא םתרכע 'וכו בקעי .רמאיו 598 יומע ג"המבו ,אוביר םושישב תלחנו
 שרפמ ם'ארהו ,'וכו אלא לופיל ןידיתע םינענכה ידיבש איה תרוסמ םש שבתשנו ;התוא םתרכעו (תללוצמ התיהש
 התיהש יפ לע ףאש ינפמ לובלב םושו תוריכע םוש הב .היה אלו יערז .התיה הלולצ 'וכו תיבחה החיה הלולצ
 ובריו ורפי רשאכ אלא הז היהי אלש םיעדוי ויה םוקמ לכמ יערז דיב . לופיל ןידיתע םהש םוינענכה דיב .תרופמ
 ונילע וררועתי הזה לעופה וארש ושכעו הלולצ ילש תיבחה לכ התיהו ילע ןיררועתמ ויה אלו ןיקתוש ויה ךכיפלו
 רמא ןומיס רב [הדוהי] יבר לבא ושכע דע הלולצ 'תיהש ילש תיבחה יכעתיו ונתחונממו ונמוקממ ונוקיתעוו
 השע הלבנ יכ ביתכדכ םתוחא הנידב 'שענש לעופה תמחמ השובו הפרחב ויהש התוא וללצו תיבחה התיה הרוכע
 ב"מ םילהת 'מב | .'וכו רשא דע 4  :ת''פיב םג 'יעו 'וכו יפוד םוש סהב ראשנ אלש הלולצ ושכע תשענו לארשיב
 ןועמש וכלהש ןויכ ץראה תא תלחנו אוביר םיששב הרפת רשא דע היבקה רמא 'וכו רפסמ יתמ םכתויהב םש
 הרפת רשא דע ריעה ת''פיבו ,רפסמ יתמ ינאו יתוא םתרכע םהיבא בקעי סהל רמא סכשב השעמ ותוא ושעו יולו
 רמאקו אובר יס ויה רבכ םתהד ץראה תא תלחנו הרפת רשא דע ונשרגא טעמ טעמ םיטפשמב ש"מ הז ןיא 'וכו
 ויהי רשא דע וונב דיב ןענכ ץרא רפמת אלש םהרבאל רמא ה'בקהש םדיב היה תרוסמ אלא יפט הרפת רשא דע
 ןכו ,נ'חעו ןומיס 'רב י"ר אוהו ,ל"יכב ה"כ | .ןדוי 'ר רמא 5  :ארקד אנשול טקנ הדגאה לעכו אובר 'ס ול
 ל"יכב ואצמנ תובר םימעפו 'וכו ןומיס 'רב הדוהי 'רד היתעד איה 'וכו חתפ ןומיס 'רב ןדוי 'ר 714 דצ ליעל
 החייה הרוכע ודו ר'פדב 'יגה תשבושמו ,869 דצו 390 דצ 116 דצ ליעל 'יעו םתובא תומש ילב םירמואה תומש
 גה 'וכו שיא הכחכו החיתפהב 958 דצ ליעל .רקפה גהנמ 6  :ונללצו א'אב הגוה רבכו ,התוא םתללצו תיבחה

 ו
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 םירדנ רחאו שדוק עלי םרא שקומ 'וגו הלע סוק בקעי לא םיהלא רמאיו (א הל א
 [םדאל הראמ אובת אייח 'ר ינת ,ועולב םישרק לכואש] םראל הראמ אוכת (הכ כ ילשמ) רקבל
 רקבל םירדנ רחאו ,(ג ב הימיי) י"יל לארשי שדק לארשי אלא שרוק ןיאו ,שדקה ןמ הנהנש
 רמא ינאילול רב אייח 'ר ,רקבל םירדנ רחאו  ,וסקניפ הרקכתנ וררנ תא םדא רחיא יאני 'ר רמא

 רחיאש ירי לע בקעי וניבא ןכש ךל ערת |, (כ טי אוקיו) 'ונו היהת תרקב רמא תאד ךיה תוכמ ךירצ +
 :'ונו לאתיב הלע םוק בקעי לא םיהלא רמאיו וסקניפ הרקבתינ ורדנ תא

 ו'5 ב"כ סיכדנ ,'ד ר"ל "5 סיכדנ 'םוכי 4 | :ס*כ 'כ ילטמ יכיכע 'קני ,ע"נקפח 'כ ילטע 'קלי ,סילק יכ עוקלי 1
 :'6 ס*י םופיככ ,'ד 'ק קכפ סיטודק לכפס 'ע 5 :'מ ייפ סלשיו מוסנס

 :תנ'אפ -. 'תכ [שקומ | ל 'ל :5 פוק .תאזח לא תיב ..סוק .ְגו לאתיב הלע סוק [ך 'וגו -- םוק * 1
 :מיְו אגח ל | ן'ְד 'ל .מ 'וגו [וקבל --רחאו | מתאד שדק .יכגופ [שדוק | 'א ₪ דזהה .מכ = 'יתכ
 (1 אהיש) אוהש [מ ועולב -- לכואש * | בפ 'ל פדאל | מג'אוד הריאמ :יתכאפ [הואמ | כגפ אהת
 ..אנת . .ינת [סדאל -- ינת * | ל 'ל .כפ םישרק לכואש םדא לש (ָכ ועילב) ועולב .יִתגאְוְד ועולב . .לכוא
 /מָג'אְוְד םדאל הריאמ (1 אהה .ןמו אבה) אוכת .. ('א ינאה) ינת .?א םדאל ..אובת ..ינאה ,יִכ םראל

 הראמ אבת ..'ר רמא ,ןן ימל הראמ אוכת 'מא אייח 'ר ינת .ם םדא לש ועולב הראמ אבת ..ינ

 | מכאפ הנהנו םישדק (מא לכוא אוהש) לכואש ,?ך הנהנה ,יִתַנְוְד הנהנ אוהש 8 | ל יל ,(ילשמ) 'ו םדאל

 | ופ שרוק | תד שדקה .מיא שרק .גְופ [שרוק | ן ןאו | 'ישתג'אד שרדקהה .ן שדוקה .מכ"א [שרקה
 | כ יאניי גו ייני 4 | ל יל .ן "וגו ותאובת ..י"ייל ,ות) ותאובת תישאר י"יל [מ(פש)יכנאפד ייל *
 ףוס .(םש) ו הרקבתנ דימ .1 הרקבתהל | יעכחפ 'ל תא | ע רחיא םא :יכד רחא :מ'רתגאחופ [רחיא

 /זמ ר"ב) ירב . .רחאו .['וגו -- רחאו | 1 וסקנפ תא :יעכג"אהפ וסקנפ | ?ך 'רקבתנ ףופ .'ך רקבתהל

 .. תוקלמ ךירצ ינאילול רב . .רחא .מא היהת (?א תרקב) תרוקב א"דכ תוכמ (ןמ ךירצו) ךירצ רמא .. (?א רב

 ..ר"א רקבל ,ן היהת תרקב רמדמכ תוכמ ךירצ 'מא ינאלול רב ...םירדנ רוחיא רחאו ,(םש) 'ו היהת תרוקב

 (ך רמיתד המכ) ימא תאד המכ . .ךירצ ינאילול רב ..'ר 'מא ,ף היהת תרקב א"דכ ..ךירצ| ינאילול רב
 ,ן 'וגו אל היהח תרקב ת"דכה . . ךירצ וניילול ןב אייח 'רו ייני 'ר 'מא רקבל םירדנ רחאו ,2ככ היהח תרוקב
 ..ערית ,] וסקנפ הרקבתנ ..עדת [ופקניפ -- עדת 5 | חד 'ל ,ו היהת תרוקב א"דכ ..ךירצ רקבל . .רחאו
 ..עדת  ,(םש) וב וסקנפ .. (י רחאש) רחיאש . .וניבא בקעי ..עדת  ,ן וסקניפ הרקבתנ . . לע וניבא בקעי
 רחאש י"ע ייבא בקעי .. עדת .מ'א וסקניפ (מ הרקבתנ) הרקבתינ ורדנ רחיאש . .לע (מ בקעי וניבא) בקעי
 בקעי ןכש :כפ וסקנפ הרקבתנ ורדנ (כ רחאשכ בקעי וניבאש) רחיאשמ בקעיש עדת ,?א וסקנפ הרקבנ ורדנ
 תיב ..םוק ,ָבָג לאתיב ..םוק ['וגו --םוק 6 | ד 'ל .ן וסקנפ הרקבתנ ורדנ רחיאש ידי לע וניבא
 | (םש) יפ יל ,ן 'וגו ,'א לא תיב הלע .ת?אְד לא

 םרג ימ השרפה ףוסב ןאכ בברתשנ החיתפה התוא םויסמו ,רקפה לש םדא ינבכ וגב םיגהונ םה המ ורמא ל"וכב םג
 קחעוהו ליעל ורקיע רמאמהו] 'וכו םרג יט ןאכ גייל 'ב אייכבו ,ןאכ ומלוהל השקש ת"פיב בחתכ רככו הניד אצתו
 :[816 רצ ליעל כ/שמ 'עו םישרדמב הברה הזב אצויכו ןאכל

 ע"בארב 'ועו ותעילב תיבב .ועולב 2 :החותפ השרפ ןאכ ארקמבו ,ט"עפ ןמסנ ריפדב | .אפ השרפ
 אוה ךעולב ךעלב ןיכש תמשו 'ב ג*כ םשו עלבי ומכ םד ועלעו ךיעלב ןמ עליו 'וכו שדק לכאוו עלי 'יפש םש
 ורבד ןכ לע 'ג '\ םש ןכו 'וכו ועלבי םעטהו ועלו ותשו ומכ םד ועלעי ויחורפאו יל טייל בויאבו יוכו העילבה תיב
 י"שריפב םג 'יעו 'וכו העילב םעטהו שדק עלי ומכ "ועלו ועלו ותשו זייט 'א הידבועבו 'וכו ועלו ותשו ומכ ועל ועל
 רוקממ קתעוה 528 יומע גי'המבו ,עלע עו 'בו 'א עעל 'ע להובהסוינעזעג ע"יעו םש הידבוע ק'דרבו םש טיל בויא
 ובשב רמוא יוה הזה שקומה םדאל םרג ימ שדק עלי םדא שקומ הישה"ז לא .תיב הלע םוק 'וכו רמאיו רחא
 לכואש םראל הראמ אובח ןמ גלד .ל"יכבו ,'וכו הארו אוב ועל ירבד ןכ לע 'מא תאד אמכ שדוק עליש
 תייפיבו ,שדקה ןמ הנהנש שדק עלי שרדה םעט ק"קו ,נ"חעו יתמלשהו 'וכו הנהנש םדאל הראמ אובת דע 'וכו
 ,יוכו שממ הליכא הזב ךויש אלו לארשי שדק 'פמ אקד םושמ לועלד 'נשילכ לכוא רמא אל הנהג אוהש בתכ
 תובוחה סקניפ .וסקניפ הרקכתנ 4  :'וכו הנהנו םישדק (לכוא אוהש) לכואש ןאכ 'יגה יריכמ 'קליו י"כ העבראבו
 ךמסנ יאני 'ר רמאמלו ,רטואה םש ילב קתעוה רחא רחא 'ע ךורעבו ,ורדג תא 'ולכ ובוח תא םלשיש וריהזהל ולש
 תאד ךיה תוכט ךירצ 'וכו רקבל םירדנ רחאו רחא שרדו ,'ב 'יס ףוס הטמל 'יעו 'וכו ןכש ךל עדת החיתפה םויס
 /(האורקב) יארקב אהת םש תותירכב שרפמו 'וכו תוכמ היהת תרוקב םש ארפסב ינתדכו 'וגו היהת תרקב רמא
 קר םש ג"'המב קתעוה ןכו חיייכב םג אתול ונאילול רב חייר רטאמו ,וסקניפ דע וסקניפ ןמ וגלד .[ת"יכו] 'יסופדבו
 רקבתנ ורדג תא וניבא בקעי רחיאש ירי לע ןפ אוהש ךל עדה וסקניפ רקבתנ ןרדנ רחאמה לכ יאני 'ו 'מא
 לע בקעי וסקניפ הרקבתנ ורדנ םדא רחיא םא אני ריא 197 דצ בוט לכשבו ,לא תיב הלע םוק 'תכד וסקניפ
 שדוק עלו םדא שקומ יאני 'ר רמא אחוא םש ימלשוריבו ,'וכו וסקנפ רקבתנ ךכיפל הצחמו הנש ורדנ רחיאש ידי
 רחיא םירדנ רוחיא רקבל םירדנ רחאו ינכו םדא שקומ א"ד תחתפנ ותסקניפ .רודנל ליחתה רקבל םירדנ רחאו

 הלע םוק בקעי לא םיהלא רמאיו םש אמוהנתבו ,םש םירדג ילבבב םג 'יעו תח תפכג וסקניפ ורדג תא םד
 םדא לש וסקנפ תומוקמ השלשב וניתובר ונש ךכ תח תפג םדא לש וסקנפ תומוקמ המכב ונבר ונדמלי וכו
 'וגו ומלשל רחאת אל ךיהלא 'הל רדנ רודת יכ ביתכד ןינמ םלשמ ונואָו רדונה 'וכו םלשמ וניאו רדונהו ,'וכו תחתפנ
 הבוח וילע ןידמלמ .םיכאלמו תרקבחמ ופקנפ רקבל םורדנ רחאו .רקבל םורדנ רחאו שדק עלי םדא שקומ ביתכו
 תחחפנ וסקניפ ןושלה םעטו ,'וכו ה"בקה ינפל תרקבתמ וסקנפ םלשמ נואו רדונה יאני 'ר רמאו 'וכו ויתונוע ןיריכזמו
 ג'ח עיגאלאעכרא סיורקו םש י"מבו סקניפכ הלפיק 794 דצ ליעל 'ועו .רקבתהל ידכ תחתפנ תלפוקמה סקניפהש

 כ*יבו גיייכו ל"יבב יב ייס ףוס ןטקל ןכו] גייכבו ו"יכב השרפה שארבו ,כיייכו גייכב ה'כו .לאתיב 6 :1
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 ב הרוחב ךמצע תלבינ םא 'א ייזע ןב הביקע ירו ייזע ןב (בלל ילשמ) 'וגו אשנתהב תלבנ םא

 ןירת עדי דח הפל די םירבד ךירחא ומזמדזנ םא (םשפש) הפל די תומז םאו ,םהב אשנתהל ךפוס
 רבע הוה ונבר :םהב ךמצע תאשנש ידי לע הרות ירבדב לבנתהל ךל םרג ימ 'א הביקע 'ר ,ןיערי אל
 ,וניניד ןדו ונתוא הנשמו ארקמ אהיש םדא ונל ןח 'ר ול ורמא ותארקל הינומיס ישנא ואצי ,הינומיס לע

 5 ,תולאש 'ג והולאש ,הרות ירבד ונממ ומלעתנו הב והובישיהו הלודג המיב ול ושע , סיס ןב יול םהל
 םכדמ 56 זיכ .סדכ ,'כ ג''כ םוככב ,בי'כפ כ"'רכ ל"יפ "וג כ"'כד6 ,3/5 5 ישע יכיכע 'קכ' ,ד"סקפס יכ ילסמ 'קני 1

 :'פ ייכ סט לעוסנס ,'ז ייק ו5 3"פ סמותנפ ,'5 ס"ק םועבי ,'5 גיי ב'יפ םועבי 'סוכי 3 :  ג'ל ייפ 'ל 3*ע ילטמ

 די תומז ;:מכאְ הפל די (?א תמז) תומז םאו [יוגו | ן התלבנ | מלא ₪ 'ותכ /1א = ד"הה [םא 1

 וב .מיתגד אביקע 'רו יאזע ןב ,ן הביקע 'רו יאזע ןב [הביקע -- ןב [ נופיד יל ,ןן אשנתהב תלבנ םא הפל

 ירבדב | מיתכנאפְד תלכנ :ן התלבינ | רמוא | יאזע | כפ 'ל .%א יאזע ןבו אביקע 'ר ,1א יוקע 'רו יאזע

 :.מיתכגאפ [תומז | מכנ?אפ ןהב | מ שדקתהל ,1יִפ אשנהל ל | ן הרות ירבד לע :מיתככנאפד הרות
 תן םירבד ומדדזנ ,י וממזנ .מ?רךא ונמדזנ .ךנפ וממדזנ ,ך וממדזינ .] [ומזמדזנ | יָנ םאו | ןְד התומז

 /ת די [ידי | תכאוד רמא :מיגפ רמוא | מיתכנ'אפד אביקע .ן [הביקע | 1 אלו 8 | ?ךא ךל [ךירחא
 ךמצע ,תא תאשנש .,ן םהב [| ךמצע] התאשנש .מעכ ןהב ..תאשנש ;יאפ [םהב -- תאשנש | מ יל

 [מתג!אד רגע הוה * | תואפ 'ר .מי"רכנ"אוד וניבר .1ך [ונבר | ] ןהמ ךמצע תאשנ .ךד (ןך םהב) ןוהב

 /ן [הינומיס | :1ך 'ל לע 4 | 1 לאע 1, א רבוע היה ,?ףכם רבע ,ל דבע חוה .] רבע חווה
 :מיגת'אפְד אינומיס | ל םישנא |ישנא ** | ףד ואציו [ואצי | ?ךכ?א אינומס .מ1י!רתנ!אפד אינומיס

 מתכג'אופד רחא ₪ .ו'א [פדא | מא 'ל .יתנ וניבי .ןד יכי .כפ'ד ['ר | מ היל | כ"א אינומס ,ן אייד
 פ 'ל /תד וגתוא הנושו .מיכנאו |ונתוא הנשמו | :ונתוא (ת?א הרקמ) ארקמ | 1 היהש ,ן אהויש

 רב יול, [יסיס ןב יול | 5 ןחונ [ןתנ **5 | יא ונניד תא /מתןנאוד וניניד תא ,פ ונניד .5 [וניניד

 תיא יפיס (ת רב) ןב יול 'ר תא ,ך יסופ רב יול 'ר ,פפ ןיסיס רב יול .] יסוס ןב יול /[מו%א יפיס
 הלעמל /כ1אפ הילע [הב | מ ותוא ובישהו .יתנא]ְד ןתוא ובישוהו .כפ [והובישוהו | ד ושעו [ושע

 ,ת"אד ויפמ ..ירבד ,1 ונממ הרות ירבד ,2פ [הרות --ונממ | ןְָד ונממ .. .[ו הנמיה .. /3"א] הנממ

 ,1ך [ג | 1 ונממ ולאש .מיתאוְד ותוא ולאש .כפ [והולאש | יו ונממ םירבד /ן1א] וינפמ .. ירבד
 לא יל ,ל תוכלה ;נ] תוליאש [מיתכ'אפד תולאש * | ?א יל .ך השלש .תו שולש :מיכנ'אש שלש

 .ומזמדזנ םא ל :םש י"מבו 936 דצו 787 דצ ליעלו גרובצניג 'צוה ךיינתב 'ועו תחא הביתב לאתיב [ר'פד טוקליבו
 וממדוינ 'יגה לעפתנ ןינבבו ,(!קוירב אלש רוקנ 529 יומע ג'המבו ,םמז לעפמ לפלפתנ ןינבב ו/יכו  ל"וכב ה"כ
 ט"יכ רב 'יפבו ,ךירחא המיזמב םירבד ןרמאנ םא 'וכו ומזמדזנ םא םעט 'רנו ,ונמרזנ 'יגה .תשבושמו ,וממדזנ
 ר''ב 'יפבו) לכל הלוגמ החאש ףוס םהב ךפהמ התא םאש ןגוהכ אלש םירבד (ךל) ךירהא וממדזנ םא שרפמ א"יכו
 התאש ףוכ 'וכו התא םאש ןיעדי אל ןירת עדי דח קיתש הפל די 'ינגוהמ ןניאש 'ירבד ךירחא וגמדזנ םא ספדנה
 רגת אורקל ךחורב להבת לא ןכ אל רשא םירבד ךילע ורבדו ךודשח םא 'וכו ונמדזנ םא 'יפ א"באהו ,(לכל הלגמ
 םלועה לכ ןתוא ועדי ןדגנכ רבדת םאו ןיערי אל ןירת עדי דח התעש יפל ןדננכ קועזלו 'יממוזה .דגנ רבדלו
 םאש 'ירבדב ךפהת אלו ךיפל די םוש תולילעו ןיפורח ירבדב ךירחא םינגרמ שי םא שרפמ ת''פיבו ,רבדה םסרפתיו
 יאזע ןב קתעוה םש ג'המבו . ,םורע ןולק הסוכו דע הזו לכל ולגתי םירבדב ךפהת םאו םינש והועדי אל דחא עדי
 םירבד ךירחא ומזמדזנ .םא הפל די התומז םאו הב אשנתהל ךפס הרות ירבדב ךמצע תלבינ םא 'םוא
 קתעוהו ,'וכו הב ךמצע (?תאשנש לע הרות ירבדב לבנתהל ךל םרג ימ 'מוא הביקע 'רו 'וכו עדי דח הפל דו
 אביקע יבר רמא 'וכו תונברה תא אנשו א"ונב םש ןושלהו נ'רדאב םירמאמה רחא ןונגסבו ,'ד לבג 'ע ךורעב םג
 ומטוח לע ודי חינמ בשו רבוע לכ ךרדב .תכלשומ הלבנל הסוד אוה המל הרות ירבד לע ומצע היבגמה לכ
 םדא לבנמ םא ונינעמ והשרד יאזע ןב ל"א הפל די תומז םא אשנתהב תלבנ םא רמאנש ךלוהו הנממ קחרתמו
 רבוע לכ םימכח לש חתפ לע רמשמו כשויו םיאוצ .םידגב שבולו םיבורח םירמת| לכואו הרוה ירבד לע  ומצע
 ןב 'יגה םש ילשמ 'קליבו) 'וכו רמוא יסוי 'ר ומע הלנכ הרותה לכ אצומ התא ףוסל אוה הטוש אמש רמוא בשו
 אשנתהב תלבנ םא רמוא יאזע ןב ב"ונ נ"רדאבו ,(םש יריכמ 'קליבו שיייעו 'וכו ומצע םדא לבנמ םא רמוא יאזע
 ,שיזשר תורעהבו שי'ייעו 'וכו רמוא אביקע יבה הנורחאב םהב לדגתהל ופוס הרות ירבדב ומצע תא םדא  לבנ םא
 ביתכד יאמ ינמחנ רב לאומ ש ר"א אתיא םש תוכרבבו ,הפל די תומז םאו םש שרדנ אל יאזע ןב ירבדבו
 ס"דב 'יעו) הפל די םמז םאו אשנתהל ופוס הרות ירבד לע ומצע לבנמה לכ 'וכו תומז םאו אשנתהב תלבנ םא
 םיגיעלמ וירבחש םהב שיש פ''עאו ויתוקפס לכ וברל לאושש ומצע לכנמה י'שריפב שרפמו (םש  ילשמ שרדמבו
 שרדה םעט ןכו ,בישהל עדת אלו ךולאשישכ הפל רי ןתתש ךפוס 'וכו םמז ןושל לואשלמ ךיפ תמתסש תומז םאו וולע
 ומצע אשנש י"ע הרות ירבדב לבנתהל יסיס רב יול ירל עריאש ןאכ רדסנ הז רופיס .'נכו ןנבר 3 :םש הדנב

 השעמ איבמו אילמ א'יכו ט"יכ רב 'יפב שרפמ ןכו ,'וכו תלבג םא וילע ארק ''וכו יל ושע ונברל רמא' אוהו םהב .
 הגיש םש ג"המבו ,הרות ירבד ונממ ומלעתנו וילע ותעד החזו המיב ול ובישוהש יסיס רב (יולל ושעש איבמו) יול
 ךשמהו ,'וכו תמא ה'בקה לש ומתוח והמ 'וכו הרזגנשמ תמא שרדהל ףסותינ רופוסה ךותבו ,'וכו 'רד אה יכ ןושלה
 תוחיתפה ךותב וללכנש םינוש םירופיסו ,'וכו תומז םא קוספה ףוס ושררש ןונברו ןובא 'רו כ"באר ירמאמב החיתפה
 ןודל ןיאו ,'א 'יס פ'פ 'ד יוס חיספ 'א 'יס (ביימפ) א''מפ ,'א 'יס ו"לפ 'ג 'יסו 'א "יס .ג"לפ 'א וס ה"כפ ליעל םג ייע
 םירמאמה לע רופיסה רדסנ םש תומבי 'שוריבו ,(1%1 דצ רענרעל 'יעו) .תורחואמ תופסוה ןה וליאכ םירופיסש
 ךומסבו ןאכ ונ בר תביתכו 'וכו הקקרש המבי ןינעב םש ילבבבו ,הינישב תצלוח איה 'מב תמדיג 'וכו םד הקר
 ןירופיצמ תועש יתשכ קוחר םוקמ םש (?הינומיסו ,981 רצ ליעל י"מב 'יעו תונוש םימעפ ליעל ומכ 'וכו ונבר לצא
 רמלמ | .'וכו ארקמ אהוש 4 :189 דצ רעווביינו 298 דצ בח ץנוצ יבתכב 'יעו םש רד שודקה ונבר היהש
 ןוכנלו ,תוכלה 'ב קר והולאש יכ ,יתהגהו תוכלה 'ג שובישב ל"יכב .תולאש 'ג 5 = :'וכו ןדו הנשמו ארקט ונתוא

 ש"ויעו 'נכו הכלה המלעתג אתיא 996 דצ ליעל םג ןכא ,נ"חעו 'וכו ינולאש תולא ש 'ג ל"יכב םג ךומסב ,

 ') ּומְזְמָדְ. ?) תאַשְנש, *) 6



 רומא ,בישהל המ עדוי תייה אלו ול רטא ,תצלוח איה המב תמריג היל רמא ,ןוניא המו היל רסא |

 ב

,. 
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 ארגא רכ ימליר 'טא ,ןבישה אל ,והמ תטביה םד הקר ,ןכישה אל ,תצלוח איה המב תמרי
 םא םושר המל תמא םא (אכ י לאיג) תמא בתכב םושרה תא 'תכר והמ יארק והולאש ,אוה
 היל רמא ,ונכר לצא ול ךלהו רקבכ םיכשה הרצ ותרצש הארש ןויכ ,ןכישה אל ,תמא המל סושר
 ,ןבישהל יחלוכי אלו ינולאש תולאש 'ג ,יתרצ ינרכות לא ול רמא ,הינומיס ינכ ךב ןויבע המ

 סא רמא ,בישהל ערוי תייה אלו ול רמא ,והמ םד תקרש הטבי ,הסוגב וליפא הינישב וליפא ול

 ;םינא |איה המג | ןןְוְד המבי תמדג ול ורמא .%% תמדג המבי .מיכפ תמדג .ן'א [תמדיג 1
 תקקו .מ'א םד הטביה הקקר ,] [הטביה -- הקו | אלו | ₪ ץולחת | ד ךאיה .ן איה ךאיה .כפ המב
 "אלו ,' [ןבישה אל | ] אוה המ | "ראד םד הקקו .ן םר הקו .[[ םד הקקו המכבי ,5 םד המבי
 | ת ןירמא ..כאפ ירמא .מיוְד וומא | ןֶד םולכ ןבישה אלו .םכא ןירת ירח ןכישה אלו .)]8 ןבישה
 ..תיל .א"ופ -- אתירוא ןפלוא רב אוה תיל [יב | כד אמלד :מי"אופ אמליד .] יליד .'א |'מליד

 ןפלוא . .תיל .ך - ןפלוא רב תיל ,5 -, 'מליד ןפלוא ..תיל .1 -, יליד אירוא ..תיל .מכ -, אחיירוא
 ,פפ היליישנ .אְך הילאשנ | ל 'ל |[אוה **? | מנא הדגה :יתופד הדגא .כ |אדגא | תת אוה
 ורמא [והמ | ו יארקב .א ארק ,ן יירק | מ הילשייל ,ו הינליאשנ ,] הינילאשינ .| הינילאשנ ,[ך היליישינ
 | מ יאמ ורטא ,ןןד ןיד המ היל ןורמא ,כפ והמ היל ירמא ,ן אוהמ הל ןירמא 1, נא והמ (נ הל) היל
 :נאד ןויכו .כ ןוויכ :םיפ [ןויכ | כ ןבישוה | אלו 8 | םאו | י יל .ן - ךל דיגא לבא [תא | יא 'יתכד

 :ת ייגי .מיכנ'אופד וניבו | כפ ךלה [ול ךלהו | מכאפ ל .תו רקוכב [יקבב | כ והרצ | ן ןוויכו
 ,ן היינומיפ | ישנא |ינג | [ף (סלשוחו) ן 'ל .דך ךל [ךב | י'א ושע .1א ןידבע4 | יג) ול | א 'ר
 | כו יניריכזת .] ינירכזת :מי3אפד יגריכזח ,'א [ינרכזת | כ איינומס .%א איגוטס .מיתג'אפְ איגומיפ

 (ך השלש ,ך 'ג) שולש .מוכנ'א ינולאש . .שלש .%א ינולאש . .'ג ל"א ,[ם [ינולאש --'ג | מכ'אם יתורצ
 | ן הל ,1 ול5 | 2 ןבישוהל ןריזחל | 5 יתלכי | [ן תולאש שולש יתוא ולאש .ןְד יתוא ולאש תוליאש
 | ת'א המבי תמדג .מוכופ תמדג | כ 'ל ,ןימא ,ן ול ימא [היל רמא | ן ןוניה | יָנ ןאמו
 | יכד היל :תגופ [ול | ל תצלוח המבו תצלוח איה המב .[ןכפ תצלוח המב [מינאוְד תצלוח -- המב *
 | כ עדי אל תאו .ְֶוְד בישהל עדוי ..אלו .1א ןבישהל ..אל .ןמ בישהל ..אל ,וָנ [בישהל -- אלו
 ןוליפא | מר הינשב | תת ולפא 6 | ד ןיא היל 'מא .ן 'מא .מ!א ל"א ,כ היל 'מא ,יִבָפ [ול רמא
 | ןד אוה ה .מיתכנ'אפ [והמ | יתד הקקו .מ'רכנ!אפ הקקרש המבי | "אא 'יפאו תצלוח ,[ך ולפא

 [רמא | א ןבישהל המ ;כ ןבישהל .י'ךתנְד בישהל המ ,ן [בישהל | מא אל | כד היל .י'רתנו [ול
 | ו יל :.מא ל"א .כפד היל רמא ,י'רתַנ ול רמא

 ךוטסכו ,םימעפ 'ג םש ימלשוריב ןכו  ,גי'יכו ו"יכב ה"כו .םד הקר 1 = :'ובו היילצימל קלפ ה"ד ףוסב י"מבו
 וניאו הדגה לעב אוה אמש .אדגא רב 'מליד | :קקר 'עו 'בו 'א קור 'ע ל"תמעב 'ועו 'וכו םד תקרש לייכב
 ת"פיב שרפמ 'וכו םושר המל תמא םא הלאשה סעטו ,ליבק ןפלואו ה"רב י"'מב 955 דצ ליעלו ג"חעו הכלה לעב
 הביתכ וניאד עמשמ כתכב בותכ רמאק אלו םושר ביתכדטו םייקתהל היושעה המת הביתכ עטשמ תטא ביתכדמד
 המו ל"א 'וכו ל"א ילצא אובל תרהמש 'וכו ךב ושע המ | .'וכו ןורבע המ 4  :'וכו אמלעב םשור אלא שממ
 ול ימא םימעפה 'גב ההיד וידב רפסה בתכב יטיש יניב םלשוה ל"'יכבו ,'וכו ל"א תולאשה 'ג ןתוא ןה המ ןוניא
 תיחוצחצ יתהגהו ם ד. תלמ יטיש יניב םלשוה שובישבו ,לוספ ואל םאו בהכה ותואב ןכו ,'וכו עדוי .תייה אלו
 "יונ ב ואצי (הינומיס) אינומיס א דה לע רבע הוה קתעוה םש ג"המבו ,כ'יכו פ"יכב םג 'יגהש ומכ קור
 וניתנשמ הנושו ונייד תא ןד אהש דח>א וןנל ןת וניבר ול ורמא 'תארקל (הינומיס) אינומיס
 ותעד תהז הלעמל ותוא ובישוהו הלודג המיב ושע דימ יסיס רב יול 'ר ןוהל בהי וניניע ריאמו
 (בגימל) בגמ ל עדי אלו (תולאש) תולשש היל לאשמל ןותיא ונממ הרות ירבד ומלעתנו וילע
 רב תיל אמלד ןיממא עדי אלו אוהמ םד הק קר בישהל המ עדי אלו תצלוה המב תמדיג היל ירטא
 תמא בתכב םושרה תא ךל ריגא לבא 'תכד ןיד אוהמ היל ןורמ א אוה הדגא רב ,אוה ('ןפלא
 ודבע המ ול 'םא ובר  לצא ול ךלהו רקבב םיכשה הרצ ותרצש הארש ןויכ בישהל המ עדי אלו 'וכו תמא םא
 תמדיג ול 'מא ןוניא המו ול 'מא ןבישהל יתלוכי אלו (יל) יתוא ולאש תולאש י רע יניריכזת לא 'ר ול 'םא ךל
 .וחמ םד ה קק ר הפוגב ןליפא הינשב וליפא 'ִר ול ימא ןבי שה ל המ עדוי הייה אלו ול 'מא תצלוח המב
 םושהה תא ךל ריגא לבא לוספפ אוה ירה אל םאו רשכ אוה ירה קור לש תיחוצחצ וב היה םא ול 'מא
 אל ש דע םושר ול רמא ןבי ש ה ל עדוי תייה אלו ול 'מא תמא המל םושר םאו םושר המל תמא םא תמא בתכב
 יבגל ןותא אוינומיס ינב םש תומבי 'שוריב רחא ןונגסבו ,נ"חב םג 'יעו הריגה הרזגנשמ תמא הריזג הרזגנ
 יסיס רב יול ןול היו ןניכרוצ לכ ןל דבעו ןיינחמ רפס ןזחו ןייד שירד שנ רב דח ןל ןתת אעב היל ןירמא יבר
 ןיביגא אלו םד הק ר ןוביגא אלו 'צלוח איה המב תמדיגה היל ןולאשו ןותא הילע והובישוהו הלודג המיב ול ושע
 יבגל ןותא ןוביגא אלו 'וכו תמא םא "וכו ךל ריגא לבא ביתכד ןידה יוהמ 'וכו ןפלוא ירמ אוה 'ילד המליד ןירמא
 היל לאשו .היתיתויא חלש ןוכל תיבהי יתווכד שנ רב ןוכייח ןול רמא ךתנסייפד אניסייפ ןידה היל ןורמא יברד
 הינישב היל רמא תצלוח איה המב תמדיגה רשכ קור לש תיתוצחצ וב שי םא היל רמא ןהמ םד הקר ל"א
 רזג םתחנשמ םושר ןיד רזג םתחנ אלש רע ייל רמא 'וכו תמא םא "וכו ךל דיגא לבא ביתכד ןידה והמ היל רמא
 והט םד הקקרש המבי ץולחתש והמ תמריג הונימ ועב אתיירקל קפנ יול םש תומבי ילבבב רחא רופיסו .תמא ןיד
 וב ליאש אתא הידיב הוה אל תמ א וניאש בתכ אכיאד ללכמ תמא בתכב םושרה תא ךל דיגא לבא
 בחכ שי יכו ףמא בתכב םושרה תא ךל ריגא .לבא קור הקרונ ביתכ ימו ריב הצלחו ביתכ ימ היל .ורמא אשרדמ
 אל ביימ אמוחנתבו ,'וכו העובש ומע ןיאש ןיד רזגב ןאכ העובש ומע שיש ןיד רזגב ןאכ אישק אל תמא וניאש
 ןגיברב היה השעמ וניתובר ורמא םש רופיסה ןושלו ,והמ הטביה םד הקר תצלוח איה המב תמדיג תולאשה ורכזוה

 1) ןסלא.
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 עדוי ,תייה אלו ול רמא ,והמ תמא בתכב םושרה תא ,לוספ ואל םאו רשכ קור תיחוצחצ וב שי
 יביב 'ר ,תמא ,ה"בקהלש ומתוח והמ ,הריזגה הרזגנשמ תמא הריזג םדוק םושר ול רמא ,בישהל המ
 ימ תויתואלש ןפוסב וית תויתואה שארב ףלא שיקל ןב ןועמש 'ר רמא תמא והמ ןבואר 'ר 'שמ
 םתבשה אל המלו ,(ורמ היעשי) םיהלא ןיא ידעלבמו ןורחא ינאו ןושאר ינא םש לע ןעצמאב
 ירבד ינממ ומלענו ילע יחור תפטו [הילע ינובישוהו] הלודג המיב יל ושע ול רמא ,יל תבשהש םשכ

 /(" ייס ש'פ) סיכנר כדס סנכ סיכנד ,'ס דק ןיכדסנס ,'כ כ"כ םעש ,'5 ס*"כ סנש ,'פ םי* ס'פ ןיכדסנס 'םוכי ל
 :('ע '6) יססופל 'פ סנכ סיכיעס ליש

 לש [כפ קוו* | | .כפ תוחצחצ | !רכנופ .וב היהי ,ן היה ..יָד וב היה :מל שי [א:וב שי *1

 כ פא | מ ₪ הז ירה :תנאד = אוה ירה .ן ₪ היה ,יכפ [רשכ | ל יל ."ל פד .מוירתנאוד קוו
 תא ךל דיגא לבא ,ל והמ בתכב ..תא |והמ--תא* | מתֶוְד ₪ הז ירח :א ₪ אוה ירה :יכנפ [לוספ
 | 5 ?וכו םושרה תא ךל הלגא לבא .מיתכנאְו ד תמא המל םושר םאו םושר המל תמא םא תמא בתכב םושרה
 .תוד בישהל ,מנ [בישהל המ ל | כ תעדי ,פ תעדי אלו ,1ַא עדוי התיה אלו | י 'ל .כפ היל רמא [ול רמא
 ,ן הריזגה .מ1אפ הרזג | הרזגנ אלש דע [םדוק | 1א 'ל םושר | פ היל | 25 ןבישהל ;יא ןבישהל המ
 הרזגה הרזגנשמ ,5/ הרזג ..תמא .,יִתְד הריזג ..תמא .] [הרוזגה -- תמא | "'א םושר הרזג ,?א הרזגה

 ן יל תמא | 1א המ ,ןִד אוה המו ,?א] אוה המ ,מכנפ |והמ | מ""א!א תמא (מ הרזג ,"%א הריזגה)

 ,כנֶא [תמא והמ | ן לאומש [ןבואר | םשב 3 | ך וניבר ,ן ייבר , ובייא 'ר ,1א יביב בר .מכ"אופ [יביב יר

 ?ְך שיקל שיר : - ,1*א ל"בשר .. מאו [שיקל ןב ןועמש 'ר רמא | מתופְד תמא (ן אוה המ)-והמ תמא
 ןשארב .פ [תויתואה שארב | 5 'א :מתכ"אד ףילא .1א פלא .נְוְד [ףלא | ך ימא שיקל שיר ,ם ליר ..
 ל"צו) ויה | - ת ןשארב ,ן תותואלש ןושארב .מכנאְד תויתוא לש (מכ ןושארב ,1א םשארב 5 ישארב)

 (ף םימ ,1ְך םמ) ם"מ .] ויתויעצמאב םימ .מכא ןתעיצמאב ם"מ :פ ןעצמאב 'מ ,1 תויתוא לש ןפוסב (וית
 | תפד ףוסב (פ ית .!ד רית) ו"ית .פאָו ןפוסב (?א ו"ת .ם'א ו"ית) וית .1 ןתעיצמאב 'מ | ךְִד עצמאב

 רמא מא [המלו | יל .ך "וכו .ן "וגו ,1 םיהלא ..ידעלבמ .מכאפ [םיהלא -- ידעלבמו | מ ינאש 4
 / מ םתוא .. ,[ךְד ןתוא תובישה .ו"א םהל תבשה ,םנןפ ןתוא (ן התבשיה) תבשה |סתבשה | יתכנופד ₪ ול

 ,ן יתוא התבשיהש .וָנא יתוא תבשהש ,ל יל תבשחש [כפ"ְל יל תבשהש * | א ומכ [םשכ 5 | א םהל ..
 המיב | ל ימא :מֶא'ְד ל"א ;7ך היל רמא [יתכנופ ול רמא * | אד יתוא תובישהש .ןמ יל תובישהש
 ,ו הנמיה . . ינובישוהו ,1 הנממ הלעמל ינובישוהו [כפ הילע ינובישוהו * | כ יל השע ..המיב .5 ושע הלודג

 /ת |תפטו | ל יל :ףְֶד הנמיה הלעמל הילע יתוא ובישוהו :מא] הנממ הלעמל יתוא (מ ובישהו) ובישוהו
 ,מתנאוד ומלעתנו .כפ [ומלענו | ן יילע | %א חפת ,מכ1א חפט ,ן חפטו ,ינַפ הפט ,ך] הפטו
 | י ינממ הכלה מ ינפמ . . ירבד ינממ ,1א ינפמ . .ירבד .?א יפמ ..יירבד ,ןְ] ינממ הרות ירבד | י המלעתנו

 יבר תא םהל ןתנ הרוח םדמליש דחא ןקז ונממ ושקב ותארקל ריעה ינב לכ ואצי איינומיפב רבוע אוהש שודקה
 רקש רבד שי יכו תמא בתכב םושרה תא ךל דיגא לבא לאינדב בותכש והמ וניבר ול ורמא ןיסיס רב יול
 דומעל יתלוכי אל ל"א 'ר ינפל [אבו םשמ] ול אצי דומ ןבישהל הבושת ןהל אצמ אלו תמא רמואש הרוחב
 רבד שי יכו 'וכו דיגא לבא ל"א ,רבדה והמ ל"א ןבישהל המ יתאצמ אלו ינולאש דח א רב םהינפל
 וילע םשור ה"בקה אטוח םדאה םהל רמול ךל היה ל"א םבישהל ךל היה הלודג הבושת ול רמא הרותב רקש
 הרזגנשמ 2  :םש אמוחנתב םג ייעו 'נכו תמא בחכב םושרה הבושת השע אל לטבתמ בחכה הבושת השע התימ
 ייפ אשנ ירפסו 'א ח"ו הנשה שאר 'עו] ,תמא ןיד רזג םתחנשמ םש ימלשוריב ומכו הריזגה המתחנשמ .'וכו
 תארוה והמ 'ןלכ תמא והמ ןבואר םשב יביב 'ר תמא ה"בקה לש וטתוח והמ רטָאמה ןאכ ךמסנ שרדה הזלו [ב"מ
 אלו) םש ימלשוריב אתיל הז מאמו ,ת"פיב 'יעו 'וכו ףלא ל"בשר רמא ה'בקה לש מתוח אוהש תמא
 םשב וניבר םש שבתשנו) ,תמ>א היבקה לש ומתוח אוה המו 'יגה ו'דו ר?פדבו (םש ילשמ 'קליב קתעוה
 יביב 'ה ה"בקהלש ומתוח אוה המ ו"וכב יוגה ןכ וטכו תמא תבית כ"מב קחמו ,(תמא והמ תמא רמא ןבואר 'ר
 'ִה םשב יביב 'ר הנשמ "יגה וז יפלו ,'וכו שיקל ןב ןועטש 'ר 'מא תמא אוה המ תמא 'מא ןבואה 'ר םשב
 תמא ןובא 'ר 'שב-יביב 'ר ה"בקהלש ומתוח אוה המ םש ג'המב קתעוה ןכו  ,תמא ה"בכה לש  ומתוח .ןבואר
 תויתואה ףוסב וית תויתואלש ןעצמאב םימ תויתואלש (ןשארב) ןושארב ףלא שוקל ןב ןועמש 'ר 'מא תמא אוהמו
 ר"א םש ןירדהנס 'שוריב םירמאמה י'פע תמייוקמ ג"המבו וייכבש 'יגהו  ,ג"חעו ןורחא ינאו ןושאר ינא םש לע
 'וכו תמא בתכב םושרה תא ךל דיגא לבא רמאנש ידיחי םתנח ידיחי ןד ןיאש פ"עא 'וכו. ה"בה ףא יזפ ןב 'רוהי
 םייח םיהלא אוהש ןוב ר"א תמא אוה המ ת מא ןבואו יבר םשב יביב יבה ה"בקה לש ומתוה ןהמ
 היעשי) ןושאר 'ה ינא רמול הפוסב ו/ית התועצמאב ם"מ אתיב אפלאד הישיר ףילא שיקל שיר רמא םלוע ךלמו
 ,רחאל הרסומל דיתע יניאש אוה ינא םינורחא תאו ףתוש יל ןיאש ייהלא ןיא ידעלבמו רחאט יתלביק אלש ('ד אמ
 םושרה תא ךל דיגא לבא רמאנש תמא רמא ןבואר יבר םשב יביב יבר ה"בקה לש מתוח והמו םש רישהשבו
 שיקל שיר 'מא תמא ,ןיד רזג םתחנשמ םושר ןידה םתחנ אלש דע אלא 'וכו םושה המל תמא םא תמא בחתכב
 םש ר''בדבו ,'וכו ידעלבמו .ןורחא ינאו ןושאר ינא רמול ןפוסב וית עצמאב םמ תויתואה שארב ףלא תמא אוה המלו
 ם'מ תוותוא לש ןושאר ף"לא תויתוא שלש וב שיש תמא המלו תמא ה"בקה לש ומתוח והמו ןבואר יבר רמא
 רי'פדבו יתגויצש י"כבו ל"יכב ונינפלש 'יגה היגהל השקו  ,יוכו ןורחא ינאו- ןושאר ינא רטול ןפוס וית תועצמא
 ימתס רמאמב תמא היבקה לש ומתוח אלפנה שרדה אבוה ונינפלש 'יגהבו ,ימלשוריה י'פע םג יריכמ  'קליו ודו
 ןבואר 'ר םשב יביב 'ר ןאכ שרפמ 'וכו ןורחא ינאו ןושאר ינא םש לע 'וכו תויתואה שארב ףלא ל"בשר רמאמבו
 ל"רו םש תבשבו ,אנינח 'ר אוה רמאמה לעב םש ןירדהנסו אמוי ילכבבו ,ה"בקה לש ומתוח אוהש ת מ א והמ
 תולופכה תויתואה םע .ןעצמאב 'מ 8  :תמא היבקה לש ומתוח אנינח 'ר רמאד ה"בקה לש ומתוח ףוס וית רמא
 יע ל"תמעבו כ"מעו תפטו הגוהו הפסטו 'יגה ו"דו ריפדבו ;ילע יחור ההבג  .יחור תפטו 5 :ש"שרה 'יחב 'יעו
 ינובישוהו הלודג המיב יל ושע 'ר ול ימא ןתוא תוביש ה אל הטלו ול 'מא םש ג"המבו ,חפט 'עו ףומ

 שו
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 חישע אלו הוצמ תושעל תכשיח סא אנהכ רכ ןוכא 'ר רמא :אשנתהב תלבנ םא וילע ארק ,הרות
 ,ךיפל ךומס ךררג אהי ךכ ךיפל הכומס ךרי המ ןרוי 'ר רמא ,קוספל אלו ךיפ לע םמז ןחיל ךל חונ
 הרקכתנ ורדנ רחיאש ירי לע כקעי ןכש ךל עדח ךיפל םדוק ךרדנ ךכ ךיפל תמרוק ךרי המ 'מא ןינבר
 :'וגו לאתיכ הלע.םוק בקעי לא םיהלא רמאיו וסקניפ

 יחור תעשב ירדנ יתקע תעשב אנא 'ר רמא |'וגו םוק בקעי לא םיהלא רמאיו|
 לאלש ותינל הלע םוק לאתיכ הלע םוק הלע שיקא השרט ךתליחט יול 'ו רמא ,יפטש

 :'ס "'כ סלשיו לעופנס ,ס"לק 'כ עוקלי 5

 םאו .] וגו = |אשנתהב | ] התלכנ | ןֶד הוה ארקמה .'א 'י ₪ .מיכג'אופ |וילע | ן ארקו 1
 | טתכאפד אגא .'ִד יבא .ן ןוב .ו'ךָנ ןיבא | 1ך -. הפל די תומז םא [ימא | מכגאפ הפל די תומז
 ,1ף רבד תושעל ,ו [הוצמ תושעל | ] ךביל התבשיח ,ןןְד ךכלב תכנשח ;םמי'ךכאפ תבשח .ן [תבשיח
 [יתוד הישע * | כאפ והושעל ..רגד .מתְד ('ך 'ושעל) תושעל הוצמ רבר | .)] הוצמ רבד תושעל
 | מיר ךומס | ד רירי [ךרי ל | *ך ךיפ ךותב | ך ול [ךלל | י גוט .מ החונ .ןפ חג ? | מ'רכאפל וחישע
 | מ ךומס ויהי . .ףא .כאפ ןיכומס ויחי ךירדג ףא :תֶנְוְד ךומס . . היהי ךכ ,1ף ךומס ..ןכ ," [ךומפ -- ךכ
 [פדוק -- ךכ * | ד סרוק [תמדוק | (י יל ךיפל -- ךכ -- ןינגר) מ ןינכיו .תכוד ןגבי :רנאפ [ןינבר 8
 ףא .] סרוק ךירדנ היהי ןכ ,[ך ךומס . . היהי ךכיפל .1ךְד םדוק ךרדנ (1ך אהי) היהי ךכ ,ל תמדוק ..ךכ
 .יתכנא וניבא גקעי .'רפ [כקעי | ד ירהש =. [ןכש | ן עדית | מא ןימדוק ויהי ..ףא .2פ ןימדוק ךירדנ
 :תג'או [וסקניפ 4 | 1ר*או ורדנ תא | יפ רחאש | ל 5 [(ת די) ירי לע ** | מ בקעי וניבא .ן וניבא בוקעי
 ...םיהלא רמאיו ינש ,1 לאתיב ..לא (1 י"י) םיהלא רמאיו 'נש ['וגו --רמאיו * | םי'רךכ'אפד וסקנפ
 רמאיו 'נש ,'ךְ חבומ םש השעו םש ..לא תיב ..'נש ,ןמ 'וגו םש בשו לא תיב ..'נש ,אפ לא תיב
 ,"ן 'וגו םוק בוקעי . .רמאיו ['וגו --רמאיו * 9 | יל יל ,ן 'וגו םוק בוקעי לא ..ינש .[ך חיבזמ םש ..םוק םיהלא
 | (ןוילגב םלשוהו) ?א 'ל לאלש ותיבל -- רמאיו) כנאופדל יל ,5 וגו לאתיב הלע םוק בקעי ..רמאיו
 ,יירענאחופ [ירדנ יתקע | ן 'מא אנהכ רב אבא 'ר .:!החתכאפד אנהכ רב ..יר רמא ,] [אבא 'ר רמא
 7", אפטש ,1ך יפטיש .?רענח [יפטש 6 | ד אחוור .:ירעכאמחופ יחוור .1 [יחור | תד ארדנ אתקע

 ,ןוד ךתלוחמ .1 [ךתליחמ | "*א אנהכ רב יול | 1ו רודילמ יפטש ,ן יבוש ,?ךא יקבש ,כַפ ישפט ,ְך אפפיש
 ,וך אשפט ,1ןָל השפט .ירקע'א אשרט ["?או'ל השרט * | וע אתלוהמ .ךכאופ ךתלוהמ ,9ַל ךתליהמ
 בקעי ה"בקה (ך ול רמא .!ך ל"א) היל רמא [םוק | ל הילע |הלע ** | ך אשוח .2 השדח ,םףְָד השרה
 | א ותיב | תוד 'ל .ג הלע .יכאהפ [הלע פוק | ראחופד לא תיב .!וכנ [לאתיב | ףדד -. ךרדג תחכש
 תומבי ילשוריבו ,נ"חעו אשנתהב תלבנ םא וילע ארק ינממ הרות ירבד ומ לע תגר ילע יחד תפטו הלעמל
 יולע ארקו ילע יחור ח פט ו הילע יתוא ובישוהו הלודג 'מיב יל ושע ל"א ןוניתביגא אל .המלו ל"א םייסמ םש
 .'וכו ןובא 'ר רמא 1 :ךמצע ןהב 'תאשינש לע הרוח ירבדב לבנתהל ךל םרג ימ הפל די תוטז םאו 'וכו תלבנ םא
 הפב קוספל אלו ךופ לע םמז ןתיל ךל חונ תישע אלו הוצמ תושעל ךבלב תבשח תומז םא 'וכו תומז םאו שדוד
 רב 'יפבו ,'א קספ 'ע ל"תמעב 'ועו 'וכו םטז ול השע 887 דצ ליעל וטכ םמז םשהו ,ךיתפש אצומ סג רומשת אלש
 ןחיל ךל חונ וחישע אלו רבד תושעל תבשח םא אנהכ 'רב ןיבא 'ר רמא הפל די תומז םא שרפמו סרוג ט"יכ
 ךיפל ךומס ךרי המ הפל די רודנל תומז םא ןדוי 'ר רמא ומייקל אלו רבד םוש ךיפב קוספל אלו ךיפ ךותל םמז
 שירפתש רמול ךיפל םדוק ךרדנ אהי ךכ ךיפל תמדוק ךדי המ ןירמא ןינבר דימ ומלשל ךיפל ךומס ךרדנ אהי ןכ
 הרקבתנ ורדנ תא רחיאש ידי לע בקעי ןכש ךל עדת םלשת אלו רודתש ךכ ידיל אבת אלש ידכ רודת ךכ רחאו
 לטונ הלחת ךיפל םדוק ךידי םש שרפמ השרפה שארבו ,'וָבּו הלע םוק בקעי לא םיהלא רמאיו רמאנש וסקנפ
 ויהי ךירדנ ףא םג תורקל רשפאו ,תושטשוטמ תוביתה 'ב ל ויפ ךותל הנתונ בושו וריב הסורפ םדא
 אנהכ רב ןוב 'ר 'מא ו"יכבו ,אנהכ רב ןיב א ר"א ''גה םש ילשמ טוקליו ג"יכב םגו [ךיפל ןימדוקכ
 רמאמ טמשוה 580 'ומע ג'המבו ,אנהכ רב אבא 'ר 'יגה םירפסה ראשבו ,אנהכ רב ןוב יבר ךרע י"הבמב 'יעו
 ךדי המ ןדוי 'ר 'מא הפל די תומז םא אוהמו םש קתעוהו וירחאלש רמאמה סע ןדוי 'ר רמאמ בכרוהו כ"באר
 רקבתנ ורדנ רחיאש ירי לע בקעי וניבא האר ןכ אוהש ךל עדת ךיפל םדוק ,ךרדנ אהי ךכ ךיפל הכומפ
 החיתפב ומכ ויתמלשהו החיתפה םויס רסח ל"יכבו ,לא תיב הלע םוק בקעי לא םיהלא רטאיו 'תכד וסקניפ
 י"מבו 967 דצו 859 רצ 181 דצ לועלו נ'חעו אנהכ רב אבא 'ר אוהו ג"יכב ה"כו .אבא 'ר רמא 5 :תמדוקה
 תעשב 'מולכ המיתב 'ופו יפטש 'וכו ירדנ יתקע תעשב קתעוה 'ב ףטש 'ע ךורעב םגו ,ןדוי 'ר רמא ה"דב םש
 תעשב ירדנ יתקע תעשב שרפמו סרוג א'וכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,םימ ףטשכ ובלמ עיסי אחוור תעשבו רדונ הרצ
 אוהשכו ותרצ תעשב (וריבחל) ורבחל רדונה םדאכ יל תישע בקעיל ה"בקה ול רטא יתרזח (יפטש) יפטיש יחוור
 יתא הנעה לאל 'פל רמאמה קתעוה םש ג'המבו ,ספדנה ר"ב 'יפב םג 'יעו וב (רזוח החוורב) רזוח אוה החוורב
 אמויב יתרצ םויב 'גרתו ,יפטש יחו ר (תעשב) תעשבו ירדנ יתקע תעשב אנהכ רב אבא 'ר 'מא "יתרצ םויב
 אתלוהמ ייגה 'ב לה 'ע ךורעבו ,ר"אלב אוה אלתמו הילע הכה השרח ךלש הפנה | .'וכו ךתליחמ 6 = :יתקעד
 יול 'ר רטא יבש ונממ בשיו השרפבו יתקחב םא ףוכב ונדטלימ .אבוה 'ב שֶרט 'עבו ,הפנ אתלוהמ םש 'יפו
 !ועו) שורט שרחל ןירוק יברע ילב 'יפ םשו ,ךרדנ תחכש בקעי כקעיל הי'בקה ל"א הלע שיקא אשרט ךתלוהמ
 הלע שיקא חמקה דרוי ןיאו השרחתנ הפנה רמולכ אשרַמ ךתלוהמ (212 רצ ב"ח ל"תמעב רעשוילפ 'חה .תופסוהב
 ןיכמו תועבט תודרצ תועבצאב ןהל שי תלסה ןיתלסמשכ םייברעה גהנמ ךכש לזרב לש תועבטב חכב הילע הכה
 ' א"וכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,(ר"פד טוקליב אתולו ו'ד טוקליב ףסונ שוריפה הזו) חמקה דרויו ןאכמו ןאכמ ןהב הפנה
 שיקא אשרט) הלע שיקא תעמשנ הניאש תשרח הלע שיקא אשרט ךלש הפג ךתלוהמ 'וכו אשרמ ךתלוהמ שרפמ
 ורדנ םלשלמ (קתשו חכשש) חכשו קתשש בקעיל וניצמש ומכ מק וב תופנל הלוק עמשתו (הילע הכְה .הלע
 פ"יכבו ,ךררנ תחכש 'וכו ה"בקה ל"א 'יסופדב ףסונ םשמו) 'וכו םלש ךרדנ תחכש לא תיב הלע םוק ה'בקה ול רמא
 יוגה ריפדב רי'ב 'יפבו ,(ורדנ חכשש בקעיכ השעת אלש רמולכ חמק הב תופנל הלוק עמשתו רפסה ףוגב ףסונ
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 ףא םייקמ וניאו רדונ ושע המ ךיחא ושע ינפמ ךחרבב ךילא הארנה לאל חבזמ םש השעו
 :התמייק אלו תרדנ התא

 ונא ןיא ןנחוי 'ר םשב ירפסורכ 'ר [םכיתולמש ופילחה|] יוגו ותיב לא בקעי רמאיו (ב
 ןוקררה תרוצ הנבל תרוצ] המח תרוצ םהילעו םילכ אצומה ןנינתד בקעיכ הרז הרוכע יקורקירב םייקב
 :[הרז הדובע ללכב תוסכ לכ ןנחוי יר רמא ,חלמה םיל םכילוי

 :יד 3"ע ג'פ סכז סדונע ישי 'יעו ,נ"') ב"פ סלז סלוצע 1  :סט עוקלי 3

 ,ל יוגו .ן לאל .ך ךילא הארנה לאל .ך ךיחא . . ךחרובב ..לאל [יתכאפ ךיחא -- לאל* | ןך חיבומ 1
 | כ םלשמ [םייקמ | ןך ושעכ התא ..התא ןיא םא .ך ₪ ושעכ תא ירה ןכ השוע תא ןיא םאו [המ | ָן יל
 ןאו ,ןך התא ןיאו ,] תא ןיאו) ךניאו | י'ירתגנאחופד רדונ .כ [תרדנ | יִנְוְד תא .1רתכאחפ [התא ל

 ל םכיתומלש . .רמאיו [םכיתולמש -- רמאיו * 3 | 2 םלשמ ךניאו .יירתנאחופד םייקמ (ך וניאו ,ן תא

 ,תןכ רכנה יהלא תא ([ך וריסה ותיב) וריסה "וגו ותיב . .רמאיו ,ןְד ותיב ..רמאיו נפל "וגו . .רמאיו

 ,?א רכנה . . וריפה ,1א רכנה . . תא וריסה . . לאו ותיב . .רמאיו ,י 'וגו וריסה ומע רשא לכ לאו ותיב . .רמאיו
 ,1רתכא יאדפסורכ , ] יידפסורכ | ןך ר"א | 1ך בקעי םתוא ןומטיו םדיב רשא רכנה יהלא לכ תא בקעי לא ונתיו
 /1ףתד םיאיקב .1ך םיאקב ,1 ןיי- ,ן [םייקב 4 | א יאני [ןנחוי | ךִד רמא [םשב | ף היכרב ,ן אפסיריק

 בקעיכ :5 [בקעיכ | יירתכאפ'ד ז"ע | י'רתכאפהד יקודקדב .נו [יקודקידב | וא ייא- .לפ ןואה
 םיל -- המח תרוצ * | י אצמ .ֶו איצומה | תאָד ןנתד .ינופ [ןנינתד | י'רתכנאוְד וניבא (ן בוקעיכ)

 תרוצ הנבלו המח תרוצ .ןך חלמה . .ןוקרד תרוצ הנבל הרוצ .. תרוצ . חלמה . .ןוקרד . .תרוצ [["]ְד .חלמה

 תרוצ המח תרוצ ,1ְךָנ חלמה . .ןוקרד (1ך תרוצכ) תרוצ הנבלה תרוצכ המחה תרוצכ א חלמה . .ןוקרד
 [גוד הרז הדובע -- רמא *5 | ן 'וגו תרוצ ,פ 'וכו המח תרוצ ,'ל המח תרוצ ,ו חלמה . .ךילוי .ןוקרד

 | ל יל ,1ף ללכב ..רמא .1יתכאפ'ד ז'ע ..רמא

 הגוה ל"יכבו ,אשפב ךת לוח מ רייפדב םגו ,ג"יכב "כו השפט ך תלי חמ 'יגה ל"יכבו ,'שרט ךתלוהמ כ"ג
 להנ ןמ ךתליהמ ומכ לחנ ןמ ךתלוחמ ךתליחמו ,ת"יחב ךתלוחמ ךתליחמ 'יגה םייקל שיו א ,נ"חעו השרט ךתלוהמ
 אוה פ"יכו ו"'דב השרחו ,יתהגהו השפט 'יגה הרזו ,716 דצ גי'ח םש רעשיילפ 'חה תופסוהב 'יעו תופנ והארוהש
 הארו אב אתיא 968 דצ ליעל י"מב יתקתעהש רמאמה ךשמהב םש אמוחנתבז ,כ"מב םג 'יעו השרט לש :שוריפ
 בשיו אבו רשעתנו ךלה רבדו רבד לכ לע .ובישה 'וכו רדנ בקעי רדיו םש ביתכ המ םירהנ םראל בקעי ךלהשכ
 אלש ןויכ עלוצ השענו 'וכו ומע שפרו ךאלמה וילע איבה שיגרה אלו 'וכו ושע וילע איבה ורדנ תא םלש אלו ול
 הזה קידצה אהי יתמ דע ה"בקה רמא 'וכו לחר תרצ וילע תאב שוגרה אלש ןויכ 'וכו הניד תרצ וילע תאב שיגרה
 םש בשו לא תיב הלע םוק בקעי לא םיהלא רטאיו רמאנש ועידומ ינירה הקול אטח הזיאב . שיגרמ ונואו הקול
 ךרדנ תא תרחאש לע אלא ולאה תורצה ךועינה אל ה"בקה ל"א הלע שיקא אשרט ךת,לוהמ וביא ר"א
 יכנא רדנ םש יל תרדנש םוקמ ותואל חבזמ םש השעו לא תיב הלע םוק הרצ דוע ךעיגי אלש שקבמ תא םא
 תייהשכ יטמש אחוור תעשב ארדנ א תקע תעשב בקעיל ה"בקה ל'א אנהכ רב אבא ר"א 'וכו לא תיב לאה
 השעו 1 :[םש יתאבהש המו 800 דצ ליעל 'עו] 'וכו ותיב לא בקעי רמאיו דימ תחכש חוירב התאשכו תרדנ הרצב
 םאו ףסונ 'יסופדבו ,'וכו רדונ ושע המ שרודש ךיחא ושע ינפמ ךחרבב ךילא הארנה לאל יתמלשה  .'וכו חבזמ םש
 ,ל"יכב רסח הרז הדובע ללכב דע ןאכמ .'וכו הנבל תרוצ 4 :ני'חעו 'וכו ושע המ ושעכ תא ירה ןכ השוע תא ןיא
 יתמלשהו ,ו'יכו פ"יכב םג אתיא יוכו ןנחוי 'ר רטא רמאמהו 'ו גו תרוצ ו"יכבו 'ו כו המח תרוצ פייכב עטוק ןכו
 הנשמב ןוקרדה תרוצ ןושלה ןכו [וייכ ןוילגב םלשוה ןכו] 'וכו םכילוי ןנ ק ר דה תרוצ הנבל תרוצ 'יסופדה 'יגב
 ןכו 'וכו ןו ק ר ד תורוצ 'וכו המח תרוצ 'יגה ילבבבו תוינשמבש הנשמבו ,אברעמ ינבד .אתינתטבו ימלשוריבש
 בקעי םתוא ןומטיו םדיב רשא רכנה יהלא לכ תא בקעי לא ונתיו 'פל םירמאמה ואבוה ריב 'יפבו ,כ"וכב 'וגה
 תרוצכ םהילעו םילכ אצומה ןנינתדכ ןגמטש וניבא בקעיכ וע יקודקדב םיאיקב ונא ןיא 'ןכו יאדפסורכ 'ר שרפמו
 ייפבו ,תוסכ וליפאו שרוד ל כ ללכב תוסכ לכ ןנהוי 'ר רמא 'וכו ןוקרד תרוצכ הנבלה תרוצכ המחה
 ןיא 'וכו יאדפסורכ 'ר עמשמב תוסכ ('וכ) לכ רכנה יהלא לכ תא בקעי לא ונתיו שרפמ א"למ א'וכו ט"יכ רב
 ןוקרד (תרוצכ) תרוצ הנבל תרוצ המח תרוצכ םהילעו 'וכו אצומה ןנונתד בקעיכ ז'ע  יקודקדב ןיאיקב ונא
 ןיאש (םתוא) ןתוא וליפא ןימטה בקעיו אל םהילע ןיאש ןיא הנבל תרוצ המח תרוצ םהילעש חלמה םיל םכילוי
 תוסכ לכ ןנחוי 'ר רמאו רכנה יהלא לכ ביתכד ןוקרד תרוצ אלו הנבל תרוצ אלו (המחה) המח תרוצ אל םהילע
 היעמשד ןנחוו 'ר םשב יאדפסורכ 'ר רמאד ונייהו וללה תורוצ (םהילע) ןהילע ןואש (םתוא) ןתוא ולופא ז'ע ללכב
 תרוצ המח תרוצ ינתקד ('ינתמד) 'ינתמל אנתו ז"ע ללכב תוסכ לכ רכנה יהלא לכ שיררה ןנחוי 'רל יארפסורכ 'ר
 'ונה יפל ןכא ,בקעיכ ז"ע יקודקדב ןיאיקב ונא ןיא רמאו אל (ינירחא) אנירחא ידימ ןיא ןוקרד תרוצ הנבל
 יהלא לכ שרוד י"רש עמשמ וניא 'וכו בקעי רמאיו 'פל םירמאמה ורדסנש טוקליו 'יסופדבו י"כ ראשו  ל"יבבש
 ופילחהו 'וכו בקעי רמאיו קוספה ףוס ההיד וידב רפסה בתכב םלשוה ל''יכבו ,'וכו בקעי .לא ונתיו 'פב 'וכו רכנה
 תוסכ לכ ןנחי ר"א םכיתולמ ש ופילחהו 198 דצ בוט לכשב םגו ,(םכיתולמש יתהגהו) םכיתומלש
 תוסכתנ ויהש היל עמשמ םכיתולמש ופילחהו ביתכדמ קייד תוסכ לכ כ"מב 'ריפ ןכו ,ןה זע ללכב ז'ע ישימשת
 תרוצו המחה תרוצ םהילעש םילכ אלא ונש אל םש ימלשוריה תיגוסמ איבמ ת''פיבו א ,שיייעו 'ןכו רכנה יהלא לע
 בקעימ הל ףיליד 'רגו םג 'בתכו 'וכו אל םישחנה לכ אה ןוקרד אלא ונש אלו אל תולומה לכ ראש אה הגבלה
 יקודקדב ןיאיקב ונא ןיא ש"זו ויסא םכשמ וחקלש א"ע לש תוסכ לכד עמשמ םכיתולמש ופילחהו רמאד
 לכ הידב םש בתכ דועו ,רוסא תוסכ ןימ לכד ןניעמש היגימ תורוצ ךנה אלא 'יעמש אל יינתממד בקעיב א'ע
 וליפא ורשו םיזובמ םילכ ללכב םה םא ישמ ידגבב וקלחנ הברדא הז וריכזה אל םיקסופה לכ א"ע ללכב תוסכ
 ייעו) שרדמה יפמ הכלה ןיקסופ ןיאו ימלשוריב אלו ילבב ארמגב ורכזנ אל י"ר ירבדש ינפמ הנבלו המח תרוצב
 ג"כק י"הבמב 'יעו ימלשוריב םשה תביתככ אפס ריק 'ר וייכבו ,(ל"דרה 'יחבו םש י"בבו א"מק 'יס די רוטב
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 "< סונטלפ ןירהב רכע ,םלשוריב היילצמ קלס יסוי 'רב לאעמשי 'ר 'וגו כקעי לא וגתיו (ד
 = ךל כט אלו היל רמא ,םלשוריב היילצמ קסמל היל רמא ,לזא תא ןאל היל רמא יירמש רח היתמחו
 * 'םוהלש בלכל םיטוד םתא הטל םכל רמוא היל רמא ,התלקיק החייב אלו הכירב הרוט ןירהב ילצמ
 םיטוהל םחא ךכיפל בקעי סתוא ןטטיו ויתחת הנומט הרז הרובעש םיעדוי םתאש יפל ךכ הלבנ רחא

 :אילילב קרעו םקו הכאפט יעב ןיד 'מא וירחא \
 " תומואה וסנכנ תומוקמ 'גב ןמחנ רב לאומש 'ר  רמא 'וגו םיהלא תתח יהיו ועסיו (ה

 ץראה זגרתו ,'וג םיהלא תתח יהיו ועסיו ה'בקה םחינה אלו כקעי ינב םע המחלמ תושעל
 :נ"כ 'כ עשסי 'קלי .סט טוקלי 6 = : 2096 5 ליעל 'יעו ,'ד ד"מ ס"פ סכז סדונע 'טוכי ,סט סוקני 1

 בקעי ..ונחיו .כג'אופד (ן 'קעי) בקעי . . ונתיו .ו רכנה יחלא תא בקעי .. ונתיו .) ['וגו -- ונתיו 1

 ,ורנזאפ [קלס | יי רב .ת יריב .ך יר רב ['רב | א ש"ר | "א הלאה תחת בקעי םתוא ןומטיו .[ך םהיבא

 | ןףיד האלצל .'ך האלצמל . כא אילצמל .ן היילצמל ,1ו ילצמ .נ אילצמ | ך לזא .'י רגע .ם%אַוְד קילס
 /3ם סונאטלפ .ן סונטאלפ .'ל סייטלפ [ו'ךר'אָד סונטלפ * | ן הדהב | ] םלשורי הדחב .ם םילשוריב
 ,] יירמס .[ך יארמש ל יירדמש [*ךֶו יירמש * | ם אמחו .[ףנאְד היתי אמחו .י] [היתמחו 2 | א סורטלפ

 [קסמל | ן הל | יתנאפד ליזא .ו [לזא | תד ןכיהל .ו ןהל .יגאפ [ןאל | ן הל | ןף יאדמש .אם ארטס
 | י אלצמל .א איה .ם איילצמל . רד ילצמ , ן אילצמ .ן |היילצמ | יא יל .ן קוסמ ,[ף קסימ .ך קסמ . קסימל
 | ם ייולצ ;ו אלצמל .כא אילצמל 3 | ך יל ךל | ן הל | תן םלשורי ידהב ,ןפ םילשוריב .יִאְו [םלשוריב
 | יירתנאפ ך אכירב ארופ .*ךא הכירב ארוט .] [הכירב הרוט | ךפ אדהב . ירהב .,ן ןדהב ,ירכנא [ןידהב

 ,*ף'א אתליקק , אתליקיק ,ן התליקיק | דד איההב .י'ךכנאפ אחיכב .?ך התיבב ."ן התייבב ,ן [התייב
 | ך אלא .'ך ילא .ו'אפ ל"א .'רתגו ול ימא .כ!א [היל רמא | ירת'אד אתלקלק .יכפ אתלקליק
 המל לשמ : ןימוד ..ימל .1ך םימוד ..ימל .יתאו ןימוד ..המל .!"ך 'ימוד םתא המל | ?א ךל [םכל
 ,כ הליגנ .אפ [הלכג4 | 1ךַ] טוהל .ןוִד טוהל היהש ,!וכאפ טוהל אוהש | כפ המוד רבדה
 ןנקעי -- ןמטיו | יירתכאפרד ויעש .גַו [הרז הדובעש | י'רגאפ ןיעדוי .'דך ייעדוי | י'רתנוד הלבנה

 ונחיו ,[ך םכש םע רשא הלאה תחת בקעי םתוא ןומפיו 'כד ,ן 'וגו בקעי התוא ןומפיו ,כ"א בקי ...ןומטיו
 | ןף הירחא 5 | ןך םיטהול .ינאפ ןיטוהל .ְד 'יטוהל | ל םדא [םתא ** | 'ךָנ רכנה יהלא לכ תא בקעי לא
 ,5₪ הכסמ .*ף| הכסימ ,*ף| אבסמ ,1ףךָ] אבסימ ,1יא הבסימ ,] אבאסמ | אפ ירד ."ירתגוד ןירמא

 ,רכנאפ [פקו | ד וגרהל וילע ([ך וצעיתנו) וצעייתגו הנחקי יאדו םש הנומט ז"עש עדוי הזש רחאמ 'יפ הבסנמ
 יהיו .ם תתח יהיו .יתכנאחד םיהלא תתח יהיו ['וגו -- יהיו *6 | *ךפ הלילב .ן איילילב | יתְוְד םק
 ,(םש) ו'ך ינמחנ רב .כנאופ [ןמחנ רב | גול ןועמש [(עשוהי) יירתכנאחפְד לאומש * | ִר 'וגו ,ן "וגו

 :יתכ'אפד וסנכתנ ,(םש) י!ךנהְו [וסנכנ | אן השלש ,ןך השולשב ,י1רכנחפד השלשב .?א'ד ('גב | תד יל
 | (םש) ו יל ,ל לארשי ..םע .ן בוקעי ..םע [יירתכנאחפד בקעי -- םע * 7 | םלועה תומוא | !א ושנכתנ
 :וירתכאפד םיהלא .. יהיו [ח 'וגו -- יהיו * | . תיגה :תחוד םהל חיגה .י'רכנפ ןחינה [א סחינה *

 תינש .5פ = ןתנוהי ימיב (ִ הינש) היינש ,"%א'א זגרתו ד"הה .י?אחְו [זגרתו | ל "וגו ,ן וגו יהיו

 | תד -- רטאנש ןתנוהי ימיב (+ְד יב)

 התויב אלו דע הז רופיס | .'וכו לאעמשי 'ר 1 = :'וכו תוסוכ אדהו אפסירק ר"א םש ימלשוריב איגוסה התואבו ,'א
 ריח םידוהיה תורוק ץערג ע"יעו י"סבו נ"חב שיייעו 'וכו קלס ןתנוי 'ר 296 דצ ליעל רופיסה ןונגפב אוה התלקיק
 ןכ םירמואש עמשש ןויכו ז"עה 'ולכ האמטה חקיל הצור הז ורמא | .'וכו יעב ןיד 'מא 5 428:  דצ 'ד ארודהמ
 | |  םש הנומט ו'עש עדויש רחאמ (אכסימ) אבסימ יעב ןיד ןירמא שרפמ א"יכו ט"יכ ר"ב "יפבו ,הלילב חרבו םק
 |, | עדו הוש רחאמ 'יפ "סופדב ףסונ םשמו ,'וכו תרבו םקו לאעמשי 'רל וגרוהל וילע (וצעיתיו) .וצעיתנו הנחקי יאדו
 !'מלמ הלאה תחת בקעי סתא ןמטיו 'וכו כקעו לא ונתיו שרפמ 581 'ומע ג'המבו ,וגרהל וילע וצעייתנו דע 'וכו
 רבע םלשויב אילצמל קילפ יסוי 'ריב לאעמשי 'ר םש קתעוה כ"האו ,םיזירג רהב הלאה תחת ןנמטש
 םלשויב אילצמ קסימ היל 'מא ליזא תא ןאל היל 'מא (?יארטש דח (?הינימ ה (!סוניטאלפ ןידהב

 ןוכל רומיא היל מא (*אתלקלק איההב אלו אכירב ארוט אדהב ילצט ,ךל בט אלו הול 'מ
 םתוא ןמטיו 'תכד ויתחת הנומט ז"עש ןיעדוי םתאש יפל ךכ הלבנה רחא טהול אוהש בלכל ןימור םתא המל
 , אולילב קרעו םק (*א ב *א ם יעאב ןיד ןורמא וירחא ןי ט הו ל םתא ךכ יפל םכש םע רשא הלאה החת בקעי
 !שוריב רופיסה רחא ןונגסבו ,וניטוקמ אמטל הצור (אביאס) שוריפה םש ןוילגה לעו את ל קי ק 'יגה םש ק"יכבו
 ןותא תילד ןוכל ימחמ אנא ןול 'םא היבגל אייתוכ ןוהא הילופינ אדהל לזא יסוי יבר יב לאעמשי 'ר ה"פ ז"ע
 רדסנ ץורקנ .ןירמא ןילק עמש םכש םע רשא הלאה תחת בקעי סתוא ןומטיו ביתכד יותוחתד איימלצל .אלא ןידגס
 .יוכו זגרתו 7 :[שארב היד 'א 'ו ןילוח 'סותב 'עו] ,היל קפנו ץרקו הינולטקיט ועב ןוניאד עדיו אייבוכ  ןילואל
 ,נ"חעו םיקוספה יתמלשהו) 'וכו רעיה (ברויו) בריו 'וכו זגרתו ר"פד טוקליבו 'בו 'א א"יכו ח"יכבו וייכב ה"כו
 וכו זגרתו ןתנוהי ימיב (הינש) היינש שרפמ כ"יכו פ"יכבו ,('וכו ןחינה אלו דע 'קה ןחינה אלו ןמ גלד ג"יכבו
 בקעי ינב ירחא ופדר אלו 'וכו . םירעה לע םיהלא תתח יהיו שרוד ג"בשרו ,'וכו ךעיה בריו .רוד ימיב 4 תישילש
 אלו ףודרל ושקוב 'וכו ופדר אלו שרוד רזעלא 'רו ,ה"בקה םחינה אלו 'וכו המחלמ תושעל (וסנכתנ) וסנכנש
 םורחא םיכלמ לא חלש רוצח ךלמ ןיביש ,רוצחב וסנכתנש םעטו ,'וכו דיהה רוצחב ןסנכתנ ןכואו ה"בקה םחינה
 אלו ע"פב רובד אוה םש בוט לכשבו ,'י 'א םש עשוהי 'יע תוכלממ שאר התיה רוצחו לארשי םע םחלהל וסנכתיש
 שרפל .דאמ השקו  ,'וכו וסנכתנ .ןכיהו ה"'בקה ןחינה אלו ףודרל ושקב רז עי לא ר"א בקעי ינב ירחא - ופדר
 םולשבא םע דוד ישנא תמחלמב בותכ קוספה הזו 'וכו רעיה בריו םג 'וכו  תומואה .וסנכנש תומוקמ 'גל הנומ ג"בשרש

 ) סּטיִטאְלפ = ?) הָיִניִמְח. = *) יִאְרְמש. | *) אָסְלְקלְק. | אָביַאס



 75 וה הל אפ השרפ חלשוו

 ושקיב רזעלא 'ר רמא ,(ח חי ביש) 'וגו\ םעב לוכאל רעיה בריו ,(וט רי איש) םיהלא תדרחל יהתו
 אל םלת לע תודמועה םירעה לכ קר ד"הה רוצחב ,וסנכתנ ןכיאו ה"בקה םחיגה אלו ףודרל
 ,הפרש תרוסמב רמא רזעל 'ר = ,(גי אי עשוהי) עשוהי ףרש הדבל רוצח יתלוז עשוהי םפרש

 : :עשוהיל רמא השמ ,השמל רמא ה"בקה
 םשל סנכנש ימ לכש אנהכ רב אבא 'ר רמא ,זול המש ארקנ המלו 'וגו הזול בקעי אביו (ו

 רומעל לוכי םדא היה אל ךכ הס ול ןיא הזה זולה המ 'מא ןינבר ,זולכ םיבוט םישעמו תווצמ ףירמה
 : ע"ספ ףוס ליעל ה

 דוד ימיב תישילש .ן בריו | ן יל ;ל יוגו .1אחפ םיהלא . .יהיו [י'ירתכ?א"ןד םיהלא -- יהתו *1
 יו רמא | ילא 'ל .חְל "וגו .כ'אפד סעג |ן וגו םעב * | .כופ לכאל | (ת יל חגו -- ברוו) 2פ בריו

 | ושקב |  ןך עושוהי ימיב תישילש ₪ ,ך עשוהי ימיב (1ך 'ג) השלש ₪ .ייפאהופ [(] רזעל) רועלא "
 ה"בקה חינה .ףח] ה"בקה םהל חינה .יכלאפ ה"בקה ןחינה ,1א [ה"בקה םחינה | 1א פודרל ,ם ףדרלל
 .,פפ בקעי (ם ינב) ימיב וסנכתנ ,(םש) ו1ךֶו וסנכנ | כאפ ןכיה :יתנד ןכיהו .1ךחו [ןכיאו | ך םהל

 ,יכאופ [רוצחב | "אא בקעי ינב ירחא (%%א ףודרל ה"א וסנכתנ) פודרל םלועה תומוא ושנכתנ

 (ן יל פיש -- לע) | 'א םידמועה | ירתד ל .יכגאחופ (לכ | יא 'ל קר | (פש) י'ךתנחד רוצחל
 [!רכ'ד עשוהי --יתלוז * | כחופ 'ל .אְד לארשי .[ך עושוהי ,(םש) ו1ךנ1ד [עשוהי | ןך ופרש .כפ םופרש 8
 עשוהי ..רוצח תא יתלוז .5 רוצח יתלוז ,(םש)י!ך"א הדבל רוצח יתלוז ,1 וגו הדבל רוצח יתלוז
 ר"א  ,(םש) יג רמוא ..'ר תא רמא רזעלא 'ר | חול "וגו ,1א הדבל ..תא יתלוז .תדד (תך עושוהי)
 (כ היל ימא) ול 'א | יתכאופד השמו ,(םש) יִנ [השמ 4 | ל םפרש [הפרש ** | ן 'וא הדוי 'ר ,2פ רזעלא
 . . אביו [המכו המכ -- בקעי אביו * 5 | כ הפרש ךכל בקעי ינב רחא (2 ףודרל) ףדרל וסנכתנ םשלש עשוהיל
 הארהש לע ..הל רבע . .ייני 'ר 'וגו אוה אל ורמאיו ריעה ןמ אצוי . .זולה 'מא ןינבר זולב םיבוט םישעמו
 ןירמא ןינבר זולכ . . תוצמ ףירטה . .לכש 'מא אנהכ רב אבא 'ר ..המל הזול ..אביו ,ל המכו . .ועבצאב ול

 גילפ א"רו המחלמ תושעל וסנכתנ אלא ה'וא וסנכתנ גילו תיפיב ש"מ קחודו ,לארשי םע היוא ושעש המחלמב אלו
 וסנכתנ ןכיהו ה"'בקה סחינה אלו ףודרל ושקב אבוה גיי םש עשוהי קידרבו ,'וכו עשוהי .ימיב אוה 'גה םוקמהש רמאו
 ה"בקה םחינה אלו בקעי ינב םע המחלמ תושעל םלועה תומוא וסנכתנש תומוקמ השלשמ רחא הזו 'וכו .רוצחב
 קחמ א"אבו ,'וכו ףודרל ושקב עשוהי ימיב (השלש) 'ג רזעלא "ר רמא 'יגה ו"דו ר"פדבו ,[םש עשוהי 'קליב 'עו]
 אוה 'גה םוקמהש רמא א"רו תומוקמ ינש קר נ"בשר הנומ וז ההגה יפלו ,השלש תלמו םעב לוכאל רעיה בריו
 השלשב ינמחנ רב לאומש רמא שרפמו סרוג טייכ רי'ב 'יפבו [תייכ 'יג יפל ה"כו] 'וכו ףודרל ושקבש עשוהי ימיב
 תתח יהיו ועסיו ד'הה םוקמה ןחינה אלו בקעי .ינב םע המחלמ תישעלו גוורזהל םלועה תומוא וסנכנ תומוקמ
 קר דיהה רוצחל ופנכנ ןכיהו עשוהי ימיב תישילש םיהלא תדרחל יהתו ץראה זגרתו ןתנוהי ימיב הינש םיהלא
 'ב אקארק 'ד שרדמב הגוה ןכו  ,'וכו רזעלא 'ר רמא סרוג וניאו יוכו רעיה בריו סרוג וניאש עטשמו ,יוכו םירעה
 ףודרל ושקב עשוהי ימיב תישילש םיהלא תדרחל יהתו 'וכו זגרתו רמאנש ןתנוהי ימיב תינש םירחואמ םוסופדבו
 ותהגה יפלו 'וכו ושקב רזעי ל א ר"א עשוהי ימיב תישילש םע ב לוכ א ל .ג'ה בתכ םש ןכא כ"מעו 'וכו
 בקעיד איההל יפט ימדד םושמ תינש עשוהי ל"להו תינש ןתנוהי בשחד יאהו שרפל קחדנ עשוהי ימיב תישילש
 םיקיפסמ סניא םהיתוהגהו םישרפמה ישוריפ לכ] ג'עצו םיהלא תדרח ביתכ םההו םיהלא תתח ביתכ בקעי יבגד
 הצור נ''ב לאומש 'ר ןיאש תערל ץוחנ הזה שבושמה רמאמהל הכורא תולעהל ידכו ,ולאה שרדמה ירבד תא ראבל
 אל הז םעטמו ,םה בר יכ תומואה םע םתמחלמב לארשי ינב תא םב עישוה הי'בקהש תומוקמה לכ תא תונמל
 אצינ בותכה תא ןכו (ויט 'ד םיטפוש) ארסיס תא 'ה םהיו הב בותכש ארסיס םע קרב תמחלמ תא לשמל ריכזה
 תא איבהל קר ותנוכ יכ | ,'וכו ץראה זגרתו ארקהל המודש (הייל טיי 'ב םיכלמ) רושא הנחמב ךיו 'ה ךאלמ
 ןכלו .,לארשי םע המחְלמל םפסאתה תעב םימעה לע ויה וארומו םיהלא תדרחש םהב בותכש תוארקמה
 ישילשה םוקמה תא םילשהל הארנו ,עשוהיב קוספה תא אלו 'וכו רעיה בריו קוספה תא אל ןאכ תונמל רשפא יא
 !וכו םיל רבעמ בר ןומה וילע ואבש ןומעו באומ ינב םע טפשוהי תמחלמב םירבדמה תוארקמה םע ןאכ .רסחש
 לכ לע םיהלא דחפ יהיו (ט'כ םש םש) רמאנש ומכ םהילע ודחפ לפנו ועישוה 'הו ('ב 'כ 'ב םימיה ירבד)
 בוט לכשב םג אוהש ומכו ומצע ינפב רובד אוה רזעלא 'ר רמאמו :,(ג'י דיי ב'הד םג י'עו) .'וגו תוצראה .תוכלממ
 סרסל שיש רשפאו) 'וגו םיהלא תתח יהיו ארקמה תא שרוד אוה אלא נ'בשר לע קלוח אלו ףיסומ אוה ןיאו ,םש
 וסנכתנ ןכיאו ,היבקה םחינה אלו בקעי ינב ירחא ףודרל ושקבש (גיבשר רמאמ םדוק א"ר רמאמ תא  גיצהלו
 המחלמ :בקעי ינבל היהש רמאנ ועסיו שרדמב ןכו) תוכלממ שאר התיה רוצח יכ רוצחב םהירחא ףודרל תומואה
 השממ לבק עשוהיש תרוסמב היה הזו ,רצח תא עשוהי ףרש הז םעטמו ,(רצח ךלמל וגרהו רועה רצח ינפל הדבכ
 ןכלו תוינערופל ןכומ םוקמ רצחשו ,בקעי ינב דגנ רצח ב ופנכתנ תומואהש ה'בקה ןמ השמו
 לעו ד"לפ םילבויה רפסב רבכ ואצמנ וינבו בקעי םע המחלמ תושעל ירומא יכלמ וסנכתנש תונשי תודגאו ,[הפרש
 תומחלמ רפס םשב גיי ד'ל תישארבל ן'במרב רכזוהו ג"לק 'ר טוקליב קתעוהש ועסיו שרדמה דפונ ולאכ תודגא
 םפרש אל 'וכנ םירעה לכ .בותכ ארקמב .עשוהי םפרש אל 2  :[םש יתאבהש המו 966 דצ ליעל יעו] בקעי ינב
 רוצח יתלוז עשוהי םפרש אל םירעה לכ כ"ג קתעוה םש עשוהי .'קליבו ,'וכ| הדבל רוצח תא יתלז לארשי
 תומוא ןסנכנ תוטוקמ השלשב ינמחנ רב לאומש 'ר רמא 'וכו תרוסמב רמוא רזעלא 'ִר .עטיקו סריס םשו  ,'וכו
 םירעה לכ לע םיהלא תתח יהיו ועסיו ןהמ דחאו רוצחל וסנכנ ןכיהו ה"בקה ןחינה אלו המחלמ תושעל םלועה
 לת המו עשוהי ףרש ל"תמ םש בוט לכשב שרפמ שרדה םעט ,'וכו הפרש תרוסמב 8  :'וג\ םהיתוביבס רשא
 םירעה ראשו עשוהיל השמו השמל ה"בקה הזמר הפירש תרפמב תדמוע התיה רוצח רזעילא ריא םלת לע
 רוצח ףרשש עשוהי השע ויפ לעו רוצח ףורשוש ול רסמ השמ יכ שרדבו םש קידרבו /אמויק לש תרסמב תודטוע
 עשוהי י"שריפב םג ייעו עשוהיל רמא השמו השמל רמא הי'בקה הפרש הרסמב רמוא רזעילא 'ר ורמא ןכו
 ודבע השמ תא יי הוצ רשאכ םש ביתכדמ 'וכו רמא ה/בקה הפרש תרוסמב שרוד א'רש שרפל 'רנ ןיאו ,םש
 רדסנש הז רמאמ | .'וכו ארקנ המלו 5 | :[ליעל כשמו ג''חב 'עו] תייפוב 'יפש ומכ 'וכו עשוהי תא השמ הוצ ןכ
 ליעל ומכ יתהגהו) ל"יכב ןאכ םג ותומילשב אתיא 'וכו ריעה םש זול םלואו 'וכו ארקיו 'פל ט'פפ ףוס ליעל רבכ
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 רג סחניפ 'ר םשכ פורמ רב רזעל 'ר ,ריעה חתפ לע רמוע היה זול ןומיס 'ר רמא ,ריעלש החתפ לע
 ריעל הרעמה ךרדו הרעמל זולה ךרד ןיסנכנ ויהו לולח זול היהו הרעמה חתפ לע דטוע היה זול אמח
 ונישעו ריעה אובמ תא אג ונאוה ול ורמאיו ריעה ןמ אצוי שיא םירמושה ואריו ד'הה

 ותחפשמ לכ תאו שיאה תאו גרח יפל ריעה תא וכיו ריעה אוכמ תא םאריו רסח ךטע
 וידיב אל ךלה אלש הז םא המ הרטפא הל רכע לאעמשי 'ר םשב יאני 'ר ,(תכרכאסיטפש) וחליש
 םהיריב םהילודנ סע רסח ןישועש לארשי תונערופה ןמ לוצינ ועבצאכ םהל הארהש לע וילנרכ אלו
 :המכו המכ תחא לע םהילגרו

 69חינוי ןושל רטא ןמחנ רב לאומש 'ר [תוכב ןולא ומש ארקיו] 'וגו הרובד תמתו (ח
 ו ד ייפ 550 ו"כ "סו כ'כ "קם תלשיו נ"ע לעוסנמ ,('נ נ"כ) כוכז 'פ לתקיקפ ,כ"פ סלוע כדק ,ס'לק ' עוקלי 8

 :('נ 'ז) סכלל בוט 'פ םלתק שכומ ,'ד ''כ 650 [מוסנת

 יתרה ריעל הרעמה ךררו . . לולח זול היהו הרעמ לש החתיפ לע דומעל לוכי םדא הית אל ךכ ..הז זול המ
 ודי לע אלא וילגרב .. ךליה אלש הז םא הרטפה הל דכע 'ר לאעמשי 'ר םשב ייני 'ר ריעה ןמ אצוי . . ואריו

 פיוטה םש ..לכש אנהכ רב אבא ר"א ..המל הזול . .אביו ,] המכו ..לע ןהילגרו ןהידיב ..םהל הארהש
 ר"א ..המל הזול ..אביו ,'א השרפה ףופ דע טיפ תשרפב 'יתכרכ 'וכו םיבוט םישעמו תוצמ
 .ף בקעי אציו תשרפב ליעל 'ותכש ומכ 'וכו םיבוט םישעמו הרוח ףיוטה םשל ..לכש אבא

 ימא ..המל הזול ..אביו , ט"ט 'פב 'דכ זולכ תוצמ ףירטה םשל ..לכ אבא ר"א ..המל הזול ..אביו
 ..אביו 2 השרפה לכ ףופ דע טיס 'שרפב 'יתכדכ 'וכו זולכ תווצמ ףירטה םשל . .לכש אבא 'ר

 הזול םלש בקעי אוביו ,ן היימדק תבכר 'וגו םשל ..לכש אנהכ רב אבא 'ר 'מא ..המלו 'וגו הזול
 ..אביו .א['א השרפה ףוס דע] טיפ תשרפ ב 'כו םנכנש ימ ימ לכש אנהכ רב אבא ר"א ..המל

 םיבוט םישעמו תוצמ ביטרה הכותל סנכנש ימ לכש הזול ..אביו ,י ליעל 'וכו זול המש ארקנ המל הזול
 תקנמ הרובד תמתו ['וגו -- תמתו 8 | [ך וולכ . .ביטרמ ..ימ לכש זול המש ארקנ המל הזול ..אביו ,ך זולכ
 [תכיאפד תוכב --איקיו* | באפ 'ל .תגחו הקבר (תנח תקנימ) תקינימ . . תמתו ,יִד 'וגו הקבר (*ו תקינמ)

 :'אח |אוה -- ןושל | ן הינוחנ ,) ינמחנ רב לאומש | יוחל יל .2 תוכב .. תא ארקתו .1א תוכב . .ארקתו

 | ן תינווי ןושל .ָך איה ..ןושל .יירעתכנ*אפ אוה ינוי ןושל

 לע דוטעל לוכי םדא היה אל ךכ 'וכו הז זול המ ןירמא ןינבר ותיעצמאב קר עטיק ג'יכבו ,(נ"חעו םש
 ליעל י"מבו נתב 'יעו הרעמ לש החתפ רע החתפ ןמ גלדש סייט אוהו) 'וכו לולח זול .היהו הרעמ לש החתיפ
 ידכ שבחשנ פ"וכבו) םש ליעל רמאמה לא וזמרו ועטיקו רמאמה שאר קר וקיתעה טוקליבו י"כה ראשבו ,(םש
 תביתכו ;ז"ספ אוה 'א א"יכב תוישרפה רפסמ יפכו ,ט"פ תשרפב 'יתכדכ 'א א"יכבו ,ט"ס 'פב ל"צו טים 'פב
 תזמו ,זמר םוש ילב ועטק 'יסופדבו ,(תוביתה ףוסב הפופכ 'פב י"כה הזכ תלגרומה הביתככ פוררל ליעלו פירטה
 ןיסנכנו :לולח היהו הרעמה חתפ לע דמוע היה זול זול המש ארקנ המל 'א זול 'ע ךורעב קתעוה ןאכ רמאמה
 המש ארקנ המל ט"וכ רי'ב 'יפבו ,ריעה ןמ אצוי שיא םירמושה ואריו ד"הה ריעל הרעמה ךרדו הרעמל זולה ךרד
 היה אל 'וכו תווצמ ביטרה ספדנה ר"ב 'יפבו ,זולכ םיבוט םישעמו תוצכ בי טר ה הכותל םנכנש ימ לכש זול
 יר ריע לש החתפ לע דמוע היה זול ןליאש זול ארקנ ןפל הדו הי 'ר רמא ריע לש החתפ לע דומעל לוכי םדא
 הרטפא הל דיבע 'וכו הרעמל זולה ךרד ןיסנכנ ויהו לולח זולה היהו הרעמ לש החתפ לע היה זול רטא רזעיל א
 ארקנ המל הזול בקעי אביו םש ג"המבו ,(ט"ס 'פל ךייש כ''ע אנליוו 'ד יסיפדמ ,וריעה רבד אללו) השרדה ףוסב
 החתפ לע דמוע היה זול רמוא ןומיס 'ר זולכ םיבוט םישעמו תווצמ ביטרמ הכותל סנכנ אוהש ימ לכש הזול המש
 הזה זולה המ ירמא ןנברו הרעסה יפ לע התיה זולו ריעלש החתפ לע התיה הרעמ 'סוא רזעילא 'ר ריעלש
 ריעה ןמ אצוי שיא םירמושה ואריו 'תכד איה אדה ריעלש החתפ לע דומעל לוכי םדא היה אל ךכ הפ ול ןיא
 תוכב ןולא שרוד ג'בשרו ,ג"חעו יתמלשה ןכ | .יוכו ומש ארקיו 8 :ריעה אובמ תא םאריו 'מואו 'גו ול ורמאיו
 ןכו רחא ןולא 'יגה (פ"יכמ ץוח) י"כ ראשו 'וסופדבו ,'וכו רמשמש דע תרחא הייכב תוכב (!ןול א אוה י"ל
 דחא ןולא אוה ינוי ןושל 'מוא ןמחנ רב לאומש 'ר תוכב ןולא ומש ארקיו 582 יומע ג"המבו ,'ב ןולא 'ע ךורעב
 וב םש ע"סבו ,ומא (תרושכ) תעומש ול תאב הרובדלש (הלבא) לבא רטשמו בשוי בקעי וגיבאש דע (רחא לי'צו)
 תהקו הקבר תווש םהיתונשש תוגוז שש זיינש ייפ הכרבה תאזו ירפסב שרדה יפלו ,'ןכו הרובדו הקבר התמ קרפב
 תחפונל ו"זרהמ 'יפבו ת"יפיב 'יע תאשנשכ ד"י תב התיה םא ןווכמ ןובשחהו הנש גילק התיהשכ הקבר התמ 'וכו
 בקעו רשבחא ןמת .םרבו 'א י"רתב םגרוחמ רחא ןולא שרדהכו ,618 דצ ליעל י"מבו 'י יס ק"פ ןטקל 'יסופדה
 הארהש יוגו בקעי לא .םיהלא אריו ד"הה םיכומס שרוד נ"'בשרו ,אתויכב ןרחוא הימש ארקו הימיא הקבר תתימ לע
 ומכ) אוה ע'פב רובדו ,'וכו םיהלא אריו 'תכד לבאל םינפ הארמ ףא רמא נ"בשר ח'פ ףוס ליעל ןכו ולבאב םינפ ול
 ב"פפ ןמקל ה"כו םיליבא תכריב ןהנוי 'ר םשב א ח א ' ר וכריב המ ותוא ךרביו (ו"דב םג  םירמאמה - ודרפנש
 תינוי ןושל ןמחנ רב לאוטש ר"אד תויכב יתש תוכב ןולא ומש ארקיו שרפמ ט"קלבו ,םש ליעל נ"חב םג 'יעו
 אוהש דעש תוכב ביתכד םושמ רחא ןולא שורדל וב שי וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיאש פ"עאו רחא ןולא אוה
 לכשבו .,'וכו םילבא תכרב וכריבש ותוא ךרביו 'וגו םיהלא אריו דימ ומא לש העומש ול האב הרובד לע לבאתמ
 רעש 'וכו ןולא רחאל ןירוק ןוי ןושלב ןכש ןמחנ ןב לאומש ר"אד תוכב רחא תוכב ןולא ומש ארקיו 199 בומ
 [לבאל] הלחת םינפ הארה ימו גייכ 'יס חלשיו ב"ם אמוחנתבו ,ומא תעו מ ש ול התאב הרובד לע.הכוב היהש
 !יס םשו ,'וגו דוע בקעי לא םיהלא אריו ביתכו 'וגו הרובד תמתו רטאנש הרובד התמשכ יתמיא ה"בקה רטוא יוה
 חגו הרובד תמתו ןינעה ןמ הלעמל ביתכ המ וכרב םילבא תכרב יו ל 'ר רמא וכרב המ 'וכו םיהלא אריו ו"כ
 ומא תרושב התאב ותקינמ לש הלבא רמשמ בקעי היהש סע ןמחנ רב לאוטש 'ר רמא תוכב ןולא ומש ארקיו
 ותמ יטסנלא ןושל ןמהנ רב לאומש 'ר רמא הקבר לש תחאו הרובד לש תחא תוכב ןולא ומש ארקיו רמאנש
 ה"בקה רמא (רזעלא ל''צו) יעלא ןב ןתנוי 'ר רמא רעטצמו בשוי הז קידצ אהי יתמ דע ה"בקה רמא רחא ןולא

1( 00. 
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 לא םיהלא אריו ד"הה ,ומאלש התרושב ול תאב הרוכדלש הלבא רמשמש דע תוכב ןולא אוה
 :םיליבא תכריב ןתנוי 'ר םשב אחא 'ר וכריב המ [ותוא ךרביו] ,'וגו בקעי

 בפ השרפ

 יכ ושוביו יאנוש ואריו הבוטל תוא ימיע השע 'וגו בקעי לא םיהלא אריו (ט הל
 תוגתמב ינתננח ינתרזע  ,תוכרבב ינתמחינ תונתמב ינתרזע (ויוכ םילה) ינתמחנו ינתרזע י"י התא
 :'וגו בקעי לא םיהלא אריו תוכרכב ינתמחינ ,(ה הל תושארב) 'וגו םיהלא תתח יהיו ועסיו

 סילקס םכדע יעו ,בייכ ייפ ויפ סט יכיכמ 'קלי ,וימתת 'כ סילספ 'קלי 8 || :'ג "כ 3"פפ ןעקל ,םי'פ ףופ ליעל 2
 : יס יס ו"פ

 | כאפ וז [הרובד | יתנאוְד רמשמ אוהש .עכפ |רמשמש | ןפ יל :יעתכנאח"ןד רחא [תוכב 1

 לש התרושב | כפ ןהל .נ פהל .תד היל .יעאחו [ול | ת תתא .כ'אְד האב .ילאה] התאב ;עופ [תאב
 העומש ,[ך הימיא התימד אתרושב ,ָך ומא התמש אתרושב ,] ומא תרושב ,ן ומיאלש התרישב .יעְזְה [ומא

 ןדפמ ואובב דוע /י1ז דוע ["וגו | י לארשי ;,ן בוקעי 5 | כפ ןמאמ העומש ;1א ומוא לש .. לא ומא לש

 [אחא | יכאחפד וכיג .תגְו [וכריב | הכרב המ | ונחול 'ל [תכאפד ותוא ךוכיו * | ת יל ,פאפ םרא
 תכרב /ַגְו וכריב םילבא (ןך תכרב) תכריב | 5 'ל .ן אחא 'ר םשב ,ןך ןנחוי ר"שב [ןתנוי 'ר םשב | ן אדא

 ,ן בוקעי לא .מתפְד בקעי לא [יוגו -- לא * 8 || ף םילבא תכרב וכרב ,יכאָזְדְד וכרב ('ו םיליבא) םילבא

 ,1 [ימיע [ א = דיהה .מכ'אחד ₪ יתכ .תנפ = 'תכ .ן [השע | ל "וגו .לפגאח רוע בקעי לא
 ,?אפ 'וגו .1א ינתמחנו ..יכ 'וגו ,] 'וגו ושבוו יאנש ואריו .ןְ [ינתמחנו --- ואריו | מתכגאחפד ימע

 יאנוש וארי 'וגו ךרכש היהָי םידוקע רמאי הכ םא רמאנש םש לע תוא בקעיב םייקתמו דודב רבדמ ,מכְ יל

 . . ינתרזע [תוכרבב -- ינתרזע 4 | ןך ויפולאו . . הז ויאנוש וארי ךרכש ...דודב רבדמ 'תכה :ךך ויפולאו ושע הז

 | .תד 'ל .ןמ תומחנב ינתמחנ . . ינתרזע ,לנחופ תוכרבב (ן ינתמחינו) ינתמחנו . . ינתרזע ;א תוכרבב ינתמחנ

 ועפיו [ח וגו -- ועפיו *5 | מכנאחופ 'ל .ןִד םכש לש הרצב ,(םילהת) ו תומחלמב [תונתמב ינתננח
 םירעה לע םיהלא . . ועסיו רמאנש , תתח ..ועסיו .ן 'וגו תתח . .ועסיו ,ן"א םיהלא . . ועסיו ל הגו
 לע ..תתח יהיו ביתכה  ,[ך בקעי ינב ירחא ופדר אלו םירעה לע ..תתח יהיו 'תכד .1א םהיתוביבס רשא
 ;מיתכאחפד םילבא תכרבב .ן [תוכרבב | מתכנ!אחפד ינתמחנו .ן ינתמחינו ;5א ינתמחנ | ך םירעה
 אריו .מכנ'או דוע (] 'קעי) בקעי לא םיהלא אריו .ל 'וגו םיהלא אריו ['וגו -- אריו * | 1 םיליבא תכרבב

 | ת"אחד 'ל :פ םיהלא

 ןאמ ןירמא הקבר התמש העשב אצומ תא םש אתקיספבו ,'וכו םיהלא אריו רמאנש םינפ ול האראש ןידב
 המ ?וכו אעישר ושע קופי ושע ינפמ חרב בקעי תיבה ךותב בשויו תוהכ ויניע קחצי תמ םהֶרבא המוק קופי
 אלא התתימ ומסרפ אל םיבותכה ףא םיברב התטימ האצי אלש יפל אנינח רב יסוי ר"א הלילב הואיצוה ושע
 ןולא אוה ינוי ןושל ןתנ ו י ר"א תוכב ןולא והמ תוכב ןולא ומש ארקיו 'וכו הרובד .תמתו .ד"הה רצה ןמ
 (תוכב .ירת תוכב ןולא אוה ינוי ןושל ןתנ וי 'ר םשב ןמחנ רב לאומש ר"א םש י"כ ינשבו) .ירת
 בקעי לא םיהלא אריו ד"הה ומא תרושב ול תאב ותקינימ לש הלבא רמשמו בשוי בקעיש דע וכב תויכב .יתש
 תכרב וכרב רמא ןתנוי 'ר םשב אחא 'ר וכרב הכרב המ ותוא ךרבופ םרא ןדפמ ואובב דוע
 קתעוה ןאכ ר"במו ,'וכו ויתובא ןוע רכזי רמאמה לע 'רנכ בסומ ה"לק 'ר טוקליב אתקיספ ןויצהו) "וכו םילבא
 י"שרב 'יעו ש"ע אצת אמוחנתב םג רמאמה ותואו ,('וכו רחא ןולא אוה ינוי ןושל "וכו הרובד תמתו םש
 ומש ארקיו .ביתכד םילבא םחנמ 'וכו ה"בקהש וניצמ םש תלהק שרדמבו ,ד"י ט"ק םילהתו ןולאה תחת ה"דב
 תעומש ול התאב ותקיגימ הרובד לש הלבא רמשמש דע תוכב ןולא והמ ןמחנ רב לאומש 'ר רמא תוכב ןולא
 :וכרב םילבא תכרב ךרביו רמוא בקעיבו תוכב ןולא .רמאנ ךכל תויכב יב הכבו ומא .הקבר

 הפסוה ןאכ [ת"יכו] ?יסופדב .'וכו השע 8 :החותפ ,השרפ ןאכ ארקמבו ,פ"פ ןמסנ ר"פדב .בפ השרפ
 הטישהמ ינכ העבונ התצקו 'וכו בקעיב םייקתמו דודב רבדמ הבוטל תוא ימע השע החיתפה שארב הרז
 הבוטל תוא ימע השע בקעי רמא הזה קוספה רמאנ בקעיב הבוטל תוא ימע השע .א"ד םש םילהת שרדמב
 תירקיעה 'יגהב שרדה םעט שרפתנ אלו ;ויפולאו ושע הז םהל התלכיו 991 רצ ליעל םג 'יעו ןיפולאו ושע הז
 ךומסב דוע יוגה ל"יכבו 'וכו ועסיו 'פמ הייארהו תונ ת מ ב ינתהזע יריכמ 'קליו י"ב ראשו  ל"יכב ונינפלש
 ינתרזע [?]ונינפלש החיתפהמ ףסונ םש םילהת 'קליב םילהת .שרדממ קתעוהש רמאמבו ,תונתמב ינתננח
 ונינפלש 'יגל שרדה םעט ילואו] ג"עצו םכש לש הרצב ינתרזע 'יגה וניש 'יסופדבו ,'וכו תומ ח למב
 ידו לעו םכשמ וחקל רשא הזיבה בישהל בקעי ינב ירחא ופדר אל םירעה לע םיהלא תתח ינפמ יכ
 תוגוש תוחיתפ ישאר [ת"יכו] 'יסופדב ופיסוה הירחאלש החיתפו וז החיתפ ןיבו [תונתמב בקעי הכז הז
 "וכו רמא הכ ביתכ (688 דצ ליעלו יט 'יס ד"כ םילהת שרדמב 'יעו) 'וכו הלעי ימ .ביתכ ןאכ .ושרדנ  אלש
 שוא ביתכ ןבשויל השקש תועטוקמ תוחיתפ .יתשו 'וכו ופדר לע ד"הה "וגו יתוקנ אל םמד יתקנו ביתכ
 :ר"ב 'יפבו טוקליבו י"כ לכב המואמ אצמנ אל תוחיתפה  וליא לכמו ,'וכו י"י- תכרב ביתכ 'וכו תונומא
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 ימשל חנוט הנוכש ימ םא המ (רכ: תמש) 'גו\ יל השעת המדא הבזמ חתפ קחצי 'ר
 ף"הה וכרכמו וילע הלגינ ינאש המכו המכ תחא לע יאסכב הקוקח ולש ןינוקיאש בקעי וכרכמ ינירה
 :'ונו כקעי לא םיהלא אריו

 פא המ (ד ט אוקי) םכילא הארנ יי םויה יכ 'ונו םימלשל ליאו רושו חתפ יול 'ר
 תחא לע יאסכב הקוקח ולש ןינוקיאש בקעי] וכרכמו וילע הלננ ינירה ימשל ליאו רוש בירקהש הז
 :[יוו בקעי לא םיהלא אריו ר"הה וכרבמו וילע הלגינ ינאש המכו המכ

 ותאצכו תוכרב ןעטינ וימח תיבל ואוכב (וחכ םירג) ךתאצב התא ךורבו ךאבב התא ךורב
 (ד חכ תישארב) 'ונו ךתא ךרבי ידש לאו תוכרב ןעטנ וימח תיבל ואבב ,תוכרב ןעטינ וימח תיכמ
 :'ונו בקעי לא םיהלא אריו תוכרב ןעטנ וימח תיכמ ותאצכו

 הז רמוא רזגתו (חכ ככ בויא) רוא הגנ ךיכרד לעו ךל סקיו רמוא רזגתו חתפ היכרב 'ר

 : סט טוקני 7 = : 480 ד5 ליעל 'עו ,סט עוקל 4 921:  דת 788 דפ ליעל 2 : 480 דפ ליעל ייעו סיילק 'כ עוקני 1
 : 989 75 ליעל ,סט עוקלי 0

 וו תאמ הכרב אשי "וגו םיפכ יקנ 'וגו םוקי ימו י"י רהב הלעי ימ ביתכ ,כנאופ [חתפ קחצי 'ר 1

 : הז תוכרב בר תונומא שיא ביתכ "וגו שדקה רה קדצ הונ י"י ךכרבי ורמאי דוע תואבצ י"י רמא הכ ביתכ 'וגו
 אלא ןאכ ביתכ ןיא רושעי אל רישעהל ץאו רישעת איה י"י תכרב ביתכ ושע הז הקני אל רישעהל ץאו בקעי
 םמד יתקנו ביתכ חימלוע יוקנ ול ןיאש רשוע תוברהל תלחמו תמשבו תידוהיב ןתתתנש עשרה ושע הז הקני אל
 ימ 'תכ א"ד ,ך -, ואובב דוע בקעי לא םוהלא אריו וימחר תחשו ויחא ברחב ופדר לע ד"הה 'וגו יתיקנ אל
 ..'תכ ושע הז . .שיא 'תכ שדקה ..רמא הכ 'תכ י"י . .אשי בביל רבו םיפכ יקנ ושדק םוקמב םוקי . .הלעי
 רככ םיפלא תרשעב לארשי תא הנקש עשרה ןמה הז הקני אל רישעהל ץאו א"ד המע בצע ףיסוי אלו רישעת
 ץאו א"ד שורושחא ךלמל ןתנש ונוממ לע םיילפכ ילפכ םנומט זזוב אוה םתוא גורהישכל בשח אוהו ףסכ
 ,ו [יוגו | [ך -. םרא ןדפמ ואובב בקעי לא . .ד"הה יתיקנ ..יתיקנו 'תכ ..ןתחתנש ושע הז הקני אל רישעהל
 /ן המ ימא .ונ הטו .ל סנ [כאפ המ * | תניאוד 'ל .כ ךיתולוע תא ..תחבזו .ם וילע תחבזו ,?א 'כו
 | ן הנג .יתכנא"|פך הנבנש | יהז /תכנאופְד הז םא [ימ םא | [ְד המו רמוחו לק םירבד ירהו
 ויֶלע הלגנ ,1 וילע הלגנ ,ָך וכרגמו הלגנ [וכרבמ | .כפ ינא ;תוְד ינא ירה .ינא [ינירהה 2 | ן חיבזמ
 | ל יל .[ולש ** | + ךיתכרבו ךילא אבא ביתכדכ וכרבמו ..הלגנ  :א וכרבל ..הלגנ תכן וכרבמו
 /י'א'א רוע בקעו לא .תכד בקעי לא [ן 'וגו -- לא *8 | ל וכרבמו --ינאש |  ןיך העובק [הקוקח
 ,פאפ (המ | תכנאופד יל .ל סכילא הארנ סויה יכ [סכילא -ייכ * | תכאופ יל וגו 4 | פ יל .ל רוגו
 ,פנאופ [ליאו רוש < | תד 'ל .ירכנאופ [פא | ד המו רמוחו לק םירבד ירהו ,] המ 'מא ,1ךנ המו
 ולש . .בקעי ['וגו --בקעי * | כאפ יל וכרבמו | .כפ ינא .ןְד ינא ירה .ירתנא [יניוה | 1רתד ליא

 תחא 'וגו ןינוקיאש בוקעי ,ןך בקעי לא םיהלא אריו ו"כאע ..בקעי ,ך םיהלא אריו 'כו המכ ..יאסכב העובק
 הקוקח ..ןינוקיאש הז .3א ו"כאע יאפכב הקוקח ולש ןינוקיאש בקעי ,ן 'קעי לא םיהלא אריו 'מכ
 התא ךורב ריעב התא ךורב , - 'יתכ [ךורב 7 | ?א 'וכו ,37 ?וגו .פפ וכו בקעי ,1ך המכו ..אסכב

 ..ךויבו ['!ךכ"אחְך ךתאצב -- ךורבו * | א ךתאצב .1 ךיאכב .ו'רתכ'אחופד ךאובב | 1 - הדשב
 תיב) וימחלש ואובב [תוכרב --- ותאצבו -- ואובב * | ינפל 'ל ,ן 'וגו ,1א ךאובב ..ךורבו ,[ְ] ךיתאצב

 ..תיבמ ותאצב (1א תוכרבב) תוכרב ןעטנ ..תיבל (1 ואבב) ואובב ,) תוכרב ..וימחמ . .ןעטינ ("ל וימח

 | יתכחד 'ל .פ תוכרב ןעטנ םשמ (ותאצב ל"צו) ותאצמ תוכרב ןעטנ . .תיבל ואובב ,1א"] תוכרב ןעטג
 | 5 יל .?א ןעטנ [תוכרב ןעטנ | 5 יל ,ן וימח תיב לא [וימח תיבל | וירתכאחופְד ואובב .1 [ואבב 8

 [יתאהוד וימח תיכמ * | יתג ותאצב 9 | יתכנאחפד 'ל .ר ['וגו | יתכנאחופד ךתוא .ל תא [נ ךתא *
 | נפ 'ל .י ..ןעפ .] תוכרב ןעטינ .7 תוכונג ןעטנ [ףכאחד תוכרב ןעטנ | .כנפ 'ל .ל וימחמ
 ואובב דוע ..לא  .!א ותוא ךרביו דוע ..לא ,נ רוע בקעי לא .תכד בגקעי לא [יופ 'וגו -- לא *
 לא -- היכרב 'ר*10 | ל םינבב חמשו תוכרבב עבש "וגו. ותוא ךרביו "וגו .?א ותוא ךרביו םרא ןדפמ
 ןעפנ ךימח תיבמ ךתאצבו תוכרב ןעפנ ךימח תיבל ךאובב רוא הגנ ךיכרד ינש לע . .היכרב 'ר ['וגו בקעי
 רוא ..ינש לע .. ךיכרד לעו בוקעי הז ךל םקיו 'א רזגתו 'גו ךל םקיו 'מוא רזגתו ...היכרב ר = ,ל תוכרב

 אריו 'פל 480 דצ ליעל קחצי 'ר תחיתפ םג ןונגסה ותואבו ,ךיתכרבו ךילא אובא קוספה ףוסו .'וכו המדא חבזמ 1
 וירחא וספדוהש םיסופדבו א"דפפ 'דבו 'וכו המדא חבזמ הגוכנה 'יגה כ"ג םינשי םיסופדבו ,םש י"מב ייִעו 'וכו וילא
 ,'וכו וילא אריו 'פל םש ליעל הז ןונגפב ל"ר תחיתפ ןכו .'וכו חתפ יול 'ר 4 :'וכו םינבא חבזמ שבתשג
 יתמלשהו ,'וגו םימלשל ליאו רושו חתפ יול 'ר עטיק פוקליבו ,תעטוקמ וז החיתפ יתנייצש י"כבו ל"יכבו
 ומכ וימח תיב הגוהו וימחלש בותכ ל"יכב .ןימח תיבל ואובב 7  :הינפלש החיתפה םויסכ החיתפה וז
 ל"יכב החיתפה םויסב ףסונ שוריפו ,נ"חעו וימח תיבמ יתהגהו וימחמ ותאצבו 'יגה םימעפה יתשבו ,ךומסב
 *חמשו ידאב תולמה 'וגו תא ךרבי ידש לאו רחא םש ףסונ ןכו] םינבב חמשו תוכרבב עבש 'מוגו םיהלא אריו
 ותוא ךרביו רטאנ ךכל ךתאצב התא ךורבו ךאובב התא ךורב ה"שז שרפמ ט"קלבו ,[ןהילע ,דוקנו תוכרבב
 ןדפט ואובב 200 דצ בוט לכשבו ,תוכרב ונעפ ותאצבו ךתוא ךרבי ידש לאו תוכרב ןעטנ וימח לא ואובב ירהש
 'ר 10 :תוכרב ונעיט ותריזחבו "וכו ידש לאו 'אנש תוכרב ונעיט וימח תיבל ואובב ךל רמול אלא ל"תמ םרא
 אל םשו ,טוקליב האצמנש החיתפה התוא לע כזמב ריעה רבכו 'יסופדב תרדענ וז החיתפ | .'וכו חתפ היכרב
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 וימח תיבמ ותאצבו תוכרב ןעטנ וימח תיבל ואוכב רוא הגנ ךיכרד ינש לע רוא הגנ ךיכרד לעו ,בקעי
 ןעטנ וימח תיבמ ותאצבו 'וג ךתא ךרכי ידש לאו תוכרב ןעטנ וימח תיבל ואובב] תוכרב ןעטנ
 :[יוג בקעי לא םיהלא ארו תוכרב

 םיקמ ימ יול 'ר םושמ היכרב 'ר (וכ דמ היעשי) םילשי ויכאלמ תצעו ודבע רבד םיקמ
 אוה דיתע ול רמאו בקעי לע הלגנ דחא ךאלמ אלא  ,םילשי ויכאלמ תצעש ןיעדוי ונא ןיא ודבע רבד
 (הבי עשוה) רבדי םשו ונאצמי לאתיב ד"הה םש דמוע ינאו ךמש תא ףילחהלו לאתיכב ךילע תולגיל
 םיאיכנה לכש םלשורי ,ךאלמלש וירכד םייקל ליבשב ה"בקה וילע הלגנו ונמע אלא 'תכ ןיא ךמיע
 :'וג בקעי לא םיהלא אריו המכו המכ תהא לע הילע םיאכנתמ

 5פקיספ ,(י3 3"ק) .סלילס ילסצ יקיו 'פ ססקיספ ,וייכ דפ סיעשי יכיכע 'קלי ,(ס"פס) גייכט 'כ סיעשי 'קלי ,סס קני 4
 : 919 75 לועפ 5  :ז"י "כ 03 3'פ סעוקנפ ,('3 ס/פ) סט יפנכ

 רמוא רזגתו . .היכרב 'ר  ,ן בוקעי לא . .אריו וימח תיבמ ותאצבו ידש לאו תוכרב ןעטנ וימח תיבל ואובב
 ןעטנ ותאצבו תוכרב ןעטנ וימח תיבל ואובב רוא . .ינש לעו . .ךיכרד לעו בקעי הז רמוא רזגתו "וגו ךל םקיו
 תיבל (5 ואובב) ואבב רוא ..ינש לע ..ךיכרד לעו בקעי הז ךל םקיו רמוא רזגתו . .היכרב 'ר 5,  תוכרב
 הז ךל םקיו רמא רוזגתו . . היכרב 'ר .21א תוכרב ןעטנ וימח תיבמ (ב ותאצב) ותאצבו תוכרב ןעטנ וימח
 םקיו רמוא רזגתו . . היכרב 'ר  .?א "וכו תוכרב ןעטנ וימח תיבל ואובב רוא ..ינש לע .. ךיכרד לעו .בקעו
 רזגתו . .היכרב "ד ,פ ותאצבו תוכרב ןעטנ .וימח תיב ואובב רוא . .ינש לע . . ךיכרד לעו בקעי .הז "וגו ךל
 ינש לע ... ךיכרד לעו ךל םקיו רמוא רזגתו ...היכרב 'ר 2,  רוא הגנ ךיכרד לעו בקעי הז ךל םקיו .רמוא
 [יתכנפד םילשי --םיקמ *4 | ךֶד 'ל ,יו תוכרב ןעטנ . .ותאצב תוכרב ןעטנ וימח .תיבל ואובב  ךיכרד
 ,כא חתפ = [יול 'ר | םשב | ?א יל ,1א םילשי וכאלמ . .םיקמ ד"הה .ן ודבע ..םיקמ ,ל גו ודבע . .םיקמ
 /ך םיקמ 'מאש הממ | ,[ך םיקהשמ ,7 םיקמשמ | ,(היעשי) ונ םיקממ | שו [םיקמ ימ | ₪ ?או חתפ

 ,ורכפ עדוי יניא .] ןיעדוי ..ןא ,חך םיעדוי ..ןיא | 35א םילשי ויכאלמ תצעו ₪ [ודבע 5 | מכאפ םיקמ

 יבא . . הלגנ ךאלמ .ָּד בקעי וניבא לע ..ךאלמ , [בקעי -- ךאלמ | (םש) ו יל אלא | (םש) וָּב עדוי  ינא
 אבשכ ,) בקעי לע הלגנש . .ךאלמ ,(םש) ינ בקעיל הלגנ ..ךאלמ ,ן בוקעי ..לע ..דחא ךאלמ ,ן בקעי
 .מיירעכגאחופ [אוה | (פש) יי יל ול | מכאפ דחא ךאלמ (מ!א וילא) וילע הלגנ וימח תיבמ בקעי
 ,יִ) [לאתיבב | זך ךתולגהל . ףכ תולגיהל מ (סש) יעאןפד :תולגהל .ו'רַנ [תולגיל 6 | (םש) יִתִד ה"בקה

 דיתע .מ(פש)יכנאחופ [דמוע |  כפ 'ל תא | ג ףילחלו | מ (םש)י'רכגאפ 'ל .עתחה לא תיבב
 רבדי םשו ;,ן [רבדי םשו | מ (שש)יירעתחפד לא תיג :כגאו [לאתיב | 3 ךתד דומעל

 !יתכ ןיא ,ן ןכ 'תכ ןיא ,1א 'יתכ ןיא | ([ך ךמע רבדי) ךמע 7 | ן "וגו ,מ(םש)י'ירעתכאחפהד וגמע
 ,ת ונמע רבדי אלא .מ (םש)יירעכנאפ [ונמע אלא | מ (םש) יי'רעתכג"אחפד ןאכ (מכפ בותכ .תך 'תכ)
 /מכאפ ירכ .ירענחו [ליבנשב | ןִ הלגנש דמלמ .1ךנ הלגנ | ₪ 'ל ,ןְד ונמע רבדו םשו אלא
 :רע םילשורי | מ רוע בקעי לא םיהלא אריו ינש ,(םש) יי דחא ךאלמ לש | מא ורבד | (םש)יתד יל
 ירבד םייקיש ₪ [המכו ל | ןפְד ןיאבנתמ .יירךעכנאח [םיאבנתמ 8 | ן ןיאיבנה | (ת יל "וגו -- םלשורו)

 | כגאחפדל "ל .ן 'עי תא . .אריו ['וגו -- אריו * | ך ויאיבנ

 לעו בקעי הז וכו היכרב 'ר החיתפה שאר קר אתיא ג"וכבו ,בק עי הז "וכו רזנתו החיתפה שארב .קתעוה
 טוקליבו י"כ ראשבו ל"יכב םגו ,'ו כו  תוכרב ןעטנ ,וימח תיבל ואובב .עטיק 'ב א"יכבו .,רוא הגנ  ךיכרד
 לכ לעו היכרב תלמ לע דוקנ ל"יכבו ,'וכו ידש לאו  תוכרב ןעטנ וימח תיבל ואובב החיתפה ךשמה רסח
 תיבמ ךתאצבו 'וכו ןעטנ ךימח תיבל ךאובב ל"יכב ןושלה םגמוגמו ;ףוס דע .'וכו ךיכרד .ינש לע ןמ תויתואה
 ספדנה ר"ב 'יפב םג הרכזוה החיתפהו ,הינפלש החיתפה ןונגפכ החיתפה יתמלשהו יתהגהו תוכרב ןעטנ ךימח
 989 דצ ליעל הרדסנש "וכו רמוא רזגתו ב"ר תחיתפבו ,האיציבו האיבב ךיכרד ינש לע ךיכרד לע םש שרפמש
 ףוסו ./וכו רבד םיקמ 4 :שיייעו 'וכו ךמע יכנא הנהו ידמע םיהלא היהי םא רוא הגנ ךיכרד ינש לע שרדנ
 ןועדוי ונא ןיא ודבע רבד םיקמ רמאש המ ןמ 'וכו םיקמ ימ יול 'ר שרודו 'וכו בשות םלשוריל רמואה קופפה
 לש וירבד ודבע רבד םיקמ ה"בקה םא בותכה םעט אלא ןושלה לפכל ךרוצ המו הימתב םילשי ויכאלמ תצעו
 הכרבה ול הליגו ?וכו לארשי םא יכ ךמש דוע .רמאי בקעי אל ול רמאו בקעי לע .הלגנש .דחא ךאלמ ותוא
 הזו םלשורי לע םלוכ םיאבנתמש םיאיבנה ויכאלמ תצע םילשיש המכו המכ תחא לע וכרבל ה"בקה דיתעש
 וכרבו ךאלמ לש וירבד םייקל ליבשב ה"בקה וילע הלגנש ותוא ךרביו 'וכו בקעו לא םיהלא אריו ןאכ בותבש
 לא םיהלא אריו החיתפה םויס יתמלשהו ,'וכו ךמש היהי לארשי םא .יכ בקעי דוע ךמש ארקי אל ול .רמאש
 ומע קבאנש ךאלמה ול רמאש יפל שרפמ "וכו בקעי ךמש םיהלא ול רמאיו 'פב םש בוט  לכשבו ,'וגו בקעו
 םייקל ידכ "וכו ארקי אל רמאו ה"בקה וילע הלגנ ךכיפל "וכו לא תיבב ךילע תו לג הל ה"בקה דיתע
 'ע ךורעבו ו"יכב םג אתיא םי קמ י מ 'יגהו ,םילשי ויכאלמ תצעו ודבע רבד ,םיקמ ה"שזו ךאלמה ירבד
 רבד םיקמ ה"שהז קתעוה 586 'ומע ג"המבו ,המכו המכ תחא לע דע רמאמה לכ קתעוה םשו ,לא תיב
 בקעי לע הלגנ דהא ךאלמ אלא "וכו ןיעדוי ונא ןיא ודבע רבד םי קמ מ 'וכו םשב היכרב 'ר 'וכו תצעו ודבע
 םשו ונאצמי לא תיב ינש םש ד מ וע ינאו 'וכו לא תיבב ךילע תולגיל ה"בקה  דיתע ול ?מאו וניבא
 ,ו"כאע הילע םיאבנתמ םיאיבנה לכש םלשורי ךאלמ לש וירבד םייקל ליב ש ב "וכו הלגנו ונמע רבדי
 ויכאלמ תצעו ודבע רבד םיקמ .אוהש ימ רמא יול ר"שב היכרב 'ר ודבע רבד םיקמ םש אתקיספב רחא ןונגסבו
 וניבא בקעי לא הלגנ דחא ךאלמ אלא בשות םילשוריל רמואה אוהש םיעדוי ונא ןיא םילשי
 וניבא בקעי לע ה"בקה הלגנו רזח 'וג לארשי םא יכ ךמש דוע רמאי בקעי אל ול רמאו
 םיאיבנה לכש םילשורי 'וגו בקעי ךמש םיהלא ול רמאיו ינש ךאלמ ותוא לש ןתריזג םייקל
 םש אב ב"מ אמוחנתבו ר"יספב םג 'יעו (םש ליעל 'יסופדב הפסוהה ןושל הז ןונגסכו) ו"כאע הילע .םיאבנתמ
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 ירי לע הנושארה המ הנושארככ דוע א הנינח רב יסוי 'ר דוע בקעי לא םיהלא ארוו ג
 ,רחאל אלא הירב לע ימש רחיימ יניא דוע אנהכ רכ אנא 'ר רטא ,ךאלמ ידי לע היינש ףא ךאלמ
 :ךילע הלגנ ינא תחא םעפ דוע ןדוי 'ר רמא

 :םילכא תכרכ ןתנוי 'ר סשכ אחא 'ר ,וכריב המ ותוא ךרביו
 ןכואר רמוא יתייה קחצי 'ר 'שמ ןרוי 'ר הברו הרפ ידש לא יגא םיהלא ול רמאיו (אי = %ד

 הז יוג יתרמאו יתרזחו ומא יעטב אוה ןיירעו ויצלחמ אצי רככ ןמינבו ץוחכמ רבכ ןועמש ץוחבמ רככ
 :(יב ביי 5 סיי) נ"פ יסנכ ססקיספ ,ו"'לק כ טוקלי 5 | : ל"פפ ףופ ליעל 4 = : פילק 'כ עוקל 1

 ;תפד רג .כנא [רב | ם יל ,ל וגו .תד רוע .1 בוקעי לא .1 בקעי לא !כאח רוע -- לא * 1

 ,כ'אופ [הנושאהה | כ'אפ הנושאינ | תכגאחוד ימא | כאד אנינגתו .תגופ [הנינה | ו ןב
 ,1א יטנ אכה .תכופד היינשה .ינִח [היינש ל | (ךומסב ןכו) [ך די | ' הנושארב ,[ןנ*אחִד הנושאר

 ,1ףנ!א [רחיימ | "א'א -. הזבקה 'מא [דוע | ד היכרב .י'רכנאו\פ [אנהכ רב אבא | *א ג*ה
 אוה רחא ,נא דחא ,] [רחאל | כ אירב .] הייריב | 2'א ימש תא | כ רקימ ,פ הלגמ .יתַאְוְד רחימ

 ירש לאב) םמע רחא אלו בקעי לאו קחצי ([ך לא) לאו םהרבא לא אראו ינש רחא לע אלו ךילע .ם ומצע

 ךילע ימש תוארקהל ללכב תא ףא 'וגו קחצי יהלאו ךיבא םהרבא יהלא 'יתכד דחא .תןְד (ןך םכמע רחא אלו
 | תחד תוחא :כנא|פ [החא | "אא -. ה"בקה רמא [דוע 8 | 2 בקעי יהלאו קחצי יהלא םהרבאא יהלא דבלב
 | זוכיאחפר וכרב . . .2] וכריב הכרב ,?א וכרב | פל ךתוא .] ותא [תכנאחלד וחוא * 4 | ל /5 [ינא **
 | תכאחד וכוג .נְן וכריב ₪ .פ [םילבא | ן ןנחוי .5כ ןתנ | ן הנוח ,ך אפא .תכנאהפ [אחא

 להקו יוג ,ו הברו הרפ .] ידש ..רמאיו ,[ְ ךממ היהי םיוג להקו יוג הברו הרפ . .רמאיו [הברו -- רמאיו 9

 | ח - בקעו רמא ,%א - ולא ,כ'אפ =.-וליא [יתייה | םשב | ל הדוהי [ןדוי ** | א ךממ היהי םיוג
 ,וורתנהוד ץוחבמ אוה . .ןועמש [ץוחכמ -- ןועמש | 'רתכאחופד אוה ₪ ,יג [רבכ 6 | - 'א [רמוא **

 .יאחפ ןידעו | ג ייצלחמ ;ח יצלחמ | אפ ןיטינב .כ ןמיגב .יתוד ןימינגו .ח [ןטינבו | כ'אפ 'ל
 | י אלא .1רתכנאופד יתרמאו יתרזח ,ןזֶד [יתומאו יתרזחו | כאפ יעממ אצי אל [יעמב אוה | ן ןיאדעו

 םיהלא אריו בותכה םעט .הנושארבכ דוע 1  :[ש"ויע שבושמ  אוה םש היעשיבו ,עוטק רמאמה ןאכ טוקליבו]
 דחאו ,ובושב ךחאו ותכלב דחא הזה םוקמב ינש םעפ דוע י"שריפ יפל 'וכו םרא ןדפמ ואבב דוע "וכו
 םיהלאה וילא ולגנ םש יכ לאתיב לא םוקמל אָרְקיו 'ז קוספב ןאכ ןכו וילע בצנ י"י הנחו ש"מ אוה ותכלב
 רמאיו םש שמ םעטו ,ךיחא ושע ינפמ ךחרבב ךילא הארנה לאל חבזמ םש השעו 'א קוספבו ,ויחא ינפמ וחרבב
 םא םג יכ ,הזל ךרוצ ןיאו) לאתיבל הלעיש ול רמאש ול הלגנ ךאלמ 'וכו לאתיב הלע םוק בקעי לא םיהלא
 ינש םעפ קיידמ י"שרו ןרחל ותכלב ומע רבדש םוקמב לא תי ב ב רובדה היה אל םש ומע רבד ה"בקה
 םיהלא רמאיו קוספה הז לע בסומ םרא ןדפמ ואבב רוע שרפל םג רשפאו ,ק"דרב םג 'יעו [הזה םוקמב
 ,[200 דצ בוט לכשב שרפמ ןכו ;םעפ רוע וישכע וולא הארנו םרא ןדפמ ואבב ומע רבד רבכש] 'וכו בקעי לא
 ,"'וגו םיהלא יכאלמ חנהו םרא ןדפל ךלהשכ "וכו ךאלמ י"ע הנושאר המ א"באה 'יפ ח"ביו רמאמב ןאכו
 םש רכזנה םיהלא היל עמשמד לא תיב הלע םוק ול רמאשכ והזד 'רנ ךאלמ י"ע הנושאר המ 'יפ ת"פיבו
 דוע ךמש רמאי אל ול ורמאש "וכו הנושארה נ"א ךל יתיארנש יל ק"לו ךילא הארנה לאל רמאקדמ ךאלמ
 !וכו ינמט ךדיחו תא ךנב תא תכשח אלו ומכ וחלוש םשב רובד אוה ידש לא ינא .ש"מו ןאכ היינשהו .בקעי
 !ןכו ודבע רבד םיקמ החיתפהב שרדנש ומכ םש רמוע ךאלמ היהש אלא ה"בקה אלו ךאלמ י"ע ק"ל אמשו
 ר"א דוע בקעי לא םיהלא אריו קתעוה 204 דצ בוט לכשבו] ע"צ דועו [ל"דרה 'יחבו] ו"זרהמ 'יפב םג ייעו
 רוע דוע ןדוי ר"א ךאלמ ידי לע הנורחא ףא ךאלמ ידי לע הנושאר המו הנושארבכ דוע אנינח ר"ב יסוי
 ידי לע היינש ףא חילש ידי לע הנושאר המ הנושארבכ אבוה הדגא שרדמבו ,ךמע רבדמ ינא תרחא םעפ
 .ה"בקה רמא 'וכו תחא םעפ דוע ןדוי 'ר רמא ךומסב ןכו 'וכו דוע ה"בקה רמא וכו יניא דוע 2 :[חילש
 םעטו .'וכו וליפא ה"דב םש י"מבו 950 דצ ליעל 'יעו ןכ 'יגה 'א א"יכבו ךילע הלגנ ינא תחא םעפ דוע
 שרפמו סרוג ט"יכ ר"ב 'יפבו .השלש אלא תובא ןיאו ךדבל ךל דחאל אלא הירב לע ימש דחיימ יניא דוע
 /ד תומש) בקעי יהלאו קחצי יהלא םהרבא יהלא רמאנש רחא לע אלו ךילע אלא הירב לע ימש דחיימ יניא
 ,[יב ז"יק םיחספ 'עו] 'וכו םהרבא לא אראו קוספה אבוה 'יסופדב ףסונש שוריפה הזבו ,םהמע רחא אלו ('ה
 תחא םעפ דוע םעטו ,נ"חעו 'וכו ךיבא םהרבא יהלא 'יתכד דחא כ"יכבו ,ומצע אוה דחא ףסונ פ"יכבו
 :(יב ו"מ תישארב) 'וכו הלילה תוארמב לארשיל םיהלא רמאיו ביתכדכ םירצמל ךתדיריב ךילע הלגנ ינא
 ןתגוי יר םשב אחא 'ר א"פפ ףוס ליעל 'יסופדב םג ןוכנלו ,אסא 'ר ןאכ שבתשנ 'יסופדב .'וכו אחא 'ר 4
 םיוג להקו יוג הברז הרפ ה"בקה וכרבש בותכה הז יל השק היה הלחתמ 'ולכ .רמוא יתייה 5 :ש"ויעו 'וכו
 וינב ןכו ץוחבמ רבכ ןועמש דלונ רבכ 'ולכ ץוחבמ רבכ ןבואר ומעמ .רבכ ואצי וינב לכ אלהו 'וכו ךממ היהי
 יתרמאו יתרזחו לאתיבמ ועסנשכ דלונו ומא יעמב ןיידע אוהש י"פעא ויצלחמ אצי רבכ ןמינב ףאו םיוחאה
 םיטבשה ןינמב ויהיו ףסוימ תאצל ןידיתעש םירפאו השנמ הז םיוג להקו דלונ אל ןיידעש ןמינב הז יוג
 הרז הפסוה איה שרפל ת"פיב קחדנש םיוגה אלמ היהי וערזו ביתכד הייארהו)  ת"פיב 'יע ןועמשו ןבוארכ
 י"ע קחטנו םינפבמ אוה רבכ ןועמש -בותכ 'א א"יכבו ,(טוקליבו י"כ לכב אתילו [רחואמה ת"יכו] 'יסופדב
 שרפמ ט"יכ ר"ב 'יפבו ['וכו השנמו םירפא הז םיוג להקו 'וכו רבכ ןבואר הברו הרפ 'יגה טוקליבו] ,תודוקנ
 ןבוארב רמוא יתייה םא הבְרו הרפ ה"בקה יל רמא המב בקעי רמא ךכ .קחצי 'ר םשב ןדוי 'ר רמאמה
 ּועמב ןידע אוהש י"פעא ויצלחמ אצי רבכ ןמינבו ץוחבמ אוה רבכ ןועמש דלונ רבכ רמולכ ץוחבמ אוה רבכ
 תצקו ,םיטבש ינש ולא ודלונ אל ןירעש םירפאו השנמ הז םיוג להקו ןמינב הז יוג יתרמאו יתרזח ומא
 יכבו ;יצלחמ אצי רבכ ןמינבו רמול ךירצ היה ןכא [ה"יכב 'יגה ןכו] ר"יספב רמאמה ןונגסמ ושוריפכ עמשמ
 םגו ,578 דצ ליעל י"מב 'יע ןמינב תביתכלו ,כ"מב םג כ"שמכ ויצלחמ 'יגה (ג"יכו ח"וכמ ץוח) םירפסה
 הז 'וכו ןינבר אוהיו םעברי הז ואצי ךיצלחמ םיכלמו :"בשר םשב 'וכו היכרב 'ר לחר יגב לַע ושרד קוספה פוס
 דחא ודלונ רבכ ךממ היהי םיוג להקו יוג שרפמו סרוג ט"קלבו ,['ח 'יס ד"יפ הבר רבדמב 'עו] תשב שיאו לואש
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 ךיצלחמ םיכלמו ןמחנ רב לאומש 'ר םשב ובלח 'רו היכרב 'ר = ,םירפאו השנמ הז םיונ להקו ןמינב
 שרדמ אלא דוד תיב תוכלמ לע קלוח היה קידצ םדא רנבא רשפיא ימא ןינבר ,אוהיו םעברי הז ואצי
 ברקל ואר המ :תשב שיאו לואש הז ואצי ךיצלחמ םיכלמו ד"הה תשב שיא תא ךילמהו שרד
 להקו יוג .וברקו וארק ארקמ  ,וקחרו וארק ארקמ וברקו וארק ארקמ אלא ,העבנב שנליפב קחרלו
 ;(ח חמ תישארב) יל ויהי ןועמשו ןבוארכ השנמו םירפא וקחרו וארק ארקמ ,ךממ היהי םיונ
 להק המ ,םימע להקב יוג תושעיל ךינב ןידיתע ןנחוי 'ר םשב [ירגנ רב ןאישא 'רו] ובייא 'רו ןדוי 'ר

 : (נ'פ) ס"5 'סיפפ יפככ סכיס ,'ג ע"פ ד"'פ םוינעפ 'טוכי 3

 אלמ היהי וערזו ביתכד ₪ [םירפאו | 'א ולא [הז | ל יל [פיוג ** | :יתאופד ןימינב .?רכנח [ןמינב 1
 ,ירכנאופ ['ר םשב | כפ 'ל ;גְן ובלח יר [ובלח 'רו | א ₪ ואצי ךיצלחמ םוכלמו [היכרב 'ר | [ךְד םיוגה

 | תכ"אחופד ןנבי .3ְד ינבר .ינא [ןינבר ל | ?א 'ל ואצי - -םיכלמו | 1ך ינמחנ | א 'ל רב לאומש | ד ירו
 היה | "א קידצ היה .1א קידצ םדא היהש .ןְד היה קידצ םדא ;ן הז קידצ םדא | תףכוד רשפא ;ינאזדפ [רשפיא

 [תיב ** | 5 דובכ קלוח היה ,יו קלוח :ד קלוחו .ְד קלוח אוהו .*א קלּוח היהו ,1 קלוח הוה ,כ'א [קלוח
 ,11רפנאופ [המ | ןך לואש ןב תשוב ,(ךומסב ןכו) ו'אזחְוְד תשוב .2ָנ?אפ [תשב 3 | ?א הז שרדמ | ל יל
 ,1רכנ!אחפד העבגב שגלפב /[ך] [העבגב שגלופב 4 | א ברקל ,1א קחרל ,י'רֶֶד ברקלו קחרל | ףד המו
 ..ארקמ .יכחפ וברקו וארק (זך ארקמו) ארקמ וקחחו ..ארקמ .?א] [וקחרו -- ארקמ | יכפ יל אלא | ו יל
 ..ארקמ [כנח ךממ -- ארקמ * | א יל ,2 וברקו וארק ארקמ ,ןןְד דימ ותוא וברקו ....ארקמ ותוא וקחרו

 ןבוארכ השנמו םירפא ([ך ותוא וקחרו) וקחרו וארק ארקמ .5 ךממ ..יוג ].  םיוג ..ארקמ ,ל 'וגו םיוג
 אלא היה אל אלהו ('א ךממ היהי םיוג) םיוג להקו יוג והמ ורמא וקחרו וארק ארקמ ,י!ְךִתְד יל ויהי ןועמשו
 וברקו וארק ארקמ ,] השנמו ..ארקמ ;כחפ [יל -- ארקמ 5 | א םיוג להקכ השועש 'מול ודבל ןימינב

 אלא םיוג להקו יוג רמוא וניא וברקו וארק ארקמ ,וִד ךממ היהי םיוג להקו (2 יוגו) יוג ([ך ותוא וברקו)

 ירו ןדוי 'ר*6 | א יל ויהי ןועמשו ןבוארכ השנמו םירפא ד"הה ונממ תאצל ןידיתעש השנמו םירפא לע
 'ר ,1ף] ןדוי ירו (1ך וביא) ובייא 'ר אד וביא ירו ןדוי יר :תל (תן וביא) ובייא 'רו הדוי יר [כְו ובייא

 רב ןאישא ;תד ירגנ ( רב) ןב ןישמ ירו ,פ ירגנ רב ןיישא 'רו [כא ירגנ --'רו * | ם וביא 'ר םשב ןדוי
 להקב | א תושעהל .ירתכחופד תושעל ,יִנ [תושעיל | ל יל  ;ן ורגנ ["ן] רב] ןיושא * ,1ף ירגנ
 | ף םיוג להקכ ,'א ..להקו .1רחְד ..להקכ :יכנ"אופ [םימע

 ומא ןטבמ ןימינב אצי אל ןיידע לבא ויצלחמ (אצי ל"צו) ואצי רבכו ומא ונממ הרבעתנ רבכ ןימינבו םיטבש רשע
 םיכלמו יל ויהי ןועמשו ןבוארכ םירפאו השנמ רמאנש םירפאו השנמ הז םיוג להקו ןימינב הז יוג ול רמאנ ךכל
 שיאו לואש הז ואצי ךיצלחמ םיכלמו ירמא ןנבר השנממ אוהיו םירפאמ םעברי אוהיו םעברי הז ואצי ךיצלחמ
 םגו ,ואצי ךיצלחמ םיכלמו לואש ןב תשוב שיא תא ךילמהו רנ ןב רנבא שרד הז שרדמ ןימינבמ ואציש תשוב
 תורעהב 'יעו ז"צפ ןמקל ייסופדה תחסונב ןכו השנמ טבשמ אוהי םירפא טבשמ םעברי שרפמ טייכ .ר"ב ייפב
 ןימינבמ תאצל ןידיתעש תשוב שיאו לואש הז ואצי ךיצלחמ םיכלמו 200 דצ בוט לכשבו ,ט"קלב ב"שר
 לע קלוח היהו קידצ היהש רנבאל רשפאש תשוב .שיא תא ךילמהו רנבא שרד הז שרדמו  דלונ אל ןיידעש
 הברו הרפ 'וכו םיהלא ול רמאיו הלחת קתעוה 596 'ומע ג"המבו .,וכילמהו שרד ןאכמ אלא דוד תיב תוכלמ
 םעברי הז ואצי ךיצלחמ םיכלמו םירפאו השנמ הז ךממ היהי םיוג להקו יוג ומא יעמב היה ןיידעש ןימינב הז
 קתעוה אלו) ןימינב הז יוג קחצי 'ר םשב ןדוי 'ר םיוג להקו יוג א "ד ונינפלש רמאמה קתעוה כ"חאו ,אוהיו
 ןנבר אוהיו םעברי הז ואצי ךיצלחמ םיכלמו 'וכו ובלח 'רו"היכרב 'ר 'וכו םיוג להקו ('וכו רמוא יתייה םש
 'ַך רמא אתיא םש ר"יספבו ,'וכו שרד שרדמ אלא דוד תיב תוכלמ לע .קלוח היה קידצ רנבא רשפא ירמא
 הארנש רמא םיטבש השנמו םירפא תושעל בקעו שרד ןמחנ רב לאומש 'ר םשב יול 'ִר ,םשב ןהכה היכרב
 רמוא יתייה ואצי ךממ םיכלמו יל רמא וליא ואצי ךיצלחמ םיכלמו 'ןגו ידש לא ינא יל .רמאו ילא ה"בקה
 יוג םיוג להקו יוג א"ד 'וכו השנמו םירפא לע רמא יינב ינב לע ךיצלחמ אלא יל רמא אל רמא םיטבשה לע
 ש"ויעו ?וכו ןימינבמ דמעש ךלמה לואש הז ואצי ךיצלחמ םיכלמו השנמו םירפא הז םיוג להק ןימינב הז
 ןתי אל ונממ שיא רמאל הפצמב עבשנ לארשי שיאו בותכש ומכ .'וכו קחרלו ברקל 8 :ש"אמר תורעהב
 לארשימ דחא טבש םויה עדגנ ורמאיו ויחא ןמינב לא לארשי ינב ומחניו ('א א"כ םיטפוש) השאל ןמינבל ותב
 וקחרו וארק ארקמ אלא "וכו (ברקלו קחרל כ"מב הגוהו) קחרלו ברקל ואר המו ייגה 'יסופדבו ,(ו םש םש)
 לכבו ,העבגב שגלפב שוריפ ןוילגב ו"דב ףסונו ,ברקלו קחרל ואר המ קר 'יגה ר"פד טוקליבו ,נ"חעו "וכו
 וקחרו וארק ארקמ שרדהלו 'וכו םיוג להקו יוג 'פה .וברקו וארק ארקמ שרדהל אבוה 'בו 'א א"יכמ ץוח םירפסה
 /וכו באב רשע השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל הנשמא םש ימלשוריה תייגוסבו ,'וכו השנמו םירפא יפה
 השא ןתונ רורא ביתכד להקב אובל ןמינב לש וטבש רתוה ובש ירמא ןנברו 'וכו המל באב רשע השמחב
 םירפא והובריקו וארק ארקמ תשבושמ 'יגה םש ונינפלו ,והוקחירו וארק ארקמ והובריקו וארק ארקמ ןמינבל
 ןיידאו ואצי ךיצלחמ םיכלמו ךממ ויהי םיוג להקו יוג והוקחירו וארק ארקמ יל ויהי ןועמשו. ןבוארכ השנמו
 'וכו השנמו םירפא והו קחירו וארק ארקמ מ"פיב 'יגה ןוכנלו .ימלשוריה ישרפמב יִעו ןמינב :דלונ אל
 ומכ ייגה כ"ג ימלשוריהמ םיעבונש םירמאמהב םש ר"כיִאבו ,'וכו םיוג להקו יוג והו ברי קו וארק .ארקמ
 ,םהיחא םע םיבשחנ ןניאש םש ףיסומו ,'וכו םירפא והוקחרו וארק ארקמ "וכו יוג והוברקו וארק ארקמ ונינפל
 ריב ייפבו ,ןנחוי ר"א גיל מ"ב י"כבו :,'וכו והוברקו וארק ארקמ ןנ חו י ר"א "גה ב"מב םג רכיאבו
 םינש איצוהל םהל היה םיטבש ביו ללכל השנמו םירפא ופנכנ 'וכו השנמו םירפא והוקחרו וארק ארקמ שרפמ
 ארקמ ןימינבל ותב ןתי אל ונממ שיא ורמאו והוקחר ךכיפלו והודינש ןימינבו ןכשמה תדובעל אציש יול הז
 כ"מב ייעו "וכו והוברק הז לעו ןימינב הז ומא יעממ תאצל דיתע ןיידעש טבש והַז יא 'וכו והוברקו וארק
 תויהל ןיכירצ םיטבש ג"ו רמולכ ךממ היהי םיוג להקו יוג ביתכדמ ובריק םש בוט לכשב .רז שוריפו ,ת"פיבו
 ןנחוי 'ר ישב וביא 'רו הדוי 'ר 'יגה ל"יכב וכו ןדוי 'ר 6  :ג"ו ירה ירת םיוג הרשע להק דח יוג בקעיל
 (ארגנ) ורגנ (ןאישא) ןיישא 'יגה אפידע ילואו ,נ"חעו ירגנ רב ןאישא 'רו יתמלשהו ןדוי 'ר ליעל ומכ יתהגהו
 ןיממע םימ'ע להקב םיוג להקו יוג שרוד ..םימע להקב | :299 רצ א"ח א"הגאבו 'א ה"ס י'הבמב 'יעו

 בז



 ו" ו
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 הל יתיימ ןנחוי 'ר 'שמ הליש רב אניבא ,המב רוסיא ןיבירקמ ךיגכ ףא המב רוסיא ןיבירקמ  םימע
 וילא י"י רנד היה רשא בקעי ינב יטבש רפסמכ םינכא הרשע םיתש והילא חקיו אכהמ
 םיוגנ להקו יוג ול רמאנ הזה םשה ול ןחינש העשמש (אל חי אימ) ךמש היהי לארשי רמאל
 0רלוי רשא] (ומטיעשותי) םהיכא [ר םשכ ןד םשלל וארקיו אכהמ הל יתיימ יאלמש 'ר ,ךממ היהי
 'ר ,ךטט היהי םיוג להקו יונ ול רמאנ הזה םשה ול ןחינש העשמש |(טכ חי סיטפש) לארשיל
 םש וארקיו ןולוכז רהל םיטעכ ךינב ושעישמ (טי גל .סירבד) וארקי רה םימע אכהמ הל יתיימ ןנחוי
 להקו יונ אלא  ,םנברק לכקמו הקרצ םהמע השוע ינא (סשסש) קדצ יחכז אלא המכ רוסיא וחבזי
 .:לחקו להק לכ לע בייחל 'א הדוהי !ר ,ןועמש 'ר ירברכ טבשו שכש לכ לע בייחל ךממ היהי םיוג

 : ינ '₪ 'ק םויכוק ,'6 ו'ג ס''פ םויכוכ 'ג ד*5 ז''פ סיסקפ 'טוכ' ,'ד סטכפ סנומד סכונד ללקיו סכפס ,ס"') ס''פ םויכוס 8

 ,ינאופ [המג | [ך רוסיא תועשב ,ך רופיא תעשב ."יכופ רוסא .ןאח [רוסיא | כָו םיביוקמ 1

 < ,ופופ רוסא .נאח |רופיא | ןְד םיד .1א 'יבירקמ .יירתכנ'אחפ |ןיגירקמ | ד תומב ,כזח המבב
 הנינח 'ר .ן ןנחוי 'ר םשב הליש רב הניגא | [ןְד תומב .ף המגב .יכנא]ןפ [המב | ןןְד רוסיא תעשב

 יר םשב (!ףך אניבא 'ר) אלוש רב אניבא 'ר :כאפ ןנחוי 'ר םשב ('א 'מא אליש רב) אליש רב (כא אנינח)
 םותש | יו הדה ןמ ,ן הכה ןמל | [ן הנינח 'ר ,ך אגינח 'ר ,!ך יגינה 'ר ,י ןנחוי 'ר ,1ף] ןתנוי

 עו ינב יטבש יסמל .*"ך ךטש . .רפסמל [ךמש -- רפסמכ * | ך ב"י .%א רשע םינש ,י'רתוכנ'אופ [הרשע
 ,ןן ךימש ..רשא ,ָך ךטש ..רשא "וגו ,ף 'וגו בקעי ..רפסמכ ," ימש 'חי ישי יאל ילא יי 'בד '!ח 'שא
 :ופ |ןחינש 8 | ן יל גל יוגו ."א'א ךמש . . לארשי דע ,31 ךמש . . לארשי "וכו ,*ַא ךמש . . לארשי "וגו
 היה *4 | ל םימע [םוג** | בם יל | 'א היבקה ול .2 יל | 'ך רמאנש .1 'נש .יתכאד ןהנש

 [וארקיו ** | | הכה ןמ | ך ךל [הל | ך יאמלש .ירתכנאופ [יאלסש | פ יל .ל יוגו (י"רתכגאןד ךממ
 + ]ל םהיבא ..םשכ ..םשלל .'א לארשיל ..םשב ..םשל [!ךכ?אָפ לארשיל דלוי רשא םהיבא --םשלל* | ל ארקיו
 ,כאופ [ןתינש | ן העשימש 5 | ןְד לארשיל דלוי רשא םהיבא ןד ([ך םשכ ,ְד 'שכ) םשב ןד ריעה םש

 היהי * | אל םימע [רתנ!אוד םיוג * | ?א םשה הז | ל םהל |ול** | 'רתְד רמאנש .נ ג
 | ן הכה ןמ 6 | ו ןיתימד תיאו .?א יתימ ןתנוי 'ר ,'א יתיימ ןתנוי 'ר | ן יל ל וגו [רתנאד ךממ
 וחבוי -- ושעושמ) אפ השעישמ | כנא קרצ יחבז ..םש .'ך יחבז וחבזו םש ,ף וחבוי םש =, ,י] [וארקי
 [אלא -- רופיא 7 | תאפד יל .יָו [וארקיו | א חבז לש ורהל .יתופד ןולובז לש (ןך וירחל) ורהל | (1 יל
 | ם 'ל .תד אלא (ך ןאכ 'תכ) ביתכ ןיא תומב רוסיא יחבז .א אלא המבב רוסיא ,1ו1] אלא המב רוסא
 ,\ הקדצ םהמע השוע ,1 הקרצ ןהמע השוע ינא .ן הקרצ ..השע ינא [הקדצ --ינא |[ ל יחביז [יחבז **
 | כמ םהמע . .ינא הקרצ (כ כיפעא) ןכ פ"עא ,א םהל השוע ינא הקדצ .ןְד םהמע השוע ינא הקרצ
 ,1ו*ףָ [ירבדכ | ל םימע [םיוג ** 8 | נא יל אלא | ן ןנברוק תא .יתככנ!אְך םנברק תא .לאפ [םנברק

 | רמוא | ךִד הדוהי 'רו .ן הדוי 'ר .פ אדוהי 'ר .!יכנא [הדוהי 'ר | תכאופְד ירבד

 םיטעפ 'ג שבתשנ ל"יכבו ,'וכו םימעכ ךינב ושעישמ וארקי רה םימ ע שרדנ ךומסבו ,'וכו םימע להק המ
 רוסיא ןיבירקמ םימע להק המ םעטו ,יוכו םימע להקל ךיתתנו יד ח"מ ןמקל כ"הלו ,יתהגהו םימע להקו יוג
 ורס אל תוטבה קר 'וכו ורס אל תומבהו ביתכדכ ,'וכו ןיבירקמ ךינב ףא לארשיל ורסאנש המכב תונברק המב
 !יסופדבו ,נ"חעו והילא ימיב םיוגכ תומב רו פ א בירקהל וונב  םידיתעש אבוה ת"הע י"שריפב םגו ,'וכו
 [המב רוסיאב ןיבירקמ אחסונה 204 דצ בוט לכשבו] ט"מ ד"יפ םיחבז 'יעו תומב רוסוא תעשב ןיבירקמ ייגה
 תומבה רופיא תעשב ןיבירקמ ךינב ףא המב רוסיא תעשב ןיבירקמ םימע להק המ שרפמו סרוג ט"יכ ר"ב 'יפבו
 ,אליש רב אניבא 'ר ג"יכבו הליש רב הניבא ו"יכב ה"כו .'וכו אניבא 1 :ת"פיב םג 'יעו ,והילא ימיב יתמיא
 ,יא ט"פ י"הבמב 'יע אליש רב (אנינח) הנינח 'ר ייגהלו ,א"הגאבו י"הבמבו ד"הסב הז םשב ארומא ןמסנ אלו
 רפסמל 'וכו חקיו ט"יכ ר"ב 'יפב שרפמ .'וכו היה רשא ל :רמא ימ םשב טמשנו אנינח 'ר קר 'יגה 'יסופדבו
 רמאנש העשמש אלא ךמש היהי לארשי רמאל וילא 'ה רבד היה רשא ןאכ ריכזהל ךרוצ המו בקעי ינב יטבש
 יוגכ המב רוסיא תעשב בירקהל ךינב ןידיתעש רמול ךממ היהי םיוג להקו יוג ול רמאנ לארשי הזה םשה ול
 ןד םשלל וארקיו ג"יכו וזיכב ה"כו .'וכו םשלל וארקיו 4 :[רחא בתכב תורושה ןיב יוג תבית ףסותנ ל"יכבו]
 ואהקוו 'יגה ר"פדב ספדנבו ט"יכ ר"ב 'יפבו כ"יכו 'בו 'א א"יכו פ"יכבו ,ז"מ ט"ו עשוהיב כ"הלכ םהיבא ןד םשכ
 העשמ אלא ןאכ לארשי ריכזהל ךרוצ המ ר"ב 'יפב שרפמו לארשיל דַלוי רשא טהיבא ןד םשכ ןד םשלל
 ויהיש א"יכ ר"ב 'יפבו) .יוגכ ןירבוע ךינב והיש רמול 'וכו םיוג להקו יוג ול רמאנ לארשי הזה םשה ול רמאנש
 בכרוהו ,['ל ח"י םיטפוש 'ע] הכימ לספ ומיקה ןדבו (ז"ע ידבוע וינב ויהיש ר"פדב ספדנבו ,המבב ןידבוע ךינב
 רלוי רשא םהיבא ןד םשב ןד ריעה םש וארקיו ט"כ ח"י םיטפושב קוספה םע .םש עשוהיב קוספה שרדה הזב
 ,700 דצו 85 רצ ליעל י"מב 'ועו דחו םברעלו םיקוספה רצקל םכרדו ,הנושארל ריעה םש שיל םלואו לארשיל
 יש כ  [תזיכו] ר"פדבו .לארשיל דלוי רשא םהיבא ןד םשב ןד ריעה םש וארקיו ןאכ 'יגה [ת"יכו] 'יסופדב קרו
 ,'וכו הזה םשה ול ןתינש העשמש ןאכ עטיק כ"יכבו ;,םש םיטפוש גרובצניג 'צוה ך"נתב 'יעו "וכו ןד
 םיוג להקו יוג ןנחוי 'ר םשב "וכו ןדוי 'ר שרד רבכ | .'וכו ןנחוי ר 5 :*ו כו ול ןתינש העשמש פ"יכבו
 יר יוגה 'בו 'א א"יכבו ,'וכו והילא חקיו ןמ הל יתיימ י"ר 'שמ "וכו אניבאו 'וכו יוג תושעיל ךינב ןידיתע
 טוקליו ו"יכב 'יגה תמכסמ ל"יכב ונינפלש 'יגה םעו ,ע"צו וכו הל ןיתי מ ד תי או טוקליבו ,'וכו ןתכוי
 רהל ופסאיו המב רוסיא ןיבירקמ ויהיש םימעכ ךינב ושעישכ .שרדה םעט 'רנו 'וכו םימעכ ךינב ושעישמ
 היה למרכה רהש ת"פיהו א"באה כ"5] למרכה רה לא לארשי לכ תא והילא ץובקישכ הזו ,ןולובז (לש ורהל)
 'עו ,היה רשא לש וקלחב למרבהש אתיא 817 דצ בוט לכשו יכ ט"מ קוספל ןטקל ט"קלבו ,ןולובז קלחב
 השוע .ינא קרצ יחבז וחבזי םש אלא היטתב המב רוסיא וחבזי םש וארקיו [תמא הזו הזו ,ו"כ מ"י ץשוהי
 ווג אלא 7 :נ"חעו (ה"ל ח"י א"מ) הלועה תא לכאתו י"י שא\ לפתו ביתכדכ םנברק לבקמו הקדצ םהמע
 ןיבירקמ ויהיש יוכו וארקי רה םימע 'וכו םשלל וארקיו 'וכו והילא חקיו םיקוספה ושרדנש רחאט רמולכ .'וכו
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 :(ע חכ םש) וילע בצנ י"י הנהו ,םיהלא וילעמ לעיו (בכ זי תישארב) םהרבא לעמ םיהלא
 :דונה יפמכ 'וגו הבצמ בקעי בציו (די

 ץראהש העשב בקעי ןב רזעילא 'ר רמא ץראה תרבכ דוע יהיו לאתיבמ ועסוו (זט
 :אב אל ברשה ןיידעו הרבע םימשנ תנועו יוצמ רבה רבכ 'מא ןנבר ,יוצמ רכהו הרבככ הלח

 :(יצ 0") ביפ יסככ ססקיספ ,סט עוקני 4 797:  75 ליעכ 8 :798 דפו 475 75 ליעל ,סט עוקני 1

 | 8 םה םה | ?א בקעי ןב שר ,!ך לר ;כפְ שיקל שיר .ןאחו [שיקל --יר | יל יוגו 1
 קוציו .1ך ךסנ הילע ךסיו דע יוגו נא ['וגו | ן בוקעי 8 | יכאפ 'ל .נ ?לוכ [וילע -- ינש | ו הבכרמ
 יפימכ | %א 'ל .ן ירובק לע .2פ השאר לע ןמש (כ קוציו) קציו .תףדד ךסנ הילע ךפיו (ך ןמש הילע) ןמש
 ול עפוש ךפה יפ אולמכ ,] רנה ..ומכ ;2פד ךפה יפ אלמכ ,%א ךפה יפ ומכ ;*ך1א ךפה יפמכ ,] דונה
 תונכ* | ד 'ל [דועל | 1רלאח 'ל .תכיאפְד לא תיבמ ועסוו ,3ּוָנְו [לאתיבמ ועפיו 4 | [ך םימשה ןמ
 ;ופ הללח .5ךנְחְ) [הלח 5 | ו ץראש | ן בוקעי | ן רזעל | ןל "וגו .י*רגחְד ץרא תרבכ ['רתכאפ ץראה
 חח רב | חח תוככ [רגכ |  ןירמ | פ ןנברו ,י1ך ןינבר | 4 רנהו | א יל הרבככ | ךתכא הלולח

 | ו ןיאע דעו ."אחפ וידעו | ת הרוצע [הרגע | תג"אוד םימשגה .י*רךכ'אחפ [םימשג | 1 רנה ,ן רבח

 ג"ל טוקליו ג"יכו 'בו 'א א"יכבו ,'וכו בייחל אלא שרדה הזב יוג להקו יוג םג שורדל ךרוצ ןיא המב רוסיא
 טבש לכ לע בייחל ןאכ שוריפו א"פ תוירוה הנשמב רבד םלעה רפ לע הדוהי 'רו ןועמש 'רד אתגולפו ,אלא
 לככ םיוג להקכ בייח דחא טבש יוג םיוג להקו יוג שרודו להק ארקנ דחא טבשד רבוסש ש"ר ירבדכ טבשו
 להק ארקנ דחא טבשד כ"ג שרודש י"רלו להקכ רפ איבהל הז ןיגעל להקכ אלא םידיחיכ ןודנ וניאו םיטבשה
 ודי לע רפ רפ איבהל םיבייח םלוכו םיטבשה ראש לכ ררוג לודגה ןיד תיב תארוהב העטש דחא טבש
 ןכ םירפ רשע םינש םיבייחש ועט להקה לכ ולאכו םיוג להקכ דחא טבש יוג וליפא םיוג להקו יוג שרודו
 טבש לכ 'מוא הדוי 'ר להק ןיורק םיטבשה לכ 'מוא מ"ר םש תוירוה 'שורובו ,א"באב 'יעו דחא העטשכ םיבייח
 לכ רמוא ןועמש 'ר ןכ להק יורק טבשו טבש לכ רמא הדוי 'רד המכ הדוי יברכ ש"רד אייתאו להק יורק טבשו
 טבש ןיא רמוא ןועמש 'ר םיטבשה לכ ררוג רחא טבש רמוא הדוי 'ר הרירג ןוהיניב המ להק יורק טבשו טבש
 להק יורק טבשו טבש לכ רמד ןאמל עייסמ ארק יול רב ןמינב 'ר םשב ןובא 'ר 'וכו םיטבשה לכ תא ררוג דחא
 ינש ואטח דציכ (םש ארפס) 'א 'ה תוירוהב אתיירבבו ,ןמינב דלונ אל ןיידאו ךממ היהי םיוג להקו יוג 'יתכד
 ןיאיבמ ואטח אלש ולא וליפאש רפ רפ ןהידי לע ןיאיבמ ואטח אלש םיטבש ראשו "וכו םירפ ינש ןיאיבמ םיטבש
 דחא טבש שיירו י"רו 'ב 'ה םשו ;הדוהי 'ר ירבד להקו להק לכ לע בייחל להק רמאנ ךכל ןיאטחה ידי לע
 םימע להקל ךיתתנו ךיתיברהו ךרפמ יננה ילא רמאיו ביתכד בקעי רב אחא 'ר רמא 'ןכו והל אנמ להק ירקאד
 ,ונינפלש ארקממ דמלגו להק ארקנ דחא טבש םהיגשל יכ ןאכל הנינע ןיא י"רו ש"ר תתגולפ] םש י"שריפב 'יעו "וכו
 ש"ר ירבדש השק םג ,ואטחש םיטבשה ידי לע ןברק םיאיבמ םא ואטח אלש םיטבש ראשב אלא וקלחנ אלו
 ,הפסוה איה ראשהו הדוהי 'ר ירבדכ טבשו טבש לכ אוה 'יגה רקיעש הארנ ןכל ,הדוהי 'ר ירבד ינפל םירכזנ
 :[ט"קלב םג 'עו 'וכו הדוהי 'ר ירבדכ להק ארקנ טבשו טבש לכ ירהש םיוג להקו אבוה 200 דצ בוט לכשבו
 י"ו הנהו 'פל ט"פפבו םהרבא לעמ םיהלא לעיו 'פל ז"מפ ליעל םג רדפנ רמאמה וכו ןועמש 'ר .רמא 1
 וטימשה טוקליבו כ"יכו 'בו 'א א"יכו פ"יכבו ,'לו כ הבכרמה ןה ןה תובאה ןאכ עטיק ג"יכבו ,וילע .בצנ
 901 דצ בוט לכשב ןכו ןהישארמ הלעמל הניכשש םיקידצל ןהירשא רמאמה הזל ףסונ ט"קלבו ,רמאמה ףוס
 יפמכ ןאכ ייגה ל"יכבו ,ןמש הילע קציו ךסנ .הילע ךסיו קוספה ףופו וגו הבצמ בקעי בציו 8  :שיויעו
 בסומ ילואו ,/רובק לע הבצמ בקעי בציו הטמלש כ"הלמ ןאכ שבתשנ ו"וכבו ,דונה יפימכ ו"יכב ןכו דונה
 יפמכ תיז ןמש ןמש הילע קוציו ךסנ הילע ךסיו שרפמו סרוג םש בוט לכשבו ,ךסנ הילע ךסיו לע שרדה
 אלמכ ,יפ ומכ) יפמכ השאר לע ןמש קציו 'פל ט"ספ ליעל ומכ ןאכ םג 'יגה יתנייצש םירפסבו ,ע"צו דונה
 /יפבו ,השאר לע ןמש (קוציו) קציו םש ליעל כ"הלמ ןאכ שבתשנ כייכו פ"יכבו ,[םש כ"שמ 'עו] ךפ ה (יפ
 קירמש םדאכ ןמש ול ןמדמנ ךפה יפמ כ ןמש הילע (קציו) קוציו שרפמ רחא ןושלמ א"וכו ט"יכ ריב
 ןושלכ אוהו 'יימשה ןמ ול עפוש דוע ףיסוהל ןאכ היגה א"אבו ,הצריש העש לכ ןמש וב שיש ךפה יפמ .ונמש
 טוקליבו גיייכו ו"יכב היכו | .לאתיבמ 4 = :[ןאכ ת"ייכב ה"כו] י"מבו ג'חב ש"ייעו םש ליעל 'יפופדב רמאמה
 יתמלשה ןכ .ץראה תרבכ :םש י"מבו 968 דצ ליעלו גרובצניג 'צוה ך"נתב 'יעו תחא הביתב לאתיבמ ר"פד
 טיי יה ביימב ןכו 'וכו ץרא תרבכ .דועב יז ח"מ ןמקל קוספה י"פע תשבושמ ץרא תרבכ םירפסה  'יגו  ,נ"'חעו
 ,יוצמ רבהו הרבככ הלח ץראהש העשב רב ןושלו הפנ הרבכ ןושל תרבכ שרוד י"בארו ,ץרא תרבכ ותאמ ךליו
 היה ןמזה ותוא ץר א תרבכ שרפמו ר"פדב ר"ב 'יפב ןכו ג'יכו ח"וכו ו"יכב םג אתיא ה ל ח ץראהש ייגה .וזו
 העשב א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,יוצמ רבהו האובת איצוהל הרבככ הבוקנו הלולח הרבככ הלח ץראהש העשב
 איצוהל (הרבככ הלולח ץראהש העשב) הרבככ הבוקנ הרבככ הללח יוצמ רבהו הרבככ הלולח ץראהש
 יוצמ רבה רבכ רב ןושלו רבכ ןושל תרבכ ישרד ןנברו ,שרוד ץרא תרבכ היה (ןמז) ןמזה ותוא האובת
 םימשגה ינפמ הרבככ הלולח ץראהש העשב א"למ א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפב שוריפה רזו ,'וכו הרבע םימשג תנועו
 ןינבר תרפא ךרדב הרבק ךרדה ישוק יפלו רבה ינפמ םרכבו הדשב לאמשו ןימי תוטנל ךרד ןיאו יוצמ רבהו
 ןידעש השק וילע היה הז רבד לבא השובכ ךרד ךליל היה לוכיו הרבע םימשג תנועו יוצמ רבה רבכ ירמא
 יוצמ רבה רבכ ,ץיקה עצמאב ונייהד יוצמ רבהו הרבככ היושע ץראהש העשב 'יפ א"באבו ,אב אל ברשה
 ול רמא םש ר"יספב רמאמה יפל רווחמ הז שוריפו ,'וכו תרצעל חספ ןיב שוריפ "וכו הרבע םימשג תנועו
 ץרא תרבכ דועב ואל ול רמא התייה םימשג תנוע אמש הרובקל התוא תסנכה אלש המ אמש (בקעיל ףסוו)
 י"שריפב 'יעו 'ולה םילוכיש הרבככ האבו תכלוהו הפונמ ץראהש ןמזב היה תרצ ע ל חס פ ןיב התרפא אובל
 ,הרבככ האבו תכלוה תענענתמ "וכו הלח ץראהש 'יגה םעט םג ילואו ,[ל"ררו] ש"שרה 'יחבו 'ז ח"מ תישארב
 הדגאו י"שריפב אבוהש ומכו רינה ל"צ ילואו 'וכו יוצמ רגה רבכ "וכו יוצמ רנהו 'יגה ג"יכבו ,לוח לעפמ הלחו
 י"באר רמאמ ביכרהו ,אב אל ןיידע ברשהו רבע ויתפה יוצמ רינהש הרבבככ תבקונמו הלולח ץראהש ןמזב
 םלועב המחהש ץראה תרבכ דוע יהיו לא תיבמ ועסיו סרוגו שרפמ ט"קלבו ,ם"ארב םג 'יעו ןנבר רמאמ םע
 204 דצ בוט לכשבו ,יוצמ רבהו הרבככ הלולח ץראהש העשב בקעי ןב רזעילא ר"א הרבככ .תרבכנ ץראהו
 ןנבר הכותב יוצמ רבהו הרבככ הלולח ץראהש העשב 'וכו רזעילא ר"א ץר א תרבכ דוע יהיו וכו ועסיו

 ו לעיו 'נש הבכרמה ןה ןה תוכאה שיקל ןב ןועמש 'ר רמא 'וגו םיהלא וילעמ לעוו (גי

 ז

5 



 בפ השרפ חלשיו 4

 תב לכיטו סחניפ תשאו לחר ,ותמו ןתרילכ ושקתנש ןה שלש התדלב שקתו לחר דלתו
 'וו תלל הרה סחניפ תשא ותלכו סחנס תשא ,התרלב שקתו לחר דלתו לחר ,לואש
 החימ רחאל (גכ ו ביש) התומ םוי רע רלו הל היה אל לואש תב לכימו 'כד לכימ ,(טי ר א'ש)
 חרוהי 'ר רמא ,הלנע הארוק המלו ,(ח ג סש) רוד תשא הלגעל םערתי יששהו ר'הה הל הוה

 :התמו הלגעכ תעפש 5

 ,רמשה תעשב םתפיטע וניש עשוהי 'רלשמ םירימלת ינש 'וג\ התדלב התושקהב יהיו (ז= = ח
 /'6 שיכ ןיכדסנס ,'ב 'כ כ*פ ןיכדסנס 'ג ס"ג ס''פ סכוק 'טוכי 1 | : פ"יפ ל5ועט םכדע ,ג''ק יכ ל6ופס 'קני ,סט עוקני 1

 / (וינט) נ"סכ 'כ סיעשי 'קני ,וילק 'כ טוקני ₪  :'ד 'יפ ע"כ סילקס טכדע [יעו] ,כ*כפ לסועט טכדמ ,ד"פ ףוס סנכ לנדפכ
 :ני' 'נ סיטשי יכיכמ 'קלי

 ,% ושקתינש | 'א םישנ שלש ,חֶוְד השלש .'א'ד 'ג .יתכגפ (שלש | ל 'וגו [התדלב שקתו ** 1
 [יכנאחפ וחמו * | ך םתדיל . . .כָפ ןתדל .. .יתח) ןתדיל תעשב .(לאומש) ינא ןתרלב | 5 השקתנש
 תכנ'אחפד טחנפ .(םש) יו [סחניפ | תדד (ןך ולאו) ןה ולאו תויח ןהשכ ותמו ,ן ןה וליאו ותימו ,ל ותמ
 :ם לחו רלתו .(םש) יכנאח| החרלב ..רלתו (5 'גש) 'יתכד [ךְוְד התדלב -- דלתו *2 | (ךומסב ןכו)
 ,'כ תדלל הרה .(םש) יתףנ'אפ תלל הרה [חך 'וגו -- הרה * | (םש)יא תשאו | ל 'תכש ומכ ,\ התדלב שקתו
 ,(םש) וכאן |לכימו | יכ'אופ לואש תב (י'אְו לכימו) לכימ .ח לכימו 5 | ןְדְל 'ל :ו'א 'וגו תדלל הרה

 הל היה אל |הל -- רחאל | יִל ל [תכנאחופד הל * | ם 'ל לואש תב | ם יל .י לכימל .תנחְ לכימלו
 רלו הל היה אל ..רע .[] הל היה התומ רחאל אה הל היה אל התומ םוי דע ,] הל היה התימ רחאל

 התומ םויב הל היה אל התומ םוי דע ,2פ הל (כ היה) הוה התומ םויב אה ,"] דלו הל היה התומ רחאל
 הל היה ..םויב אה דלו הל היה אל ..דע .(םש)י דלו הל היה ..םויב דלו הל היה אל ..דע ,י הל היה
 יששהו 4 | [ןְך הל היה התומ םויב הל היה אל ..דַע ןומיפ ([ך 'ריב) רב הדוהי 'ר רמא  ,א דלו
 ,תווד ותשא .כנאחפ!ד [רוד תשא | ןך יששה םערתי .ןְד ..יששה ,ח . .ישישהו .יכנאפ'ך [םערתי

 [הדוהי יר רמא | יה המש ארקנ .[ך אווק אוה :כא]פְד התוא ארוק אוה ,] התוא ארוק | י המל | י יל
 | ונ התשקהב 6 | ן התימו5 | ג 'ל :תכאופד ןומיס (ת יריב .5או 'רב) רב (]ךַ] הרוי) הדוהי רזא

 :ת יר לש .!וכנפְד 'ר לשמ ['אְו ירלשמ * | 1ך 'ב | ל "וגו .יתכנאופ ההדלג [ך יוגו התדלב *
 1 ןתפיטה 'ע .מ (םש) יתאד ןתפיטע [ולךכגפ סתפיטע * | (היעשי) ית ונש | תן עושוהי | נר ירמ

 | ת תולגה תעשב | ל םתפיטח

 דוע יהיו "וכו ועסיו 887 'ומע ג"המבו ,אב אל ברשה ןיידעו הרבע םימשגה  תנועו יוצמ רבה רבכ יומא
 דוע יהיו הדגא שרדמבו ,אב אל ('ברשה ןיידעו הרבעו הרצענ םימשגה תנועו היוצמ רבה תרבכ ץר א תרבכ
 "תכ ש ומ כ לחר בותכ ל*יכבו ;יתהגה ןכ .'וכו דלתו לחר 2 :הרבככ הלולח ץראהש העשב ץר א תרבכ
 םש ארקמבו ,לואש תב לכימו יתנייצש םירפסב םג אתיא ונינפלש 'יגהכו ,ג"חעו ר"בה ןונגסמ הז ןיאו
 בוט לכשבו .הל היה התומ רחאל אה ח"יכבו הל היה התימ רחהאל ג"יכב םג שרדה לכ ,לכימלו
 תב לכימלו ביתכדכ לואש תב לכימ 'וכו סחנפ תשא 'וכו לחר ותמו ןתדיל תעשב ושקתנ םי שנ שלש םש
 תעשב לבא הל היה אל התימ םוי דע שרפמ ט"יכ ר"ב 'יפבו ,'וכו דלוו הל היה התומ רחאל אה "וכו לואש
 סחנפ תשאו לחר ותמו ןתדיל תעשב ושקתנ השלש ט"קלב קתעוה 'וכו התומ םויב 'יגהכו ,הל היה התימ
 ןנבר .ונת םש ג"המבו ,הֶל היה התומ םויב התומ םוי דע דלו הל היה אל לואש תב לכי מו 'וכו לכימו
 תב לכימו ילעלש ותלכו לחור ןה ולאו תויח ןהשכ ותמו ןתדיל תעשב ושקתנ םישנ שלש
 תעבו 'גו תד לל הרה סחנפ תשא ותלכו 'תכד ילעלש ותלכו התמ יכ השפנ תאצב יהיו 'תכד לחר לואש
 התומ םוי דע דלו הל היה אל לואש תב לכימו 'תכד  לואש תב לכימו הילע  תובצנה הנובדתו התומ
 םערתי יש שה ך"הה הל היה התומ םויב הל היה אל התומ םוי דע ןומיס 'ריב הדוי 'ר 'מא
 תויח ותמ םישנ שלש (ןנינת) ינאת 'וגו סחנפ תשא ותלכו םש לאומש שרדמבו ,('ג 'ג א"הד) ו ת ש א הלגעל
 אלא תרבדמ איה התמ יכו התמ יכ השפנ תאצב יהיו לחר ונמא לואש תב לכימו ילע לש ותלכו לחר ונמא
 דלי הל היה אל "וכו לואש תב לכימו הילע היריצ וכפהנ יכ דלתו ערכתו ילע לש ותלכו התמ הניאו התמ
 הדוהי ר"א ןאכ 'יסופדה 'יג י"פע חגוה ב"מ ש"מבו) 'וכו יששהו ד"הה הל היה התומ םויב התומ םוי דע
 פ"פ ףוס ליעלו נ"חעו ןומיס ירב י"ר אוה .הדוהי 'ר רמא 4 :('וכו הל היה אל התומ םוי דע ןומיס רב
 "|לכשבו ,התמו הלגעב (?תעפש ןומיפ יר 'מא הלגע המ ש אר קנ המלו םש ג"המבו .ןדוי ר"א ה"דב י"מב
 המש ארקנ המלו א"ופ לאומש שרדמבו ,התמו הלגעכ תעגש עשוהי ר"א הלגע תארקנ המלו םש בוט
 המל דוד תשא הלגעל םערתי יששה ביתכ ב"כפ םשו ,הלגעכ התמו העופש לע ןומיס 'ר רב הדוי ר"א הלגע
 רוד רמאיו ימתס רמאמב םש ןיהדהנסו הכוס 'שוריבו .התמו הֶלגעב התעפש לע ןומיס רב הדוהי ר"א "וכו ארקנ
 וששה 'יתכ אהו התומ םוי דע דלוו הל היה אל לואש תב (לכימלו) לכימל השנענ (המבו) המו 'וכו לכימ לא
 םערתי 'תכהו ו"דו ר"פדב םש ר"מבב רמאמה ותואבו ;התמו הלגעכ ת ע גש ותשא הלגעל םערתי (יששהו)
 היה התומ [םויכ ר"פדב] םויב אה התומ םוי דע ביתכד ונייה םש פסונו) התמו הלגעכ תעגש ותשא הלגעל
 לכימל ווה ימו 'וכו הלגעכ וילע הביבחש הלגע המש ארקנ המלו לכימ וז הלגע בר רמא םש ןירדהנפבו ,(הל
 התומ םויב הל היה אל התומ םוי ךע אדפח ר"א התומ םוי דע דלו הל היה אל לואש תב לכימלו ביתכהו ינב
 ותוא דע אמיא אלא 'וכו הוה םילשוריב לכימד השעמ ולאו ןורבחב והל בישח אק אכיה םינב ידכמ הל היה
 הלגע המש ארקנ ךכלו םש םילהת שרדמבו ,[םש םיניע הפיב 'עו] 'וכו הל היה אל ךליאו ןאכמ הל היה השעמ

 לע לוע תלבקמ הניא תאזה הלגעה המ הלגע המש ארקנ המלו לכימ וז דוד תשא הלגעל םערתי יששהו ד"הו
 םשובלמב דמשה תעשב םירכינ ויהי אלש  .םתפיטע וניש 6  :'וכו היבאמ לוע הלביק אל לכימ ךכ הראוצ
 רמושמ דחא אבצ שיא (?פויטרטסיא םהב עגפ (914 דצ ליעל י"מב דמשה רוד לע ש"מ 'יעו) םידוהי םהש

 = 5) בשה. 3) תעפש, | 5) 006



 5 זי הל בפ השרפ הלשיו

 המל הינב םתא ןיא םאו הילע םכשפנ ונת םתא הינב םא םהל רמא רמושמ דחא טויטרטסיא םהב עגפ

 םא ,םכלאוש ינא תולאש 'ג םהל רמא  ,ןיגרהנ ונא הילעו ונא הינב ול ורמא  ,הילע ןיגרהנ םתא
 'וגו י"י .בירל בצנ רמוא דחא בותכ םהל רמא ,םכתא דמשמ ינירה ואל םאו בטומ ירה םובישת
 העשב ול ורמא ,(בי ד לאט) םיוגה לכ תא טפשל בשא םש יכ רמוא רחא בותכו (גי ג היעשי)
 ךיראמ בשוימ םתוא ןד תומואלו ,ןידה רשפמו ןידה רצקמ דמועמ םתוא ןד לארשי תא ןד .ה"כקהש
 רכדמ בותכה תומואב הז רחאו הז דחא אלא םכבר עשוהי שרד ךכ אל םהל רמא  ,ןידב .קרקדמו
 רמא ,ןדגנכ סוקידיטנא השענו דמוע אוה ךכרחאו ךיראמו ןידב קדקדמ כשוימ תומואה תא ןד ה"כקהש

 ,5ף טוירטסא ,'כ טיטרטסא ,(םש) 3ן טויטרטסא ,1ףך [טויטרטסיא | מי1א ןהב | 5 ₪ תחא םעפ [עגפ 1

 ,ו םוגיטרטסיא ,5 סיטרסא .?א סוטרססיא ,[3 פוטרטסא .1א םומרטסיא ,?ף סויטרטסא ,] סויטרמסוא

 הרות לש היגב :יכנופ [םתא היגב | 3 ןהל | .תד 'ל .מ*כגאופ [דמושמ | ו יל רחא = | ד טוידרס
 הינב ןיא | מא םכתפיטע (מ םתינש) םתיניש המל ₪ [הילע | תן. הרות לש הינב .םתא מא םתא

 | כד םוד ;ו!ִד ייגרהנ ,מ(פש)י'רתנאופ [ןיגרהנ 5 | א הרות לש הינב םתא ןיא :יירמכ נ"ןפ םתא

 ןיגרהנ ,3 ייגרהנ ,מ(םש)ינאופ [ןיגרהנ | כ ונאו- .ן ונחנא ּהילעו | ן ונחנא | ן יל ול | י"ל הולע
 | תד תעדל ומצע (ןך דבאל) תא דבאל םדא לש וכרד ןיאש אלא (תך ןיד ',?ך 'יגרהנ) םיגרהנ * /5 הילע
 /מיכנַאוְ םכתא לאוש | יו תוליאש | ְך השלש .תֶו שולש .מ(םש)וכנ!אפ שלש ,ו?איד ['ג | 1 ןהל
 םתבשה ,5פ יגובישת ,?א םתוא ןיבישמ םתא 3 | יִד םאו .מ(םש)יתכנאופ [םא | ןך לאוש .ם םכמ 'לאוש

 ירה | (םש)י יתוא םתא םיבושמ ,ו יל ..םתא /₪1א יתוא ןיבישמ םתא ,[ןְד יל םתובישה %,1 יתא

 ,1ו טימשמ ינא ,(םש) ו דימשא ינא .מכגאפ דימשמ ינירה ,ן דמשמ ינא ,ָך דמשמ ינא ירה | מוכנאפ יל
 | מיתכנאופד יל .ע םימע ןידל דמועו [הגו | 17 בצינ | ?א 'ל ;5 ןהל רמא | | / ף גרוה ינירה
 /זמ םש בשא | ן ימ [וכ | ך ביתכו ,*א 'מוא 'א 'ותכו .מועךגפ רמוא דחא בותכו .כ1אְו [רמוא -- בותכו 4

 [ול וימא | ן יוגו ,ך 'וגו םיוגה לכ תא | ן יל .ל טפשא .מיתכנאְד טופשל [עפ טפשל * | פד בשא
 ןד ,מ(םש)יתכ?אפ [םתוא ןד 5 | ע ןרשכ [ןה --העש | מכאפ םלועה תומואב ןאכ לארשיב ןאכ ₪

 | םיתכנאופד ןידב .(םש)ו ןידה תא ,ע [ןידה | יא רצקמו .1 ריצקמ | ע יל ,ן םתוא ןד אוה ,11אְד ןתוא

 'יע [תומואלו | (םש) יו וקפופו ,א ןידב רשכמו /מיתכופד ןידב רשפמו .1 ןיד רשפמו :ע (ןידה רשפמו

 אוהשכ לבא ,(םש)וָנ םלועה . .תא ןדש העשבו .מיכאופ םלועה (יא] תומוא תא) תומוא ןד אוהש העשבו

 ,עְד בשוימ ןד .ן"או 'בשוימ םתוא ןד אוה ,י [בשוימ - ןד | (ן יל ןידב -- תומואלו) ך םלועה . . תא ןד
 (מכ ךיראמ) ךיראמו .ע וב קדקדמו ךיראמ [ןידב -- ךיראמ | מכ'אפ םתוא (כ ןד בשוומ) ןד אוה בשוימ

 קדקדמו ןידב ךיראמו ..קדקדמ ]ד ןידב ךיראמו ןידב (ן] קדקדמו) קדקדמ :מכאפ ןידב קדקדמו ןידב

 שרד ;(םש)ו שרה ןכ בפ ןהל 6. | (םש)י םהב קדקדמו ,7ו ןידה קסופ ךכרחאו ןידב ךיראמו ,?ך ןידב

 תומואב | מוכאפ הזו הז [הז --דחא | ך עושוהי 'ר ,מ(םפש)יכנאפְד עשוהי 'ר .יִו [עשוהי | 'כפ ךכ

 /זמ(םש) ייטגאוד ה"בקהשמ 7 | יפ יל ,(םש) ולא רבדמ [רבדמ בותכה | [ך םשה ישיחכמב .מיכנאופד םלועה

 ישיחכמ .מ (םש)ינאָוְד םלועה תומוא .עכפ |תומואה | .כפ 'ל ,י םתוא [תא |  אוהשמ ,2פ ה"בקהשכ
 ןידב קדקדמו | י יל ,ן בשחמ ןןְד םתוא ןד 'בשוימ ;ע בשוי .ם(םש)יכנאפ [בשוימ | יל ,ן םשה

 (כ ךיראמ ,ןמ ןידב ךיראמו) ןידב ךיראמ ,2י ןידב ךיראמו ןיד קדקדמ .תןוד ןידב ךיראמו . . קדקדמו :ע .ךיראמו

 | יעג יל אוה | כ"אפ ךכ רחא | (םש) י ןיד השועו קדקדמ ,] ןיד השועו ןידב יקדקדמ :מכאפ ןירב קדקדמו

 ,ויףִד סוקידטנא לרע [סוקידיטנא | תד השענ :מכאפ השענו דמועמ םתוא ןד :יעגו [השענו דמוע

 | (םש) ו יקידיטנא .מ סוקוריטנא ,ףכ סוקירטנא : )א]פ פוקיריטנא

 םתא ןיא םאו םכתפיטע ונשת אלו הילע םכשפנ ונת הרות לש הינב 'ולכ םתא הינב םא םהל רמא
 ףסונ : 'יסופדבו  ,'וכו ןיגרהנ [תורושה ןיב .ל"יכב \ הפסותנ ונא תלמ] ונא הילעו ונא הינב ורמא "וכו
 י"כ ראשו ל"יכב אתיל וז הפסוהו .תעדל ומצע תא דבאל םדא לש וכרד ןואש אלא רוע
 ניש עשוהי 'רלשמ םידימלת ינש קתעוה םשו ,ג'המבו .יריכמ 'קליבו תומוקמה ינשב טוקליבו .[ת"יכמ ץוח]
 םאו הילע םכשפנ ונת םתא לחר לש הינב םא ןהל 'מא דחא ('טויטרסא ןהב עגפ דמשה תעשב ןתפיטע
 םא םכתא לאוש ינא תולאש שולש םהל רמא םיגרהנ ונא הילעו ונא הינב ול ורמא "וכו הינב םתא ןוא
 קיתעה ליכאמו לזוגה 'פב ףסוי יקומנבו ,'וכו םכתא דמשמ ינא ואל .םאו בטומ ירה יתוא םתובישה
 רמומ סוטיירשטסיא םהב עגפ הריזגה תעשב ןתפיטע וניש עשוהי 'ר לש ןידימלת ינש רופיפה שאר
 הינב ןיא םאו םכתפיטע םתינש המלל הילע םכשפנ ונת םתא הרות לש הינב םא םהל .רמא
 ירה בתכו "וכו םדא לש וכרד ןיאש אלא םש םג ג"לו ןיגרהנ ונא הילעו ונא הונב היל ירמא 'וכו םתא
 םוריכי אל אמש םיתוכ שובלמל ןהישובלמ תונשל ןיאשר ויה ז"כע הרותה ליבשב גרהיל םנוצר יכ םגש ראובמ
 ,וב קדקדמ וניאש .ןידהה רשפמו 5  :ז"נק 'יס ד"וי רופל .י"בבו םש ןינעה לכ 'יעו  םהילע  םותומו אלו
 בירל בצנ רמוא 'א בותכ קתעוה 'א דמע 'ע ךורעבו  ,ןירשופ םימ ןושל וא הרשפ ןושל רשפמ .ייפ  ת"פיבו
 לכ תא טפשל בשא םש יכ רמוא (רחא בותכו 'ב "ד ךורעבו) דחא בותכו םגמע ןידל דמועהו 'ה
 ךיראמו ןידב קדקדמו בשוי תומואה תא ןד ה"בקהשמ סוקידיטנא 'ִעְבּו  ,'וכו דמועמ לארשי תא ןהשכ םיוגה
 ודגנכש ןיד לעב יפו (?י"ל אותו ,ןיד לעבל ןירוק-ךכ ימור ןושלב ייפ םשו ,פוקידיטנא השענו דמוע כ"האו
 השענ ינא המ שבתשנ ו"דו ר"פדב ק"פ ןמקל "יסופדה תחפונבו ,(םש ךוהעב קתעוה אל. ןדגנכ .תלמו)
 !יע סוקיריטנא תשבושמה ייגהו ,(כזמב הגוהו) "וכו ה"בקחל סוקוריטנק השענ ינא המ 'וכו אכאל סוקורוטנא

 :) טויָטְרְסַא. | ?) סע.
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 הרש רכוח אוהש ימ כטומ ול ורמא ,(טי חכ ילשמ) 'ונו םחל עבשי ותמדא דבוע 'תכד והמ ןוהל
 ,םכבר עשוהי שרד ךכ אל םהל רמא ,ןריכמו הברה תורש רכוח אוהש יממ הרדעטו הלכזמו הרג תחא
 וליא (סשפש) שיר עבשי םיקיר ףררמו ,אכה םלועלש ומחלמ עכשי ותמראו םיהלא דכוע אלא
 תתרלב התושקהב יהיו 'תכד והמ ןול רטא ,םהלש הרז הדוכע רחא קיר ןיפדרמ ןהש םלועה תומוא
 תעשב הל ןירטואו היחלש השפנ ןיסטסממ ךכ ול ורמא 'ות [יארית לא תרלימה הל רמאח|]
 טבש לכ אלא םכבו עשוהי שרד ךכ אל םהל רמא ,תרלי רכז ןב יכ יארית לא הדילה

 נ"מ 6עוסנס ,ס"כ "כ דיפפ ןטקל "ע 6: (ר 'ד) םמכ ףכ סלע גוט 'פ חלסק טכדע ,'5 "ס ג'פ סנכ סלקיו [יע] 1
 ] : ט*לפו ו'לפ 6"כדס ,"* 'יס נשו

 ,ך ייתכר ןיד והמ ,ן 'כד אוהמ ,ו"% 'יתכר והמ ,ן ['תכד והמ | מתכאד סהל :נפ ןהל .ן [ןוהל 1

 'וגו | ל עבשנ [עבשי ** | בל המדא [מיתנאופד ותמדא * | מכ'אפ והמ ,[ן| 'תכד ןידר המ

 | ד ל ,'ו הרגו :א הריינ .מ"רכנופ [הרג 2 | ג רכוח אוהש .וכפ רכוחש ימ | מיתכגאופ יל

 | יי הלבּמו :מכאפ הלבומו (%א הרדועמו) הרדעמו ,ל הרדעמו הלבתנו [*ךתַנְוְד הרדעמו הלבזמו *
 | 5 ךכ שור | גל ןריכמו  .י*ך"%א ןריבומו .מכ'אפ ןרייכמו [תאוְד ןריכמ * | "ךכפ רכוחש יממ

 דבוע ,"| ותמדא . .דבוע [ותמדאו -- דבוע 8 | 1 'ל םכבר | [ך עושוהי 'ר .מכאפְד עשוהי 'ר ,ינְו [עשוהי
 | ו לארשי ולא ותמרא רבוע .[ך םיהלא דבוע . המדא רבוע .מנא|פ וחמרא דבוע ,ָך ותומ םוי דע םיהלא
 [מ (סש) יג'אפ םיקיר * | ו אבה םלועל ומחל |. ₪ תכא?ופְד פחל עבשי ,וָנ עבשי םחל ץבשי ,ן [עבשי
 ישיחכמ |םלועה תומוא 4 | מ םש)יתכאפד ולא .*יגו |וליא | ל שר (שיר * | "יתכ'אוד םיקר ,ל םקיר
 ירחא .'ינאופ [קיו | כפ ןיפדווש .תן םיד .ם(םש)יא ןיד .ך "יפדרמש ,ִנְו [ןיפדרמ ןהש | תו י"י

 /בְ ןוהל ימא | 3 ןהלש | מ ז"ע לש .יתאפ'ד וע | מכ קיר = [רחא | מכ 'ל .תד קירה (ת רחא)
 ,'ך ייתכרןוד והמ .ן 'כד המ ,םיכא 'יתכד והמ ,נפ ['תכד והמ | יִד ל"א .?אפ ןהל .. .מתכ!א םהל . .
 לא "וכו ,ְָנ יארית לא ...רמאתו ['וגו -- רמאתו * 5 | (םש)י שקתו ,] התשקהב יהיו | [ך 'תכד ןיד אוה המ

 ןנ [מעתכנאפד הח--ך:* | ע ומא | מיכנאופד 'ל ,ל וגו .תןב ךל הז םג יכ יארית
 | (םש) '\ היחה ותוא ןיסמסמש ךרד ןכש ,י היח . .ןיבישמ ךכ * | הייח ..ןימסמסמ ,ל היח . . ןימסמסמ
 הדילה תעשב | ן 'ל ,(םש) 5 ול [הל | ץ רמוא .נןפ'ד 'ואו .!אְד 'ירמואו .מ(פש)ית*ַא [ןירמואו
 | ת ןב ךל הז םג .1 תדלי ןבש .מכאפ תדלי ..ןבש [תדלי --ןב | ך יארת [יארית%6 | מ(םש)יִא יל
 | ח יל אלא | ל יל .ת עושוהי 'ר :מ (סש)יכנא7ך עשוהי 'ר [י] עשוהי * | ם ךכ שרד . שרר ןכ | ג ןהל
 | (םש) ו לכ םע [לכ

 !תכ ןהל 'מא 088 'ומע ג"המבו ,םש ב"שר תורעהבו (/א ו"כק) ומחנ 'פו ('ב ב"כק) הכיא 'פ אתקיספב םג
 ה"בקהש העשב ול ורמא 'וכו טופשל בשא םש יכ רמוא דחא 'תכו םימע ןידל דמועו 'ה בירל בצנ רמוא דחא
 םתוא ןד םיוגה תא ןד אוהש העשבו ןידב רצקמו דמוע אוהשכ ןתוא ןד לארשי תא ןד
 דחא הזו הז םכבר עשוהי 'ר שרד ךכ אל ןהל 'מא ןידב ןהטע ךיראמו ןידב ןה מ ע קדקדמו בשוימ
 ךיואמו ןידב קד קדמו בשוימ ןד םלועה תומוא ןד אוהש כ רבדמ בותכה םלועה תומואב אוה
 שיר עבשי םיקיר ףדרמו ד"סו .'וגו םחל עבשי 1  :ןדגנכ סוקידיטנא השעגו דמוע או ה ךכ רחאו ןידב
 תחא הדש רכוח אוהש ימ בותכה םעט ול ורמאו (בל רסח םיקיר ףדרמו 'וכו ותמדא דבוע א"י ב"י ילשמבו)
 ןחינמ ןריבמו הברה תודש גישהל ףדור אוהש יממ ול בופו םחל עבשי הרדעמו הלבזמו הרנ ותמדא דבועו
 (ט"י ז"מ תושארב) םשת אל המדאהו 'גרתו ,שיר עבשיו ריצקו ערז ןיאב תוקיר הנייהתו ןדבוע ןיאש תורב
 הנשמבו ד"פ תובותכ אתפסותבו ;הריבוה וא הרג 'וכו והדש תא רכומה א"מ ט"פ ןיכרעבו ,רובת אל
 ,יג רב 'ע ךורעבו םש אברעמ ינבד אתינתמב ה"כו] הריבה 'וכו הדש לבקמה ג"מ ט"פ מ"ב ימלשוריבש
 ןושלב ה"כו ,ימרא אוה הלמה רוקמש ןעי ריבוא יטרא ןושל קודקד י"פע אוהו הריבוה 'יגה םש םג ונינפלו
 רכח 'ע ךורעבו ג"חעו יתהגהו ןריכמו 'וכו הלבתנו הרג שבתשנ ל"יכבו ,הרג תלמ הטמשנ 'יסופדבו ,[תירוס
 הלבזמו הֶרנ השרוח תחא הדש רכוח אוהש בטומ שרפמו סרוג ר"פדב ר"ב 'יפבו ,'ג רב "עו 'ג רנ 'עו
 ףדרמו םחל 'וכו דבוע 'תכד ןיד .אוהמו ןהל 'מא םש ג"המבו ,רוב הדש ןריבומו 'וכו רכוחש יממ | הרדעמו
 'ןכו רכוח אוהש יממ הרדעמו הלבזמו השיכמו תחא הדש רכוח אוהש ימ בו ט ול ורמא שיר עבשי םיקר
 לטונ אוהש יממ הנממ סנרפתמו הרדעמו הלבזמו הניג ול שיש ימ בופ םש ר"יוב ותמגוד שרדהו ,ןריבמו
 יממ היתוריפ לכואו הנג רכוש אוהש ימ בופ םש תלהק 'מבו .[םש כ"מב 'עו] 'וכו הצחמב םירחא לש תונג
 בותכהו .'וכו דבוע אלא 8 :(ןדבאמו ןלטבמ שוריפ םש ףםסונו) 'וכו ןרייבמ אוהו הברה תונג רכוש אוהש
 "יגה יפל ר*ב 'יפב שרפמ ןכו ,ותמדאו םיהלא דבוע וחרותו םשה תדובעב אלא המדאה תדובעב רבדמ וניא
 יטיש יניב ףסונו 'וכו ותמדא דבוע אלא 'יגה כ"ג ו"יכבו ,הרות וז ותמדא דבוע 'וכו ותמדא דבוע אלא
 םיהלא דבוע כ"ג דבוע שרדנו ,'וכו עבשי ותומ םוי דע םיהלא דבוע אלא 'יגה 'יסופדב קרו ,םילא
 םכבר עשוהי 'ר שרד ךכ אל םהל 'מא םש ג"המב ה"כו ,ותומ (םוי) דע תויתואה ףוליהבו ןוקירטונ ותמדאו
 ןהש םלועה תומוא ולא שיר עבשי םיקר ףדרמו אבה םלועלש ומחלמ עבשי ותומ םוי דע םיהלא דבוע אלא
 תרמא ןכלו 'וכו הל ןירמואו הבל לע ןירבדמו היח לש השפנ ןיבשוימ ./וכו ןיסמסממ 9  :זיע רחא ןיפדרמ
 *יארית לא הילע תובצנה הנרבדתו סחניפ תשאב בותכ ןכו ,ןב ךל הז םג יכ יארית לא תדלימה הל
 ,'וכו ול רמא יארית לא תדלימה הל רמאתו קתעוה 'א סמסמ 'ע ךורעבו ,('כ 'ד א"ש) תדלי ןב יכ
 םג יכ יארית לא תדלימה הל רמאתו התדלב התשקהב יהיו 'תכד ןיד והמו םהל רמא םש ג"המבו
 :.:תדלי רכז ןב יכ יארית לא התדיל העשב הל ןירמואו היחה תא ןיסמסממ ול ורמא ןב ךל הז
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 :ןמינב םע הדלונ הריתי המואת היירוק רב ופלח הבא רמאד איההכ ,ומע ותמואת הדלונ טכשו
 ןמינב ול ארק ויבאו ,ירעצ ןב ינוא ןב ומש ארקתו התמ יכ חשפנ תאצב יהיו (חי

 :שדוקה ןושלב
 :ו"לק 'כ עוקלי 2 :'6 ג"כק סכפנ סבב ייע 1

 | 2 תומואת ,(םש) 1*ך  ותמוית ,1ך ותימאות .דל ותמאות [מירתנאופ ותמואת * | ןמ 'ל טבשו 1

 ,4 ייפליח אבא .ָך יופלח אבא ,] ופלח אבא | ן רמד | ל איההב [מתככנאפְד איההכ * | (םש) ו "ל ומע
 ,מאפ איווק .כ איירוק | ת יל ;ד ןב [רבל | 'א יאפליח 'ר ,[ך יופלח 'ר מפ יפליח 'ר ,?א יפלח "ר

 | יתאפד וימינב :מכגו [ןמינב | ל 'ל .מפד היתי [יתכגא] הריתי * | ל המאות [המואת ** | תו היורק
 ארקתו השפנ ..יהיו ,2ין התמ ..יהיו ,1 'וגו התמ ..יהיו ,ל ומש ארקיו ..יהיו [ן ומש --יהיו *52

 ןושלב ירעצ (ף ןב) רב .] ירעצ רב :יכנאחפ [ירעצ ןב | אפ יל .ח ומש תא ארקתו ,ך ומש

 | וי שדוק .רתאפד שדקה .כגחו [שדוקה 8 | ג ןמיניב .ירתאד ןימינב :.כחופ [ןמינב | תִד ימרא

 ותמאותו ל"יכב 205 דצ ליעלו ,יתהגהו המאות ךומסבו. (כ"מב הגוהו ו"דב ןכו) ותמאות בותכ ל"יכב  .ותמואת 1
 ךופהבו םימאות ארקמבו ,ויתומואת 662 דצו המואת ל"יכב אתיא 214 דצ ליעלו ;םש נ"חב ייעו ויתומואת וכו
 היתמלשהו הריתי תלמ אתיל ל"יכב וכו הריתי המואת :םאות 'ע להוב-פוינעזעג 'יעו םימואת תויתואה
 י"רד ק"ק ןכא ,'וכו רמאד איההכ אוה שרדמד אמתסו .נ"חעו איה הכ יתהגהו םירפסה ראש יג י"פע
 י"ר ירבדל שורופ אוה ילואו ,תחא המואת קר הדלונ ןימינב םע םג וירבדלש עמשמו 'וכו טבשו טבש לכ שרד
 ימא .ג"המב קתעוה ןכו ,הריתי המואת הדלונ ןמינב םעו תחא המואת הדלונ טבשו טבש לכ םעש רבו אוהש
 הדלונ ןימינבו ומע (ותמות) ותמוית הדלונ טבשו טבש לכ אלא םכבר עשוהי 'ר שרד ךכ אל םהל
 (המואת) המוית היירוק רב (אפ לח) א תפ לח אבא ('מאד יכ) 'מא-דכ ומע תרח>א (המות) המוית
 טבש לכ םע אלא םכבר עשוהי 'ר שרד ךכ אל ל"א ר"פדב םש היעשי 'קליבו ,ןימינב םע הדלונ הרותי
 רמאד איההכ טמשוהו םש עטוקמ רמאמה ףוסש רשפאו) הריתי המוית הדלונ ןימינב םעו ותמוית הדלונ טבשו
 ומע ותמואת הדלונ טבשו טבש לכ אלא םכבר עשוהי שרד ךכ אל עטיק ר"פדב ןאכ טוקליבו ,'וכו
 המואת אירוק ןב והבא ר"א ןב ךל הז םג יכ 904 דצ בוט לכשבו ,(ןימינב םע הדלונ 'הריתי .המואת
 ט"קלבו ,ומע המואת הדלונ אלש טבשו טבש לכ ךל ןיא עשוהי 'ר שרד ןכו ןימינב םע הדלונ .הריתי
 הריתי המואת היירק רב (אתפלח) ובלח אבא רמא ןב ךל הז םג יכ 'וגו התדלב התושקהב יהיו שרפמ
 ט"יכ ר"ב 'יפבו ,הז םג רמאנ ךכל הריתי המואת ןאכו םהמע המואת הדלונ םיטבשה לכש ןימינב םע הדלונ
 יובר םג יכ) ומע ותמואת הדלונש ךדמלל יוביר םג יכ ומע ותמואת הדלונ טבשו טבש לכ כ"ג שרפמ א"יכו
 וגיתוברו דוע איבמו (ד"כ 'ל תישארב "יעו) ףסוי לע ךל ףסונ הז םג יכ וטושפכ שרפמ ת"הע י"שריפבו (אוה
 'וכו ןיסמסממ ךכ ול ורמא םתבושתמו ;הריתי המואת הדלונ ןימינב םעו המואת הדלונ טבש לכ םע .ושרד
 לאשש אלו ,'וכו יארית לא תדלימה הל רמאתו "וכו יהיו ביתכד והמ היה םתוא לאשש הלאשה םעטש עמשמ
 שרופמ ןיא .עשוהי 'ר ירבדבו ,ותלאש וניבה אל םהש שרפל קחודו 'וכו הז םג יכ יובירה םעט המ  םתוא
 תייפיב ייעו "וכו הז םג יכ ןימינבב שרד אוהש רכזוה אלו ומע ותמואת הֶדְלּנ טבשו ט ב ש לכ שרדה םעט
 'א הדוהי 'ר ד"פפ ןמקל אתיא 'וכו ויתונבו וינב לכ ומוקיו שרדבו  ,ו"זרהמ 'יפבו רמאמה שוריפב ךיראהש
 םיטבשה ולטנ םהיתויחאל רמא דח הימחנ 'רו הדוהי 'ר םש בשיו ב"מ אמוחנתבו ,םיטבשה ואשנ םהיתויחאל
 יבג רמוא אוה ןכו "וכו ויה םהיתומוית אלא תונבה ויה המכו ומחנל ויתונב לכו וינב לכ ומוקיו רמאנש
 ןלוכו ו?לפ א"רדפבו ,'וכו המואת ומע הדליש הז םג יכ אלא רמאג אל ןב ךל הז יכ ןב ךל הז םג יכ ןמונב
 ט"לפ םשו "וכו המע הגווז דלונ אלש הנידמ ץוחו "וכו ומע וגוז דלונ אלש ףסוימ ץוח םמע ןגווז .ודלונ
 ןושלו ,'וכו ויה וינב ישנ בקעי לש ויתונבש ךדמלל ויתונב רמוא ןאכו ותב הניד תאו רמוא דחא בותכו
 205 רצ ליעל ומכ ומעטו לבה םע הדלונ הריתי המואת 914 דצ ליעל ומכ 'וכו הדלונ הריתי המואת שרדה
 ידי לע לבהו רקיע ןיק ארפק רב םשב שיקל שיר רמאמב 662 דצ ליעלו ,ויתומואת יתשו לבה ותמואתו ןיק
 ןושל אוהש ידי לע ןימינבו רקיע ףסוי רמאמה ותואב םשו  ,ויתומואת יתשו אוה דלונ תפסות ןושל .אוהש
 ןאכמ 'י ייפ הרש ייח ב"מ אמוחנתבו ,ויתומואת יתשו אָוה ךלונ םש שרדנ אלו 'וכו הרשע דימעמ אוה תפסות
 ןימינב הל ףיסוה רחא ןב יל 'ה ףסוי הרמאו ףסויל הדלי לחרב אצומ תא ןכו 'ןכו ותפסותש דמל התא
 םיטבשה לכ םע הדלוג המואתש שרדהו ,ןב ךל הז םג יכ אלא ןאכ ביתכ ןיא ןב ךל הז ןכ ןינמ ות מותר
 (ןאכ ונינפלש רמאמה לעב אוהש) ומצעב איורק אפילח אבא יחד םש ב"בבו ;ילבב דומלתב אתיל
 ןללכב אבא רב אייח 'רמ 'וןכו אפילח אבא הינימ אעב אתיא םשו" ,ןימינב םע הדלונ המואתש שרדה םג
 םע התיה (אמוית) המןאת ל"א תחא רסח םיעבש אצומ התא ןטרפב םיעבש אצומ תא (לארשי לש :ןללכב)
 ןמינב תאו ביתכד ןמינב םע התיה (המוית התעמ אלא ל"א) המואת התעמ אלא ותב הניד תאו ביתכד הנוד
 המואתש שרדל םעט ןיאש ומכ הניד םע התיה המואת שרדל םעט ןיאש ל"סו 'וכו (ףסוי יחא) ומא ןב ויחא
 אתפלח אבא אתפלח אבא םשב תואסריגה םשו ,ס"דבו א"שרהמ א"חבו תופסותב ש"ייעו ןמינב םע .התיה
 .ירעצ ןב 5 :56% דצ ב"ח א"הגאבו 188 דצ א"ח ת"הגאבו 171 דצ ליעלו נ"חעו היוריק אפליח הייורק
 י"שריפבו ר"פד טוקליבו יתנייצש י"כ לכב םג אתיא יר ע'צ ןבב ייגהו .יוד רב "א י"רתבו א"תב םגרותמ כו
 םדא ןנואתי המ ומכ ירעצ ןב רמולכ ינוא ןב ומש ארקתו ט"קלב שרפמ ןכו ,הדגא שרדמבו  ג"המבו  ת"הע
 תרעטצמש רמולכ ינואב יתלכא אל ןנואתי המ ול המודו ירעצ ןב ינוא ןב 'וכו ארקתו 201 דצ בוט לכשבו ,יח
 ?יסופדב ףסונ ןכו ימרא ןושלב ירעצ ןב שרפמ וא פרוג .ט"יכ -ר"ב 'יפבו ,ירעצ רב ייגה .ו"יכבו ,התמו וולע
 ןב ןימינב שרפמ ן"במרבו ,שדוקה ןושלב יוכו ול ארק ויבאו שרפל השקו ,ירעצ רב 'יגהל ימרא ןושלב
 ויבאו ירעצ ןב ינוא ןב ר"בב יתיארו בתכ 'כ"חאו 'וכו החלצההו הרובגה וב ןימיה יכ .קזוחה ןב וא חכה
 ,ש"ייעו 'וכו שדק ןושל וינב לכ םש ןכו שדקה ןושל לכה יכ והמ יתערי אלו 'שדקה ןושלב ןימינב ול ארק
 ףעוזמ ךנימי (שיא לע) הילע ךדי יהת ףעז ןב שדקה ןושלב ןימינב ול ארק ויבאו אבוה א"וכו ט"וכ ר"ב ?יפבו
 ארקמה ןושלב שדקה ןושלב ןמינב ול ארק ר"פדב ר"ב 'ופבו ,(הידעס 'ר ייפ ךכ) הידעס ונבה .שריפ ךכ ךל
 אבר תישארבמ ןיטוקילבו ,ךנימי שיא לע ךדי יהת ומכ ףעז ןב שריפ 'ידעפ בר לבא /ימרא 'ושל ינוא ןב לבא
 (011[ רצ לארשי תראפת רפסב ר"ב 'ופ לע ירמאמבו 199 דצו 114 דצ ליעל י"מב ?יעַו) ט"יכ ר"ב. 'יפ ףוסב
 אוה ינימי ןב שוכ ןב דורמנכ היהש שוכ יגימי ןב שוכ 'וכו דלי שוכו 345 דצ ליעל רמאמהל שוריפה אצמנ
 (ותולשל) ילע שיש יגימי ןב ומכ אוה ןמינב ינוא ןב ןכו ךנימי שיא לע ךדי יהת רמוא אוה ןכו אנוש ןושל
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 < 88/תרפא ךררכ לחר תא רונקל כקעי האר המ 'וגו התרפא ךרדב רבקתו לחר תמתו (שי
 ' הכבמ לחר ד'הה םימחר סהילע שקבתש םש הרכק ךכיפל סשמ תורכוע תוילגהש בקעי הפצ אלא
 :(₪-רי אל תיטיי) 'וגו ךתירחאל הוקח שיו יונו יכבמ ךלוק יענמ י"י רמא הכ 'וגו הינב לע

 ;(6י'נפ) ניכפ ףוס םיטלכנ םדנס ,('נ 0"י) ג"פ ימככ (חקי'םפ ,סט טוקלי 1

 ואני 'ר סתל תיב איה תרפא ךרדב הרובק התימל ךומס רבקתו לחר תמחו .יכנאחהופ [לחר תמתו 1
 לחר תרוגק םע ידמעמ) 'וגו ידמעמ םויה ךתכלב 'תכד יאמ והנילאש אנימ אוהה אתא ןיבחתי ווה ןתנוי 'רו
 רבקתו 'יתכד הדוהי לוכגב לחר תרובקו ןימינב לוכגב חצלצ אלהו ([ך חצלצב ןימינב לוכגב םישנא תאצמו
 ירל] יאני 'ר רמא התרפא םחל תיב ([ף 'תכו םחל תיב איה תרפא .,ך 'יתכו תרפא) 'יתכו התרפא ךרדב
 לובגב םישנא תאצמו לחר תרובק ([ך םעמ) םע ידמעמ םויה ךתכלב 'מא יכה היל רמא יתפרח ףוסא [[ן ןתנוי
 (1ך 'ב) ינש תאצמו חצלצב ןימינב לוכגב ידמעמ םווה ךתכלב ([ך 'מא יכה ירמאד) רמאד תיאו חצלצב ןימינב

 אלו ינימו ץראב רובעיו ([ך 'תכו) 'יתכו ווה ןיטינב לובגבש דמל התא ךכו אקוד יאהו לחר תרובק םע םישנא
 םתה ןנת הבצמ בקעי בציו תאזה ריעב םיהלא שיא ([ן הנה 'תכו) אנ הנה 'יתכו ףוצ ץראב ואב חמה ואצמ
 !\כו ורבק יבג לע תיב ול הנבי תמה רתומ רמוא ([ך ןתנוי 'ר םיתמל םיתמה) ןתנ 'ר 'וכו םיתמח רתומ
 ונדמל םהינורכז ([ך םה) ןה םהירבד םיקידצל תושפנ ןישוע ןיא רמוא לאילמג ןב ןועמש 'ר ינת ([ן ורבק בג)
 ,'ך 'וגו תרפא . .רבקתו ['וגו -- רבקתו * | ךִד -. א"ד םירפא יל ריקי ןבה 'אנש לחר םש לע לארשי וארקנש
 ,אז וניבא גקעי = .פ [גקעי | ןל "וגו ,1 רבקתו .יףכ'אז] תרפא ..רבקתו ,?אפ התרפא ..רבקתו

 חורב הפצ .[ן האוש [הפצל | ן התרפא | 2 התוא ,ם לחר [לחר תא | ] וניכא ,יתכנְד בקעי וניבא

 ,פ לארשי תוילגש | יכלאפ 'ל .וֶד בקעי וניכא .ףח וניבא בקעי .ןא [בקעי | 2 שדוקה חורב הפצ ,5 שדקה
 | א רובעל .תכפ רובעל ןידיתע  .ינִחְוְד רובעל תודיתע ,ל תוירבוע |[תורבוע * | א תוילגה ןיריתעש

 :תנחוד חשקבמ אהתש ידכ .ו תשקבתמ אהתש .₪ תשקבמ אהתש [שקבתש | ו הרבקו [הרבק ךכיפל | םש

 עמשנ המרב לוק י"י רמא הכ ['וגו ךתירחאל -- לחר | פ םהילע םימחר | א תשקבמו הככמ אהתש ידכ
 ..שיו 'וגו יכבמ ..הכ יוגו עמשנ ..הכ | ,ן 'וגו ךתירחאל הוקת שיו יככמ ךלוק יענמ י"י רמא הכ 'וגו
 לוק ,% םלובגל םינכ ובשו י"ו םאנ ךתירחאל הוקת שיו יכבמ ..הכ עמשנ ..הכ ,ןח י"י םאנ .ךתירחאל
 ..המרב לוק י"י רמא הכ .ם יכבמ ךלוק יענמ 'ה רמא הכ 'כו 'וגו לחר םירורמת יכב יהנ .עמשנ המרב
 ..הכ .,!א 'וגו העמדמ ךיניעו . .יענמ ביתכו הינב לע הככמ ..הכ ,2 יכבמ . .הכ 'יתכו 'וגו הכבמ לחר
 | תד הינב לע ..יהנ עמשנ המרב לוק ,%א 'וגו יכבמ . .יענמ י*י רמא הכ 'ותכו וגו עמשנ

 'עו ג"סרל ופחייתנש םישוריפהמ אוה ילואו ,ועמשמכ ,ח"י 'פ םילהת ,ךנימי שיא 'יפ ג"סרו) 'וכו [ותואנשל]
 ל"יכבו ,ןימינב אש דו ק תיב ןוש לב היל ירק הוה יובאו םגרותמ 'ב י"רתבו ,(םש םילהת י"שריפב םג
 ז"י ןמ אוהו ןי מי נב ול ארק ויבאו בותכ ארקמבו ,כ"יכו ח"יכו ו"יכו פ"יכב  ה"כו ןמונב ןאכ םג בותכ
 ןושלב וארק אלמ ןימינב ול ארק ויבאו שרפמ ט"קלבו ,[ו"שרב 'עו] הרוסמב ונמנש ארקמה לכב םיאלמ ןימינב
 209 רצ בוט לכשבו ,'וכו ךממ ויהי םיוג להקו יוג ה"בקה ול רמאש יפל אלמ ןימינב םימי ןב ומכ ןימינב שדוקה
 בתכנ הז שרדמלו .לאמשל אלו ןימיל הטונש ןימי ןב ילהנל ינימיב קיזחמש ןב שדוקה ןושלב 'וכו ול ארק ויבאו
 ביתכדכ םלש ןימינב .אכהו ביתכ ןמינב הלוכ הרותה לכ אתיא 'ב "ל הטוסבו ,ארקמב ז"י ןהו ן"ידוי 'ב אלמ
 יש תחנמב ע"יעו ש"ייעו אלמ 'תודלותוד ןמינב ןנחוי ר"א 'ד א"כ זיפ הטוס 'שוריבו ןימינב ול ארק ויבאו
 יללהב ןמסנ גרובצניג 'צוה ך"נתבו ,686 דצו 66% דצ 578 רצ ליעל י"מבו ב"י ג"ל םירבדו קוספה הול
 ו"כ לכב ואצמנ אלש םירמאמ [ת"יכו] םיסופדב ופסותינ רמאמה הז ינפל .'וכו לחר תמתו 1 :רסח ןמינב
 םורמ םש תמתו !פל 'א ח"כ ק"מב שרדה אוה הרובק התימל ךומס רמאמהו ,ג"המבו טוקליב וקתעוה אלו
 'פל ד"יפ לאומש שרדמב :םיוניש הזיאב רדסנש רמאמה וקיתעה תרפא ךרדב קוספה ףוסלו ,םש רבקתו
 ע"ועו (יקינולאש 'ד שרדמב ספדנ ןכו ,ש"מב רמאמה ןושל י"פע ןאכ היגה א"אבו) "וכו ידמעמ םויה ךתכלב
 ,'וכו דמל התא ךכו אקוד יאהו 'וכו ךתכלב רמאד תיאו הפסוהה וזל תרחואמ הפסוהו ,א"יפ הטוס אתפסותב
 לארשי ארקנש ונדמל רמאמה שבושמו ,'וכו םיתמה רתומ םתה ןנת ועטיקו ופיסוה הבצמ בקעי בציו יפלו
 הנוכנה 'יגהכו יתמלשה ןכ וכו ךרדב רבקתו :824 דצ ליעל "ועו 'וכו יל ריקי ןכה 'נש לחר םש לע
 .תפצ אלא 'וכו וניבא בקעי האר המ התרפא ךרדב 'וכו תמתו ט"קלבו ,נ"חעו התרפא ךודב
 הכבמ לחר םירורמת יכב יהנ עמשנ המרב לוק 'ה רמא הכ ד"הה םשמ רובעל תודיתע תוילגהש
 םשמ רובעל תודיתע תוילגהש ק*הורב הפצ אלא 'וכו בקעי .האר המ םש בוט לבשבו ,'וגו הינב לע
 989 יומע ג"המבו ,יה םאנ ךתירחאל הוקת שיו ביתכו 'וכו רמא הכ ביתכו 'וכו עמשנ המרב לוק ה"שז 'וכו
 ןידיתע ש שדקה חורב הפצ אלא ה תרפ א ךרדב 'וכו רובקל בקעי וני בא האר המ התרפא ךרדב רבקתו
 שיו יכבמ ךלוק יענט 'ה רמא הכ ד"הה םימחר ש קבתש ידכ םש הרבק ךכיפל םש רובעל תוילגה
 תורב בקעי הפצ אלא "כו ןניבא בקעי האר המ התרפא ךרדב רבקתו הדגא  שרדמבו ,ךתירחאל הוקת
 רדסנ רמאמהו .,'וכו םימחר תשקבמ א ה תש 'ידכ םש הרבק ךכיפל םש רובעל םידיתע .תוילגהש שדקה

 ןנאמטטוג י"ר ברה דובכל לבויה רפסב ירמאמב 'יעו) 'וגו תרפא ךרדב םש הרבקאו 'פל ז"צפ ו"יכ תחסונב ם
 תוילגהש בקעו וניבא הפצ אלא תרפא ךרדב 'וכו רובקל בקעי וניבא האר המ 'יגה םשו ,(170 ד
 לוק ילו רטא הכ איה הדה םיטחר םהילע תש קבמ אה תש ידכ 'וכו ךכפל םש רובעל תודיתע
 יפ לע םש והמ םש הרבקאו םש ר"יספבו ,'וגו .ךתירחאל הוקת שיו 'וגו ךלוק יענמ י"ו רמא הכ עמשנ המרב
 ןיקבחמו ןואב םה 'וכו הלוגב תאצל םידיתע וינבו ברחיל דיתע שדקמה תיב ףוסש וינפל יופצו יולגש המלו רובידה
 בתכ ןכש ןינמ התליפת לוקב עמוש ה*בקה דימ 'וכו ה"בקה .ןמ םימחר תשקבמו תדמוע איהו לחר תרובק
 רמא אלא תרפא ךרדב התמ המלו םש ב"גאבו ,'וכו ךתירחאל הוקת שיו בתכו 'וכו הכבמ לחר םירורמת יכב
 'ה רמא הכ ינש ינא היתרכזש םשכ יתוא תרכזמ איהו ןילזוגו ןיאטוח םהש העשב הל ןיכירצ יינב ה"בקה
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 אי ןמוקממ ןיסחוי תלשלש רקעל ה'בקה ינפל השק ןומיס 'ר רמא לארשי ןכשב יהוו (נכ בכ
 ןב ףסויל ותרוכב הנתנ ויבא יעוצי וללחבו רוכבה אוה יכ לארשי רוכב ןבואר ינבו ד"הה
 תרוכב אלו ונממ הלטינ ןוממ תרוכב התעמ רומא (א ה א"הד) הרוכבל סחייתהל אלו לארשי
 אלא ףסויל ןיפחימ ןיא רמא הנרחו סחייתהל ןבוארל אל רמא ןוהנימ דח ןומיס 'רו יול 'ר  ,ןיפחוי

 ,('ס 'ה) ינל יפעק 'פ סנכ סיכיעס לכיש ,יד ה"כ ספ סכוק 'טוכי ,ו"ע ףלל יכ י"פד 'קלי | ,זילק וילה יכ טוקלי 1
 :'6 ייק גשיו קעוסנפ 1 :'6 ג'כק לכסכ ל33 "ע 3  :ב"כ 'יק פודלות 3'ע סעוסנמ

 ויהיו איהה ץראב .יאְחח איהה ץראב .ן ץראב .ן 'וגו ₪ [לארשי | יתכחה ןוכשב .ןאןפ [ןכשב 1

 ,(י"הד) יירכג!אחופ [השק | תד ןומיס (תך !ריב) רב הדוהי 'ר [ןומיפ 'ר | 55 רשע םינש בקעי ינב

 ,יזרכאהו רוקעל ;ג [רקעל | ?א ה"בהל | ד ןיסחוי תלשלש איה השק , אוה השק ,ו?א איה השק

 ,(םש) ו ןיסחוי לש תלשלש .ן םיסחי .. :פ ןיפחי תלשלש [יאח"ל ןיסחוי תלשלש * | ת רקעיתש .,ך .רקעתש
 . . ינבו [1א הרוכבל -- ינבו *ל | .המוקממ | ד 'ל .3 ןיפחי תשלש .1ךכ ןיפחוי תשלש ,ל ןיסחוי 'ג
 ,ם סחיתהל . . ינבו כ הרוכבה לע סחיתהל . . ינבו ,%א הרוכבל םחיתהל . . הנתנ ..ינבו ,ץֶד הרוכבל . . הנתינ
 ..ןבואר ינבו ,י הרוכבל סחיתהל אלו ףסויל . .ינבו ."] הרוכבל סחייתהל אלו לארשי ןב ףסוו ינבל . .ינבו
 ןוכשב יהיו ,) הרוכב פחייתהל אלו ףסויל . .ינבו 'רשי ןכשב יהיו .] "וגו רוכב ןבואר ינבו . 'וגו זללחב
 ןוכשב יהיו ,'ך לארשי רוכב ןבואר ינב וגו (1ְך ביי לארשי ינב) רשע םינש בקעי ינב ויהיו ?יתכו לארשו
 | יכופ הלטנ | !ְך תורוכב תרוכב | ל יל [רומא ** 3 | ןך לארשי . . ונב רשע םינש בקעי . .'תכו ץראב לארשי

 (1 ונמיה) ונממ הלפינ אלו .כאפ וגממ (א הלטינ אל) הלטנ אל .ןיסחוי תרוכב ;י [ןיסחוי - - אלו | 1 ונמיה
 (ַת ינב 'תכד) ינבו 'יתכד ןיפחוי ..וגממ הלטינ אלו = ,] םיסחי ..ונממ הלטנ אלו ,1רַָבְְח ןיסחוי תרוכב
 | ל יל [רמא ** | יא יל .(םש) י'רתכנופד ןוהנמ .?ךח [ןוהנימ 4 | | ךְד לארשי רוכב ןבואר

 אלו .ןיסחימ פסויל ,ל סחייתהל הנתנ ןבוארל אל .תאחפ סחיתהל ..אל | [ַכְנְוְד סחייתהל -- אל *
 ,'ך .אנרחואו ,?ףָנ אנירחו .| [הנרחו | .ך ןבוארל ןיסחיימ ןיאו (?ך ןיפחימ) ןיסחיימ .ףסויל ,(םש) + ןבוארל
 ןיפחיימ ןיא ,ך ןבוארל ..םיסחימ ןיא ;יתח [ןבוארל -- ןוא | א ןומיס 'רו .יתלאח דחו .*ךכפ אנירחאו

 פסויל ןיסחימ ןיא ןבוַארל אלא פסויל אל 2 ןבוארל אלא ףסויל אל ,1] ןבוארל אלא ןיסחיימ ןואו  ףסויל
 | *א ןיסחימ ןבוארל אלא פסויל ..ןיא .. אלא ףסויל אל ,1א ןבוארל אלא

 םש ר"שהשב אבוה ןכו תומוקמה ינשב טוקליבו י"כ .לכב ה"כ | ,ןומיפ 'ר רמא 1" :יוכו עמשנ המרב .לוק
 תקלוח םלועל הגלב םש ימלשוריבו ,המוקממ רקעהל ה"בקה ינפל ןיסחוי תלשלש איה השק ןו מים ר"א
 ינפל השק יול ןב עשוהי 'ר םשב ןומיפ ר"אד ליכי תיל המוקממ התוא :ורקעיו ?וכו םורדב
 השק ר"שהשב ןושלה ןונגסכו) ןומיס רב הדוהי ר"א 'יגה ?יסופדבו ,םמ ו קמ מ ןיפחוי תלשלש רקעל םוקמה
 וידב רפסה בתכב יטוש יניב הגוהו  ,ןוסחוי 'ג רקעל בותכ ל"יכבו ,('וכו ה"בקה ינפל ןיסחוי תלשלש איה
 רזא ט"קלבו ;,(ןיפחי) ןיסחוי ת ש לש ייגה ט"יכ ר"ב 'יפבו כ"וכו ג"יכב םגש המיתו ,ת ל ש ל ש ההיד
 ןומיס ר"א קתעוה 208 דצ בוט לכשבו ,םֶמוקממ םפוחיי 'ג רוקעל ה"בקה ינפל השק ןומיפ
 רקעל ה"בקה ינפל השק ןומיפ 'ר רמא ק"דרבו ,ןמוקממ ןיסחוי תלשלש רוקעל ה"בקה ינפל השק
 וללחבו 2 :ןמוקממ ןיסחוי תלשלש רוקעל "וכו השק ןו מי ₪ ר"א (היציניו 'ד) ייחבבו ,ןיפחוי תלשלש
 ח"יכו פ"יכב אתיא לא ר שי ןב ףסויל ייגהו ,יתנייצש םירפסה 'יג י"פע קוספה יתמלשה ןכ | ./וכו יעוצי
 יגלו ,ףסויל ייגה בוט לכשבו ט"קלבו תומוקמה ינשב טוקליבו  ,ו"ד ייחבב אבוה ןכו כייכו 'בו 'א א"וכו
 וללחבו כ"ג א"אב ףיסוה לארשי רוכב ןבואר ינב "וכו 'בקעי .ינב ויהיו ייתכו "וכו ןוכשב יהיו ד"הה 'יסופדה
 אצת יכ טוקליבו םינשי םיסופדב 'יגה םש ב"בב םגו ;הרוכבל סחייתהל אלו ףסו י ל "וכו הנתנ ויבא יעוצי
 ףסוי ינב ל ותרוכב הנתג 'וכו לארשי רוכב ןבואר ינבו בותכ םש ארקמבו ,ס"דב 'יעו ף ו י ל 'ח"כקתת ר
 'וכו לארשי ןב ףסוי ינבל ןכ רחא בתכב םלשוה  ו"יכ ןוילגב קרו ,הרכבל שחיתהל אלו לארשי ןב
 רחאו ןטקה תא ךרבל ידי לע םיסחיה תלשלש הלקלקתנש ידיב ןוע המ 'וכו קחצי דרח שרדה םש אמוחנתבו
 ויבא ןתנו ודי לע השעמה ותוא עיגהשכ ןבואר ףא ןירבוג תיבד ןנחוי 'ר םשב אבא 'ר רמא "וכו .לודגה ךכ
 ןאכמ ףסוי ל ותרוכב הנתנ ויבא יעוצי וללחבו רוכבה אוה יכ לארשי רוכב ןבואר ינבו רמאנש פסויל ותרוכב
 רוכבה היה אוה יכ לארשי רוכב ןבואר ינב רמאנש ונממ ותרוכב רוקעל לוכי אל סוחיב לבא ףסויל הרוכבהש
 לע דחא םכש ףסוי שריו םינש יפ ןבואר שרי אלש .ןוממ תרוכב 9  :'וכו רוכבה אוה יכ אלא ןאכ ביתכ ןוא
 ונווכש ?רנו ,לארשי רוכב ןבואר ינבו ביתכד ןיסחוי תרוכב ונממ הלטינ אלו רמאמה םוסב 'יגה 'יסופדבו ,ויחא
 יעוצי וללחבו בותכה םעטו וכו ןבוארל אל 4  :["וכו ינב ןכ 'יגה ת"יכבו] 'ןכו ןבואר ינב םש 'ג פל
 אלא ףסויל ןיסחיימ ןיא רמא הנרחו הרוכבל סחייתהל ןבו אר ל אל סחייתהל אלו 'וכו ותרוכב הנתנ ויבא
 ןומיס 'ר רמאדכו הרוכבל םג ףסוי סחייתיש הרוכבל סחייתהל אלו 'וכו ףסויל ותרוכב הנתנ שרודו 'וכו ןבוארל
 רמא ןומיס 'ר ייכ] 'וכו ןבוארל אלא פסויל אל 'מא ןומיס ירו 'יגה 'א א"יכבו ,ןבוארמ הלטינ אל .ןופחוי תרוכב
 ןבואר סחיתהל אל רמא דח שרפמו סרוג בוט לכשבו ,[ןבוארמ ןיסחוי תרוכב הלטנ אלש שרופמ ךומסב ליעל
 ןיסחיימ ןיאו ןיסחיימ ףסויל רמא ןוהנמ דח שרפמ ספדנה ר"ב 'יפבו ,'וכו ףסוי סחיתהל אל רמא דחו
 ףסויל ןיסחיימ ןיא רמא אנירחאו סחייתהל ןבוארל ןיאו ףסויל ולו הרוכבל סחייתהל ו לו ביתכ יכהו ןבוארל
 יותכ יכהו ןבוארל ןיסחיימ ןיאו ןיסחימ ףסויל 'מא ןוהנימ דח ןומיס 'רו יול 'ר א"יכ ר"ב 'יפבו ,ןבוארל אלא
 "ותכ אל הרוכבל סחייתהל אלו ביתכד ןבוארל אלא פסויל ןיסחיימ ןיא 'מא אנירחו הרוכבל סחייתהל ולו
 ?ופבו) ןיסחוי תרוכב ונממ הלטינ אל ןוממ תרוכב ונממ הלטינש פ"עאש רמול ואוב 'יתכ ץוחבו םינפבמ פלאב
 תחנמבו .כ"מב םג ייעו ביתכו ירק םש ןיאו הרכבל שחיתהל אלו ,בותכ ארקמבו (עטוקמ שוריפה ט"יכ ר"ב
 יעוצי וללחבו אלא רוכבה אוה ןבואר .אלהו ףסוי בקעי תודלות הלא א"ד םש בשיו אמוחנתבו ,םש י"הרל יש
 !וכו סחיתהל ולו ילואו ,הרוכבל סחיתהל ולו הרוכבל פחיתהל אלו לארשי ןב ףס וי ינ ב ל ותרוכב הנתנ ויבא
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 ןנשב יהיו ד'הה [ןכוארל אלא ןיסחימ ןיא] הלקלק העשב וליפא |קחצי 'ר םשב יינח :ר|  ,ןכוארל
 יר סשב ןדוי 'ר] ,'נו ןבואר בקעי רוככ האל ינב רשע םינש כקעי ינב ויהיו 'וגו לארשי
 יף= ,הבושתל רוכב הריכעל רוכב הלחגל רוכב הרוכבל רוכב הרילל רוכב רוביעל רוכב ןבואר [אחא
 :(ב א עשו) עשוהב י"י רבד תליחת האוננל רוכב ףא רמא הירזע

 תא יתפשח ינא יכ דיה חרק תאו םלעי תאו שועי תא הרלי המבילהאו (ה ןל | בי
 סיחספ ,כ'פ סלוע כדס 'יע 4 = : [ניי ים סלי כיל סעוסכס 'עו] ('5 פ"נק) סנוט 'פ ססקיפפ ,ט"י "כ ר"פפ ןטקל 3

 :נ"ע ףלל יכ ייסד 'קני ,ס"לט 'כ סיפכי 'קלי ,ס*לק 'כ טוקלי ₪ :'3 ר"י סכסנ סנכ ,'6 ויס

 1 אלא -- ייגח 'ר) ל יל .ן] ימא קחצי 'ר  ;(םש) יתננאְך רמא קחצי 'ר םשב יגח 'ר [ן קחצי - ר 1
 : . .ןיסחיימ ןיא ['ת"אחד ןבוארל -- ןיא * | 'א אלקלקה .יתלאחְד הלקלקה ,גן [הלקלק | (כפ 'ל ןבוארל

 . :ןאומ לארשי ןכשב .(םש) יכ 'וגו ..ןוכשב |, ['וגו -- ןכשב | ל יל ,1 אלא ןיסחיימ ןיא .'א] ןבוארל
 .יחו [רשע -- ויהיו 2 | יז (ו ןבואר ךליו איהה) איהה ץראב לארשי ןוכשב .זְך ץראב לארשי ןוכשב , 'וגו ןוכשב
 1 ( "|'₪ נקעי ..ינג ,ל הגו בקע ..ינג , .יתכאחוד ןגואי ..ינכ [1 רג -ינ:* | תףכנאפד יל

 2 ווכב | ל יל [ןבואר ** 8 | 5 יל ,ן רמוא אחא 'ר :תוכגא"ןפ 'מא אחא ..'ר [(סש) יוד אחא -- ר*

 7: האלל רוכב [הדילל רוכב | כפ -, הלחנל רוכב .א -. הלחנל לארשי רוכב ,!+ רובעל רוכב [רוביעל
 | כאפ 'ל .ןת הרוכבל רוכב [הלחנל רוכב | ןח 'ל .[ך הלחנל רוכב .2א  הכרבל רוכב [הרוכבל רוכב | י יל
 'ר ימא :8 הירזע ר"א .(םש) ינְ] 'מוא הירזע יר | י יל .(םש)יתנאפְ הדונעל רוכב .כזו [הריבעל רוכב
 ויאב ןב יאמו יתא אק ןבוארמ ירימגו יראב ןב עישוהב | (סש) יתכאפד תלחת ,יג] [תליחת 4 | כ אירזע

 לא ןבואר בשיו 'תכדכ ותולעהלו רוזחל ותעדו הרובה ותוא וכילשה ד"הה רובל וכילשהל ףסוי יחאל הצע ןתנש
 " | ו יל :דל יוגו ,לא שועו תא .[ך'א םלעי תאו ..תא ,' חרוק ..תא [כפ חוק --תא* 5 || ףן רובה

 ..יכ" ,5 'וגו ושע ..יתפשח יכ .נפל וגו ושע ..יכ ,(י"הד) ו וירותסמ ..יכ [1ך?א וירתסמ --- יכ *

 | תו וינופצמ ועבנ ושע ..ךיא ,ך ושע ושפחנ ךיא :יעב!א| ושע
 י

 \ וליפא רמא קחצי 'ר .אבוה ייחכב .'וכו ייגח 'ר 1  :'א א"ל הפוסו 712 רצ ליעלו ש"ייעו ףסונ שוריפ אוה
 , םייסמ םשו רמאמה לכ רסח כ"יכו פ"יכבו ,'וכו ןוכשב יהיו ד"הה ןכוארל אלא ןיסחימ ןיא הלקלקה תעשב
 ןוממ .תרוכב התעמ רומא םירמאמה ביכרהו עטיק ט"קלבו * ,'וכו יהיו ד"הה 'וכו רמא אנירחאו וינפלש רמאמה
 4 ןבוארל אלא ףסויל ןיסחיימ ןיא הרוכבל סחייתהל אלו 'אנש םימחר תרוכב ונממ הלטינ אלו ונממ הלטינ
 | הלקלק תעשב ולופא י"ר םשב ח"ר רמאמו ,רשע םינש בקעי ינב ויהיו 'וגו ץראב לארשי ןוכשב יהיו .ד"הה
 בקעי .ינב ויהיו ונושל הזו ,ןומיס 'ר רמאמ ינפל םתסב םש אבוהו] בוט לכשב אתיל ןכו םש קתעוה אל 'וכו
 0 אלא הליחת ןיסחימ ןיא ולוקלק תעשב 'יפאש ךדמלל ךותב חוירו םינשל גלפומ אוה קוספה רשע םינש
 וליפא בקעי רוכב שרפמ ת*הע י"שריפבו ,[םירישכ םלוכש 'וכו ויהיו ול .ךומסו ואטח ריכזה ירהש ןבוארל
 אלא ףסויל ןיסחימ ןיא רמא הנרחו אוה דחא רמאמו ל"יכב 'יגה הנוכנ ילואו ,רוכב וארק הלקלקה תעשב
 אל רמא ןוהנימ דח ונינפלש 'יגהב ןושלה יונישמ 'רנ ןכו ,'וכו יהיו ד"הה הלקלק תעשב וליפא ןבוארל
 בקעי רוכב רשע םינש בקעי ינב ויהיו םש ג"המב רחא ןונגסבו .'וכו ןיסחימ ןיא רמא הנרחו "וכו ןבוארל
 5 הנתנ 'וכו וללחבו רוכבה אוה יכ לארשי רוכב ןבואר ינבו 'תכש יפל ןאכ ןתוא 'תכה סחימ המל ןבואר
 " |  ןליפא ןבואר בקעי רוכב האל ינב ל"ת ונממ הלטינ (ןיסחוי) ןיסוחיי תרוכבו ןוממ תרוכב לוכי ףסוי ל ותרוכב
 0 ןדוו 'ר 2 :  (ןיסחוי) ןיסוחיי תֶבוכב אל ונממ הלטינ ןוממ תרוכב יוה רוכב ותוא ארוק אוה הֶלקלקה תעשב
 ו"זרהמ 'יפבו ,'וכו רוביעל רוכב םינינע השלשל רוכב ןבואר שרוד א"ר םשב י"רו ,נ"חעו יתמלשה ןכ | .'וכו
 !  ןוטֶחוי תרוכבל עמשמ ה רו כ ב ל רוכבו ,ש"ייעו הרותב ןבואר תרוכב רכזנש םימעפ 'ו דגנכ ןהש שרפמ
 ח"יכו ו"יכב םג אתיא הריבעל רוכב 'יגהו ,הלחנל רוכב שרפל השקו ,הכרבל רוכב תרחא 'יגו
 ְי ,697 רצ ליעל ,'יעו תורוכבב הדובע התיה ןכשמה םקוה אלש דעש הדוב ע ל רוכב 'יגה םעטו ,כ"יכו
 . וקשב היה קוסע 'א רזעילא 'ר היה ןכיאו 'וגו רובה לא ןבואר בשיו ד"פפ ןמקל אתיאדכ הבושתל רוכבו
 4 יא הליחת הבושתב חתופו דמוע ךנב ןבש ךייח הליחת הבושתב תחתפ התא ה"בקה ול רמא וכו ותינעתבו
 רמוא רזעלא 'ר 'וכו רובה לא ןבואר בשיו ('א ט"נק) הבוש !פ אתקיספבו ,"וכו לארשי הבוש עשוה הז אוה הז
 ארב רוחמל תשקב התא ה"בקה ול רמא ורמא ןנברו 'וכו ועריאש השעמ ותוא לע קפוע היה ותינעתבו וקשב
 שוה לא היה רשא 'ה רבד עשוה הז הזיאו םימשבש םהיבאל לארשי תא ריזחמ ךנב ןבש ךייח יובאל אביבח
 - היכרב ר"א 'וכו ('ו 'ה א"הד) רושא ךלמ רסאלפ הלגה רשא ונב הראב ביתכו ('א 'א עשוה) יראב ןב
 וכו ןבואר ינבו תשרפב אוה וכו ונב הראב קופפהו ,'וכו ךנב ןבש ךייח הלחת הבושתב תחתפ התא ה"בקה
 ,ןבואר טבשמ היה עשוהו עשוהב י"י רבד תלחת האובנל רוכב ףא הירזע 'ר רמאמב שרדה םעט םג הוו
 םיאובנ 'ד ואבנתנ דחא קרפב אתיא 'א ז"פ םיחספבו ,['וכו יתא אק ןבוארמ ירימגו ת"יכב הרז הפסוהו]
 םיאיבנ המכ עשוה דע השממ אלהו הלחת רבד עשוהב יכו עשוהב 'ה רבד תלחת 'נש עשוה ןלוכבש לודג
 ב"בב 'יעו 'וכו הכימו סומע היעשי עשוה ןה ולאו קרפה ותואב ואבנתנש םיאיבנ העבראל הלחת ןנחוי ר"א
 בואר אחא ר"שב ןדוי ר"א ןבואר בקעו רוכב האל ינב ונינפלש םירמאמה עטיק ט"קלבו ,כ"פ ע"סבו 'ב ד"י
 יכשבו ,עשוהב 'ה רבד תלחת ביתכד האובנל רוכבו הלחגל רוכב הרוכבל רוכב הדילל רוכב רוביעל רוכב
 רוכב ןיסחויל רוכב הדילל רוכב רוביעל רוכב ןבואר א ח א ר"א ןבואר בקעי רוכב האל ינב קֶתעוה בוט
 הירזע 'ר הבושתל רוכב הרוש בל רוכב (םתודלותכ ביתכד ןורכז ינבאב 'יפ) הדוב על רוכב הלחנל
 רוכב הדוב על רוכב רמא ןדוי 'ר ייחבבו "וכו רבד תלחת ה"שז קרפ ה ו תו א ב האובנל רוכב ףא רמוא
 רוביעל רוכב הדגא שרדמבו ,'וכו רבד תלחת רמאנש האובנל רוכב ףא רמוא הירזע 'ר .הבושתל רוכב הדילל
 רוכב 'מוא אחא 'ר םשב ןדוי 'ר שרפמו סרוג 540 'ומע ג"המבו ,הבושתל רוכב הדובעל רוכב הלחנל רוכב
 ירע תשרפהל רוכב הבושתל רוכב הלחנל רוכב הרוכבל רוכב הדילל רוכב רוביעל .ךוכב ןבואר .בקעי
 'תכַד הבושתל רוכב ןבואר ינבל היה:ב\ הנקמו 'תכד הלחנל רוכב תו לגל רוכב האובנל רוכב טלקמ
 ןמקל ייעו) ינבוארל רושימה ץראב רבדמב רצב תא 'תכד טלקמ ירע תשרפהל רוכב רובה לא ןבואר בשיו

 ש"יועו ידגלו ינבוארל םלגיו 'תכד תולגל רוכב עשוהב 'ה רבד תלחת 'תכד האובנל רוכב (ו"ט יס
 השלשב טוקליבו 'ב ףלק 'ע ךורעבו י"כ ראשב ה"כו םש הימריב אוה קוספ .'וכו ינא יכ 5 :ש"זשר תורעהב
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 וירתסמ יתיליג המל ךכ לכ  ,הילצב תיפלק רמא ןומיס 'ר ממ הימרי) וירתפמ תא יתילג ושע
 יול 'ר ,העברא המא יול 'ר ,השלש רמא בר ,רימעה םירזממ המכו ,ובש םירזממה תא תולגל ליבשב
 :אוה רזממ אכהד חרק ןידה רמא

 : סט בשיו ולעוסנפ ,'5 ו"קק סכסצ 63 ,'6 ד"כ סיסקפ [יע] 2

 ,(םש) יתְד תפילק .י*רעכנופ [תיפלק | "א 'מא הירוע 'ר ,1א ימא ש"ר ,ם 'וא ןומיס 'ר 1
 ,א1א ךכ [ךכ לכ | א לפה ילצב .1ךעְתְד אילצב .י"ךכנופ [הילצב |  (הימרי) ו תופילק ,*ךא תופלק
 ,+ וירתסמ תא יתילג ,(י"הד) י וירותסמ יתילג .(הימרי) יִעאְוְד וירתפמ יתילג ,1 [וירתפמ יתיליג | 'כפ יל
 /תד םהיניבש .וָנאְו [ובש | כפ םירזממ | וכאפ יל תא | י ידכ [ליבשב 5 | 'כפ יל /ןך וינופצמ יתילג
 /ןן השולש | ?א יל ,ן םיריזממ [םירזממ | כפ המכ | 25 וירותסמ תא יתילג ד"הה ובש ,5%% רימעהש

 יר מא ,'ל אוה ..אכה חרק ןידה ..יול יִכ [אוה --יול 'ר * | א'ד יד | יכאפ יול [יול יר | *אפ!ד יג
 רזממ (1א אכהד) הכהד חרק ןידה (%% ןימינב 'ר ,1א יול ןב ןמינב 'ר 1,  רב ןמינב 'ר) יול רב ןמינב

 ..אכהד חרק ןידה ןמינב אבא 'ר רמא ,[ןְד אוה ..אכהד חרק יול 'ר םשב ןימינב 'ר רמא ,א] אוה

 הלאו (5ִ ייתכד) 'כד השלש (כ ימאד) 'אד ןאמ ,(הימרי) ו אוה . .אכהד חרק ןנחוי 'ר רמא | ,(י"הד) ו אוה

 לע ןועבצ אבש דמלמ אלא ןועבצ תב (2 אל) ואל הנע תב םא ןועבצ תב הנע תב המבילהא (כ הלאו) ינב

 ןידה יול רב (כ ןמינב 'ר) ןימינב ר"אד חרקו םלעיו המבילהא (כ דירוהו) דילוהו הנע תשא ותלכ (ם לצא)
 ופילא אבש דמלמ זפילאד הירב (פ היל דיבע) דיבע אכהו ושעד הירב חרקל דיבע אכה אוה רזממ אכהד חרק
 (כ םימיה ירבדב 'יתכד) 'כד ענמת ףא ףיסומ העברא (כ 'מאד) 'אד ןאמ חרק הדליו ויבא תשא המבילהא לע

 ןטול תוחאו ד"הה תייה זפילא תב ענמתש דמלמ ענמתו זנקו םתעגו ופצ רמוא (2 ןמת) ןמית זפילא ינב ויהיו
 | כפ היבא רכזנ אל ךכל ומאמ אלא ותוחא התיה אלש עגמת

 סופדמ ץוח] 'יסופדבו  ,'וכו יתיליג המל ךכ לכ שרדנש וירתפמ תא יתילג קוספה ףוס .יתמלשהו ;תומוקמה
 'יעו וינפצמ ועבנ קוספה ףופ םשו ,'ו 'א הידבועב קוספ אוהו ושע ושפחנ ךיא ד"הה 'יגה [ןושאר
 טוקליב יתשפח ה"כו ,ושע תא יתשפח ינא יכ תשבושמ 'יגה ר"פדבו ,'וכו ועבנ ןכ 'יגה ת"וכבו] ,כ"מב םג
 ושע תא יתפשח (ולש לצבה וא) םילצבה תא יתפלק הילצב תיפלק ושע תא יתפשח ושרדו [םש הימרי ר"פד
 תא תולגל ליבשב וירתסמ יתילג ותוא יתפשח המל ךכ לכ םילצבה תא ןיפלוקש ומכ הפילק רחא הפילק
 אתיא ה"צפ ףופ ןמקל ייפופרב הפסוההב םגו ;ףלק ףלקמ ('ז 'א לאוי) הפשח ףשה 'גרתו ,ובש םירזממה
 905 דצ בוט לכשבו ,189 דצ ל"נה לבויה רפסב ירמאמב 'יעו הלציב ףלקו ה"צפ ו"יכבו ,אילצב ףלקו
 תא יתילג המל ךכ לכ וילצב יתפ לק רמא ןומיס 'ר ושע תא יתפשח ינא יכ ה"שז קתעוה
 רמאש אוה 'וכו וישנ תא חקל ושע ט"קלב שרפמ 'יסופדה 'יג יפכו) ו ב ש . ןירזממ תולגל ליבשב וירתסמ
 541 'ומע ג"המבו .(וכו הרותב ולוסיפ ה"בקה הליג וינופצמ ועבנ ושע ושפחנ ךיא בותכה
 היוא לצב (תיפולק) תי פי ל ק רמוא ןומיס'/ר וירתסמ תא יתי לג ושע תא יתפשח ינא יכ ה"שהז
 'וכו אילצב תיפלק ושע תא יתפשח ינא יכ ם"ארב אבוה ןכו ,ו ב ש ןירממה תא תולגל 'וכו המל ךכ לכו
 ט"וכ ר"ב 'יפבו  ,ותוא יתילג ךכ םילצב ףלוקש םדאכ הי לצב תי פ לק שרפמו סרוג ר"פדב ר"ב ?ופבו
 ףלקמה םדאכ אילצב תופלק רמא ןומיפ 'ר וירתפמ תא יתילג ושע תא יתפשח ינא יב
 ט"יכ ר"ב 'יפ ויתנייצש ר"בל שוריפה ןאכ םייסמ טייכבו ,אתיל א"יכ ר"ב 'יפבו) ותוא יתילג ךכ הציבו לצב
 א"יכ שרדמב א"למ שורופה הז בותכ םש יתוריעה רשאכו ,707 רצ ליעל י"מב 'יעו רחא ןושלמ יפה ליחתמו
 כ"ע םושר ג"פפ ףוסבו א" ל םושר םש ותליחתבו ,ןוציחה ןוילגב ןושארה שוריפה תמועל ימינפה ןוילגב "א
 ןכא ,ןושארה שוריפמ אוה ןוציחה ןוילגב כ"ג בתכנש א"יכב ךליאו םשמ שוריפה הזש עמשמו ,ינש "יפ
 דע ד"ספמ א"למ שוריפה ןונגסכ ונונגסו א"למ .ט"יכב שוריפה םע םיאתמ רפסה ףופ דע ד"פפמ םש שוריפה
 ספדנה ר"ב 'יפ תא האלהו ןאכמ הנכא ינאו ,1 דצ לארשי תראפת רפסב ר"ב ייפ לע ירמאמב 'יעו ג"פפ ףוס
 רמאד ל"רו ,םירזממה 'ג ןה ימ ןאכ שרפתנ אלו .השלש רמא בר 5 :('ש ייסב נ"חב ונייצאו םתס ר"ב 'יפ םשב
 'וכו הלא 'תכד השלש רמאד .ןאמ כ"יכו פ"יכב שוריפהו ,אוה רזממ אכהד חרק רמאדכ חרק ףיסומ העברא
 חרקו םלעיו המבילהא דילוהו הנע תשא ותלכ לע ןועבצ אב ש דמלמ אלא ןועבצ תב ואל הנע תב םא
 ינב סוחייב סחייתנ ןכו םש רמאמה ןושלו ,[םש בשיו אמוחנתב ראובמ ןינעהו אוה עטוקמו] .ןבומ ונוא "וכו
 ןפצ רמואו ןמית זפילא ינב רמוא אוה ןכש המז ינב ןהש אצומ תאש ןלוונ עידוהל ושע  תודלות הלאו. ושע
 לא אב היה דציכ ותב תא אשנש דמלמ זפילאל שגלפ התיה ענמתו (ו"ל 'א א"הד) קלמעו ענמתו זנק םתעגו
 ינב הלא רמוא אוה ןכו ותב התיהו ריעש לש ותב אשונכ האשנו עגמת ונממ הדליו הרבעו ריעש לש ותשא
 התיה ענמתו זפילא ןמ התיהש באה ןמ אלו םאה ןמ ענמת ןטול תוחאו "וגו ןטול ץראה יבשוי ירוחה רועש
 !וכו ירוחה ריעש ינב הלא ביתכד ריעש ינב אלא הלקלק ןיאש בוש אצומ תא ןכו ושע ןב זפילאל שגלפ
 תא ונממ הדליו ומא לע ןועבצ אבש דמלמ "וגו אצמ רשא הנע אוה ןועבצ ןב הנע השוע ןלהלו הנעו ןועבצו
 ויה הלאו רמאנש םהינש ןיבמ המבילהא התציו הנע תשא ותלכ לא אב בוש ונבו ויחא היהש אצמנ הנע
 םירמוא ויה תורומח ישרוד םש םיחספבו ,'וכו השאל ושע האשנו ושע תשא ןועבצ תב הנע .תב המבילהא ינב
 הנעו היאו ןועבצ ינב הלא ביתכו ירוחה ריעש ינב הלא רמאנש םלועל לופפ איבה ךכיפל היה לופפ הנע
 הנע אוה הנע אוה ארק רמא 'וכו ווה הנע ירת אמלידו הנע הנממ רילוהו ומא לע ןועבצ אבש דמלמ אלא
 םישוריפה אוה רזממ אכהד חרק ונינפלש רמאמהו םירמאמה :ולא י"פעו ,ס"דבו םש ב"בב 'יעו ארקיעמד
 בר שרפמ םשו ,ם"ארב םג 'יעו הנע אוה וכו ענמתו 'וכו המבילהאו 'וכו הנע תב ה"דב ת"הע י"שרב
 םש דועו ,'וכו ןועבצמ הנע זפילאמ ענמת זפילאמ חרק ןועבצמ המבילהא ןהו העברא רמא יול 'ר השלש רמא
 בר 'וכו המכו קתעוה םש בוט לכשבו ,ת"פיב ע"יעו הוה 'זממ "כהה חרק ןידה יול ר"*ב ןומונב ר"אד
 'ר השלש 'מוא 'ר דימעה המכו םש ג"המבו ,אוה רזממ אכהד חרק ןידה ןימינב ר"א 'וכו השלש רמא
 תא הדֶלי המבילהאו 'תכד םש שרפמו ,אוה אריזמ מ אכהד חרק ןידה 'מוא ןימינב !ר העברא 'מוא יול
 חרק ףולא 'גו ושע רוכב זפילא ינב ושע ינב יפולא הלא 'תכו 'גו ושע ינב הלא חרק תאו םלעי תאו שועי
 ה"ד 'א ג'י הטוס י"שרב 'עו] חרק ונממ דילוהו ויבא תשא לע זפילא אבש 'מוא תאצמנ םתעג ףולא
 ונינפלש 'וגהב קפקפל שיו [א"מ תוא םש ש"שרה 'יחבו 'י 'יס ד"יפ הבר רבדמבו ןאכ ם"בשרו ע"בארבו םושלש
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 ליפנ בלו וניטיל סכה בל ןנחוי 'ו רמא וינב תאו וישנ תא ושע חקיו (ו
 ,וישנ ךכרחאו (וי אל תישארב) וינכ תא אשיו כקעי הז וניטיל םכח בל (ב י תלחק) ולאמשל
 :וינב ךכרחאו וישג תא ושע חקיו ושע הז ולאטשל ליסכ בלו

 רמא יול ןב עשוהי 'ר  ,בוח רטש ינפמ רזעלא 'ר רמא ויחא בקעי ינפמ ץרא לא ךליו
 : השוכה ינפמ

 התיה ענמתו רטולו שורדל יל המ יחוי ןב ןועמש 'ר ינח 'ונו שגליפ התיה ענמתו (בי
 קבדיהל םיצר תויכלמה ויה ןכיא רע םהרבא וניבאלש ותיבלש וחכש עידוהל אלא ,זפילאל שגלפ
 ןטול חוחאו 'תכו (טכ ול תישארב) 'ונו ןטול ףולא 'גש םינוטלשה ןב היה אוה ,ןטול היה המ ,וב

 ,(ם"י 'ע) סעכס קנוט '5 םלקק םכדע ,'נ "ק ד'פמ ןטקל ,סש עוקני 4 :נ'םו 809 75 ליעל ,ם''לק 'כ עוקני |
 ,ב"יק ייפ םלט  ['עו] ,ו'נס 'יפ מיופס יכפפ 6  :ס"נפ "כדפ  ['עו]' ,(!26 75 סעוז שכדמ) סע כ'מ חקק שכדע
 : 'נ "5 ןיכוסנס

 " ךכוחאו -- רמא | ן "וגו .יתנפד וישנ תא .אל וגו וישנ תא ,[] 'וגו וינב ..תא [כ וינב -- תא * 1

 וישנ תא ךכ:רחאו . . אשיו בקעו םקיו ([ך 'תכד) ,ייתכד בקעי הז ונימיל םכח בל ..בלו ..בל ..רמא [וינב
 .. אשוו בקעי הז ונימיל םכח בל ןנחוי ר"א .[ןך וינב תא ךכ רחאו ..חקיו ([ך 'תכד) 'נש ושע הו ..בלו
 . .אשיו ינש . .הז ונימיל םכח בל ןנחוי 'ר 'מא ,ן וינב ףא ךכ רחאו ..חקיו ושע הז .. בלו וישנ ךכרחאו
 חקיו ינש ולאמשל ליסכ בל .[ך ויתונב תאו וינב תא ןכ רחא . . חקיו ינש ושע הז ..בלו וישנ תא ךכ רחאו

 םכח בל ןנחוי ר"א .1א ד"ע תשרפב ביתכדכ 'וגו ונימיל םכח בל ד"הה ןנחוי ר"א .1 וישנ תא ושע
 םכת בל ,₪ דיע 'פב 'וכו .2 ד"ע תשרפב 'יתכדכ 'וכו םכח בל ןנחוי 'ר 'מא ,%% ד"ע 'פב ונימיל
 יר :חפ 'מוא רזעלא 'ר ,ן 'מא רזעל 'ר ,!יכנא רמא רזעלא 'ר | 5 'ל ויחא 4 | % ליעלדכ "וגו ונימיל
 יכ ללכב תויהל הצר אלש תולג לש .תןְד ךערז היהי רג יכ ₪ 4יבכנחופ |בוח רטש | ךְד רמא רועילא

 | תכאחפ שגלפ 6 | הל הטוב [יתכנאופד השובה * 5 | "אח ימוא | אפ ל יול ןב | א ךערז היהי רג
 ,א'ד ייבשר .ן ייחוי ..'יר |. (םפ יל אלא --ינת) 1א ינאת | אופ 'ל .תנחד ושע ןב ופילאל [יוגו

 ופילאל [ך זפילאל * | ןא] שגליפ ז | "א 'ל רמולו | 1 שורדיל | תגד המל :אחו |המ | תן 'מוא י"בשר
 תיב לש וחנש .ן וניבא םהרבא ..לש וחבש | ת"אד 'ל .'א ידכ .נחו |אלא | תאחל "ל .גו ושע ןב
 ,כנ'א וגיבא םהרבא לש .. ,% םהרבא וניבא לש וחבש ,ן םהרבא וגיבא לש וחבשו ותיב ,[ז] םהרבא

 :תאד תונוטלשו תויכלמ | א .תויה .פ ןכיה .כ ןכיא ;תנד ויה ןכיה /חו [ויה ןכיא | ₪ םהרבא לש ..

 ,ןןֶד םיצור ,זַד תוצר .1] [םיצר | כ תונטלושו .. ,ף תונטלשו תוכלמ , ןֶזְ תוינטלושו . . ,ן תונטלושו . .
 ,א ןטול ..ימ .תחד ןטול ..המו .גו [ןטול--המ 8 | תכאופד קגדהל .נח [קבדיהל | אפ תוצור
 אוה .ןֶד תוינטלושה ןמ דחא היה ,] תונפלושה ןמ דחא אוה ,[ךאד םינוטלשה ןמ דחא היה אוה | כפ 'ל

 ףולא ,1 לבוש ףולא [יוגו | כפ היה (כ םיגוטלשה) ןיגוטלשה ןמ דחא ןטול ,1 תונטלשה ןמ דחא ןטול היה
 | תיאפד יל חו "וגו לבוש

 :יול ר"ב ןומינב 'ר ןמ שבתשנ יול 'ר םשב ןימינב 'ר [ת"יכו] 'יסופדה 'יגו ,'וכו ןידה 'מא יול 'ר  ל"יכב
 ,[יפוש יניב היולת ו"יוהו וינב ךכרחא ןאכ בותכ ל"יכבו] 862 דצ ליעל רבכ רדסנ רמאמה | .ןנחוי 'ר רמא 1
 יפלו ,ד"ע תשרפב 'יתכדכ 'א א"יכב םגו) ד"עפ ליעל רמאמה הז לא וזמרו ועטיק כ"יכו 'בו 'א א"יכו פ"יכבו
 ר"פד טוקליבו ,('וכו ארקנ המלו ה"דב 975 דצ ליעל י"מב םג 'יעו ב"עפ איה י"כה הזב תוישרפה רפסמ
 ר"ב 'יפכו ,טוקלי יסופד ראשבו ו"ד טוקליב טמשנו לי ע לד כ יוגו ונימיל םכח בל וישנ תא ושע חקיו עטיק
 . ףסונ ייסופדב .בוח רטש ינפמ 4 ": הלחת וינב תא אשיו בותכד רבד לש ורשי ונימיל םכח בל שרפמ ספדנה
 ,ךערז היהי רג יכ ללכב תויהל הצר אלש תולג לש בוח רטש ינפמ 'בו 'א א*יכבו ,ךערז היהי רג יכ שוריפה
 שרפמו סרוג .ךחא ןושלמ א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,בוח רטש ינפמ קר 'ב א"יכו 'יסופדב םג "וגה ד"פפ ןמקלו
 םהרבא) ונקז לע (רזגש) רזגנש בוח רטש ינפמ רמוא 'ר. םירזממ וינב והש תש ב ה ינפמ רמא ץשוהי יר
 רכמ ירהש'בוח רטש ינפמ רמוא רז עי ל א 'ר "וכו ץרא לא ךליו 206 רצ בוט לכשבו ,עדת עודי (ונקז וניבא
 :ןיחא בקעו תא הארש ה שובה ינפמ רמוא יול ןב עשוהי 'ר ויחא 'בקעי ינפמ 'וכו ץראב וקלחו ותרוכב
 וכ תריזג לש בוח רטש ינפמ ויחא בקעי ינפמ ת"הע י"שרופבו ,בוט לכו תונוגה תונבו םינוגה םינבב רטועמ
 תאזה ץראה ול הנתנש הנתמב אל קלח יל ןיא ןאכמ יל ךלא רמא קחצי לש וערז לע לטומה ךערז היהי רג
 םג ה"כו הש ובה יתהגהו השוב ינפמ ןאכ בותכ  ל"יכבו ,ותרוכב רכמש ה שו ב ה ינפמו רטשה ןוערפב אלו
 ;אומש 'רו רזעלא 'ר הריעש וכרדל ושע אוהה םויב בשיו םש תלהק שרדמבו ,נ"חעו ד"פפ ןמקל ל"יכב
 הריעש המלו םש ב"מ תלהק 'מבו ,השובה ינפמ רמא לאומש 'רו בוח רטש ינפמ רמא רזעלא 'ר ינמ חנ רב
 קתעומה ועסיו שרדמבו] םש א"רדפב עייעו ש"ייעו השובה ינפמ רמא דחו בוח רטש ינפמ רמא דה "וכו
 םאש הרותב םקיר רבד ךל ןיא םכמ אוה קר רבד אל יכ םש וניזאה ירפסב .'וכו ינת 6 = : [ג"לק יר 'קליב
 תוחאו בתכנ המל ורמא ירהש ןכש עדת אבה םלועל ול תמייק ןרקהו הזה םלועב רכש ןתמ וב ןיאש ונשרדת
 המל ךכ לכו שגלפ ל ול היהא השאל ול היהאש ידכ ינא ןיא הרמאש יפל שגלפ התיה ענמתו ענמת ןטול
 ןיאש ושע המו ו"ק םירבד ירהו וב קבדיל םיואתמ םינוטלשו םיכלמ ויהש וניבא םהרבא לש ו חב ש ךעידוהל
 םיצר ויהש ו"כאע וב קבדל םיואתמ םינוט לישו םיכ למ ויה ןיבא תא דביכ ש תחא הוצמ אלא ודיב
 בשוי היהש םש חלש ירפסבו ,םת שיא בקעיו רמאנש הֶלוכ הרותה לכ תא םייקש קידצה  בקעיב קבדיל
 ,'וכו עגמת ןטול תוחאו אלא הרותב בותכל ול היה אלו 'וכו רמא םוקמה ינפל יפוד לש הדגהב שרודו
 ענמת ףולא ןטול ףולא ביתכד תוה םיכלמ תב ענמת איה יאמ ענמת ןטול תוחא שרדה דוע םש ןירדהנפב
 התיהו הכלה הולבק אלו בקעיו קחצי םהרבא לצא התאב ירויגאל איעב אוה אגאת אלב אתוכלמ ולא לכו
 ,'וכו קלמע הנימ קפנ תרחא המואל הריבג אהת אלו וז המואל החפש אהת בטומ הרמא ושע ןב זפילאל שגלפ
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 ול היהא השאל ול אשניהל יידכ יניאו ליאוה הרמא ,שנליפ התיה ענמתו (בכ םש םש) ענמת
 דבכמ היהש ירי לע תחא הוצמ אלא ודיב היה אלש עשרה ושע המ רמוחו לק םירבד ירהו ,החפש
 :הלוכ הרותה לכ םייקש בקעיב קבדיהל םיצרש המכו המכ תחא לע וב קבדהל םיצר םיכלמה ויה ויבא

 תישארב ימי תששב וארבנ אל םיאלכהו שאה ינת 'וגו הנעו היאו ןועבצ ינב הלאו (דכ
 םימיה תא אצמ רשא הנע אוה ד"הה הנע ימיב ,וארבנ יתמיא םיאלכ ,תוארבהל הבשחמב ולע לבא

 :'ס ד"כ סיסספ ,'3 3" ס"פ תוככנ 'טוכי ,(ו"פ) ק"פ סוככב לספסוס 1

 שגלפ .םבָג זפילאל (2 שגלפ) שגליפ .פ שגלפ [שגליפ | כא ₪ 'יתכו /תפ = "כו [ענמתו 1
 | 1ך תיידכ .תכאפ יאדכ .חְד ידכ .גְן [יידכ | ן ינאו | ן יל .ך וגו .תאח ושע ןב זפילאל (1א שגלופ)
 | חה שגלפל .תןד החפשל :כנאופ [החפש ל | ןְד אהא [היהא | אפ אשנהל ,תונחו [אשניהל
 המו .ָך םא המ .] המו .כאפ [המ | ת יל .אפ ו"ק [רמוחו לק | [ךְד םירבדה [םירבד | אז אלהו
 היהש לע .ן דבכמ ..די לע | ן התיה | א 'ל עשרה | (תורושה ןיב םלשוהו) ן 'ל ושע | חו םא
 םיכלמ |  כפ 'ל ויה | תכנאחוד ובא תא ,פ [ויבא 5 | .כפ רבכש ,1 דבכמ היהש |, דבכמ
 ;1חו [םיצר | נח תוינטלושו .. .[ְך תונוטלשו . . .ןֶד תונטלשו תויכלמ , םיכלמו םינוטלש ;1אפ םינוטלשו
 ויהיש (1ך יכויכ'א'ע) .המכו המכ תחא לע | ך ול [ובל | חו קבדיהל | ך תוצור .א ןיצור .ףכפ םיצור

 וניבא בקעיב קבדיהל םיצור ויהיש ..תחא לע .ךך הלוכ .. לכ תא םייקש קידצה בקעי וניבאב קבדהל ןיצור
 וניבאב קבדיהל םיצר והיש .. תחא לע ,[ך הלוכ . . בקעיב קבדהל םיצור . . תחא לע ,[ך הלכ הרותה . ..קידצה
 הרותה לכ תא השעש קידצה בקעי לצא קבדיהל ןיצר ויהש ..תחא לע .] הרותה לכ תא השעש קורצה בקעי
 (?א בקעי 'יבא) בקעי .55 המכו המכ תחא לע 5 הלוכ הרותה לכ) .הרותה לכ םייקש בקעי 3,  הלוכ
 ,.תכנאפ הנעו :ןֶד יוגו [וגו הנעו | כגן היא | ך הלא 4 | א ו"כאע הלכ (?א הרותה תא) הרותה לכ םייקש

 הנעו היאו ןועבצ ינב הלאו .כנאחופ!ד [(1א ינאת) ינת | זך רבדמב םימיה תא אצמ רשא הנע אוה הנעו

 הגע הדילוהו ומא לע ןועבצ אבש אלא אוה דח םלועל והננ ירת ינמז ירת הנע הנע בותכל בותכה האר המ

 םוקמ לכמ ..והנינ ירת ..'תכה האר המ .7 ₪ אוה דח םוקמ לכמ ריעש ןבו'ןועבצ ןבו הנע ןב השענו
 ,ן תוארבל .חךו תוארביהל | כנאחפ אלא [לבא 5 | ן תששמ .?א!ך 'וב [תששב | ף ₪ אוה דחא
 | ת יל רשא הנע | אפ ארבג ,17 תארגנ [תכ'אחד וארבנ * | א תמיא | 25 ארבהל

 ט"קלבו ,'וכו יל המ י"בשר ינת םש ג"לו 'וכו םהרבא לש גחבש עידוהל שגלפ ההיה ץנמתו יוגה  כ"יכו + פ"וכבו
 ויהש וניבא םהרבא לש ותיב לש וחבש עידוהל יחוי ןב ןועמש 'ר ינת זפילאל שגליפ התיה ענמתו אבוה
 תוחאו ביתכו ןטול ףולא רמאנש תו ג ט לוש ה ןמ דחא היה ןטול היה המ וב קבדתהל םי צר  םינוטלשו םובלמ
 ירהו החפ ש ל ול היהא השאל ול אשנהל יאדכ יניאו ליאוה הרמא זפילאל שגליפ התיה ענמתו ענטת ןטול
 תוצור תונוטלשו תויכ למ ויה ויבא תא דבכמ היהש ידי לע 'וכו היה אלש ושע םא המו 'וכו םירבד
 וניתובר שרדממו םש בוט לכשבו ,קי ךצה ב קעי וניב אב קבדהל תוצור והיש 'נכו תחא לע וב( קבדהל
 םהרבא לש וח בש  עידוהל אלא זפילאל שגליפ התיה ענמתו שוררל יל המ יאחע ןב ןועמש 'ר ינתד 'וכו
 ףולא ןטול ףולא ביתכד םינוטלשהמ דחא היה הז ןטול וב קבדהל .תוצור ויה תונוטלשו תוכלמ המכ
 םא המו 'וכו םירבד אלהו שגליפ ול היהא 'וכו הרמא זפילאל שגליפ התיה איהו 'וכו תוחאו ביתכו לבוש
 הרותה לכ םייקש בקעי וב קבדהל לכה ןיצור בא ,דוביכ אלא הוצמ ודיב התיה אלש עשרה ושע
 יוניש תצקב חייכב ףסונ הז רמאמ ינפל | .'וכו ןועבצ ינב הלאו 4 :נ"תעתו המכו המכ תחא לע הלוכ
 םיאיקב ויהש אלא עיקרב אמלע ילוכו ץראב םיבשוי סה יכו ץראה יבשוי ירוחה ריעש ינב הלאו 'א ה"פ תבשמ
 תורוקמס ח''יכב ואצמגש תופסוהו ,םיתיזל הז הנק אלמ םינפגל הז הנק אלמ םינאהל הז הנק אלמ םירמואו ץראב
 הלאו ןוכנל רמאמה ליחתמ ר'פדבו ,די'עפו ג'עפ ב"עפב דועו 198 דצו 97 דצ 11 רצ ליעל י"מב םג 'יע םינוש
 האר המ הנעו היאו ןועבצ ינב הלאו 'וגו היאו תולמה ירחא ופיסוה ו'דבו 'וכו שאה ינח 'וגו היאו ןועבצ ינב
 הפסוה שרפל ךיראה ת"'פיבו ,'וכו רמא בר ה"דב 991 דצ ליעל י"מבו נ"חעו [ת"יכב הז ןיעכו] 'וכו בותכל בותכה
 ג"ובו ו'יכב ןאכ 'יגה ןכו הנעו הי א בותכ 'מ 'א א"הרבו הנעו הי או  בותכ איקמבו ,תשבושמו תרחואמה וז
 השרפה ףוס דע ןאכמ םירמאמה | .'וכו שאה ינת = :גרובצניג 'צוה ךנתב ע"יעו הרותה ישרפמב 'ועו הי א כי'וכו
 לכ עטוק ו"וכבו ,'וכו שאה רואמ ארבש 'ירמוא ,יאמש תיב הנשמה לע םש תוכרב 'שוריב םינוש םייונישב וררסנ
 ינפמ ש ר ג תוארביהל הבשחמב 'וכו םיאלכהו שאה (ינת בותכ יטיש יניבו) 'וגו היא ןועבצ ינב הלאו ןפוס דע םירמאמה
 שאה םש אתפסותב אתיירבה ןושלו ,(956 רצ ליעל י"מב 'יע ו'יכב שרג ןונגסה לענ) םויה .ותוא לכ רואה תבשש
 ףא םיאלכהו שאה םש תוכרב 'שוריבו ,'וכו תישארב ימי תששמ ןיבושח לבא תישארב ימי תששמ ןניא םיאלכהו
 ינת אצנגמ 'ד תוכרב 'שוריבו) תישארב ימי תששמ הבשחמב ולע לבא תישארב ימי תששמ וארבנ אלש יפ לע
 אתיירבה ךשמה וניא 'וכו אצמ רשא הנע אוה הנעו היאו ןועבצ ינבו םיאלכה םשו ,('וכו תששב וארבנ 'וכו שאה
 543 'ומע ג'המבו ,ף/זרהמ 'יפב 'יעו םש ל"'צ ןיאו 'וכו הנע ימיב וארבנ יתמיא ןאכ ר"בב ומכ .ומעט אלא
 ולע רבכ תושארב ימי תששמ וארבנ אלש פ'עא םיאלכהו שאה ר"ת םימיה תא אצמ רשא הנע אוה קתעוה
 בוט לכשבו ,'וכו אצמ רשא ד'הה הנע ימיב ץראה לע וליחתה יתמיא םיאלכ .תישארב ימי תששמ הבשחמב
 ימיב וארבג תמיא םא ר בה ל הבשחמב ולע לבא תישארב ימי תששב וארבנ אל םיאלכהו שאה ינת 209 דצ
 תושמשה ןיב תבש ברעב וארבנ םירבד הרשע אינת אהו ירביא תבש יאצומב רואו איגוסב םש םיחספבו ,'וכו הנע
 ארבנ ןושאר דרפו שמשה תחת שדח לכ ןיא דרפהו י"שריפו) דרפהו רואה ףא ויבא םושמ רמוא הימחנ 'ר 'וכו
 רוא תבש יאצומב ןדיד רוא םנהיגד רואב אה ןדיד רואב אה אישק אל 'וכו (םיאלכה ןמ אב אלו ץראה ןמ
 יסוי 'ר איגנתד תבש יאצומ דע ארבנ אלו ש'עב תוארביל הלע הבשחמב ןדיד רואו 'ןכו תבש ברעב םנהיגד
 העיד היבקה ןתנ תבש יאצומבו תבש יאצומ דע וארבנ אלו ש"עב תוארביל הבשחמב ולע םורבד ינש רמוא
 ביכרהו תומהב יתש איבהו רוא ןהמ אציו וזב וז ןנחטו םינבא ינש איבהו הלעמ לש אמגוד ןיעמ ןושארה םדאב
 אצמ רשא הנע אוה רמאנש היה הנע ימיב דרפ רמוא לאילמג ןב ןועמ ש ןבר דרפ םהמ אציו וזב וז
 ליעל י'מבו ס"דב 'יעו 'וכו םלועל לוספ איבה ךכיפל היה לוספ הנע םירמוא ויה תורומח ישרוד רבדמב םימיה תא
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 ויבאו הסוס ומא תוקר וינזאש לכ הנוי 'ר רמא ,וסימיה 'מא ןינכר 4 ,םינוימה רמא ןומיס 'ר ,רבדמב
 ןילא ןמ ןיגבז ןווהו האישנ תיבד ןילאל רקסמ הוה הנמ 'ר ,סוס וינאו הרומח ומא תולורג וינזא ,רומח
 הגמט האציו סוס הל גוויזו הרומח איכה השע המ רומח ויכאו הסוס ומאש ינפמ  ,|יקיקד ןוהינדאד
 וקזה רגד ךל ארוב ינא ךייח קזה רבד תארב התאו קוהלש רבד יתארב אל ינא ה"בקה ול רטא ,הררס

 :'פ טיע ןילוס ייעו ,'ג ס*ל ס''פ סיסלכ 'טוכי ,סט ץוקני 1

 רב חרוהי 'ר .%א שיר .ן'א ןועמש 'ר .כפ ןומיס 'ר םימי [ןומיס ר | כפ 'ל .ח וגו [רבדמב 1

 ,ניא [ןינבו | ג 'ל .ןך סנוימה אוה .םפ סנוימה הי .א'ד סנוימה ,כ םנוימה [םינוימה | ד ןומיס ([ך 'ריב)

 ןינמיסח ןה ולאו סוס ויצחו רומח ויצח וסימה ."%א%א יתוסימה .] יסימיה ,כ'אפ וסימה | תתכ'אפד ןנבר

 ,י וינזאשו [וינזא ? | וכ נאם איסופ | ףִד תונפק .כ1 תוקי .יאחפ [תוקד | 'א אגוהח | תד (ת ןימיסה)

 ,פאפ אגומ .תד אנט .ח [הנמ | א אתה .זָ] התרומה | ך הלודג .!ך תלודג | ד 'ל .גח ויגזאש לכו
 /זו ןווהי .1 ןווהד .!יכפ ווהו [ןווהו | יגד | ינאחפד ןיליאל :ת|ןילאל | תנפ ריקפמ | י אגינח 1 הנימ

 [יתנאהפד ןיקיקי * | יכגאפ ןוהיגרואד 8 | ג*אפ ןליא .ייחד ןיליא .תכ'א [ןילא | תל .!אד ןוהיד
 | א אתוומ;ה | תכאפד הע - :יעגח |השע |  ח היסוס :יכאפ איסוס | ל ןיקידקד  .כ ןיקיקו
 :וכנפ סופל .תְד רכז סוס הל .ל זוז הל ושעח סוס ה>* | עתפד גויזו .יש גווו .כנא [)גוויזו
 ,וכפ ןהט .ך ונממ .שענח [הנממ | שעכנאפ אציו .ְך תאצי .ןך תאציו ,יזָד החציו | א םיסוסל

 | יי ימלועב יתארב אל ינא ,כ ינא יתארב אל | ו'א יל ול | ןך םהיניבמ ,1 הדריפ [הדרפ 4 | [ך הדרפ ,א םהמ
 :תני"א'אחד (ת קוה) קזיה לש . . התאו [קזה -- התאו | ע קיזמה ,ך םלועב קזיה .תכנאְך קזיה .ם [קזה

 | ע קיומה .תכאחד קויה לש .ם קוה לש |קוה | עתכאחד יגאש .פ יא | עכ'אפ יל
 !סנוימה ןמ ץובקה אוהו םינויטה ןושל לע לפונ ןושל םימיה שרוד ןומיס 'רו ,םידרפ .םינוימה 1 991:  דצ
 26 רצ ליעל 'יעו) יצח ופימיה י"למו (?םימיה היב ירק םימיח ישרד ןינברו ,'בו 'א א"יכו 'יסופדב 'יגהש ומכ
 הנממ האציו סוס הל גויזו הרוסה איבה השע המ ורמא ןינברו ס"ר ירבדכו ,רומח ןיצחו סוס ןיצחש תויח
 וקפנ יד אתיינדוכ תי חכשא ןמזלו ינתא םע (אייררע ל"'צו) אייררע תי עבראד הנע אוה הדגאה 'א י"רתבו ,הדרפ
 קלחו 75 רצ י"ח 886 רצ גי'ח ח"מבו וסימה 'עו סנוימה 'ע ל"תמעבו 28 דצ א'ח. עגערטייב שקז ייעו 'וכו ןוהנמ
 סנוימה רמוא ןומיס ןב הדוה י 'ר םימיי והמ םש ימלשוריבו ,188 דצ ג'ח א'הגאבו 888 רצ ג'מ
 עתנזאש לכ הדוהי ר"א ןינמיסה ןה וליאו רומח ויצחו סוס ויצה םימייה ןיומא ןנבר)
 רמא ןומיס רב הרוהי 'ר םימי והמ ג"מפדבו) ,סוס ויבאו הרומח ומא תולודג רומח ויבאו פוס ומא תונטק
 ףכו רמוא ןומיס ןב הדוהי 'ר םימייה והמ (םלשורי 'דב ץגול מאר ינויצב) ר"יכבו ,'וכו (*וסימיה ירמא ןנברו יוכו
 ולאו םש םיאלכ 'שוריבו ,ג"חב 'עו ('וכו תולודג וינזאש לכו הסוס ומא תונטק וינזאש לכ 'וכו וסימיה ןירמא ןנברו
 היגדוא ןברבר םש ןילוחבו ,'וכו תולודג רומח ויבאו הסוס ומא תונטק וינאש לכ הנוי 'ר רמא ןינמיסה ןה
 רב הילק ףינצ ארמח רב הילק יבע םש דועו ,איסוס רב היתבונג הברו הינדוא ןרטוז ארמח רב היתבונג ארטוזו
 יולכ אישנח תיב ישנאל הוצמ היה  .'וכו דקפס הוה 2 :870 רצו 144 דצ 'וכו עיגאלאאצ ןהאזיועל ייעו איסוס
 ישוריבו ,הרומח ומאש דרפהמ בוט אוהו הסוס ומֶא ררפה הזש ןמיסה ןהש תוקד סהינזאש ולאמ םינוק ויהו וידבעל
 הסוס ומאש ןיקיקד ןוהינרואד ןיליא ןינבז ןוהת ןוילומ ןובזימ ןותיעב ןיא .האישנד ןיליאל דקפמ אנמ 'ר סש תוכרב
 'שוריבו ,('וכו איסוס ומאש 'וכו ןווהת ןוולמ 'וכו ןיא האישנ יבד ןיליאל 'וכו אנמ 'ר אצנגמ 'דבו) רומח ויבאו
 ו'וכו הסופ וטאש ןיקיקד ןוהינזא ול ןינבז ןותא ןוולומ 'וכו ןיא האישנ ןדוי ' רד ןיליאל 'וכו אנמ 'ר  םיאלכ
 .השע המ 8  :'וכו ןיקיקד ןוהינדואד ןמ ןינבז ןווהת 'ואלומ ןיילומ ןיתיעב ןיא ריפדב ר"ב 'יפב ןאכ אבוה ןכו
 הרומח איבה השע הט כ"ג 'יגה םש ג"המבו ,רברבח 'ע ךורעב קתעוה רמאמהו ,יתנייצש םירפסב 'יגה ןכו ,הנע
 הנטמ האציו רומ ה הל גוזו איסוס איבהו 'יגה 209 דצ בוט לכשב ןכא ,הדרפ הנממ אציו סוס הל גויזו
 אצמ רשא הנע אוה ט"קלבו ,דרפ הדליו הבקנ סוס לע רומח עיברה םידרפ םימיה תא תי'הע י"שריפב ןכו ,הדירפ
 השע המ תוכרב 'שוריבו ,רומחה ןמו הבקנה סוסה ןמ םיאלכה ןמ השדח הירב םידרפה םהו רבדמב םימיה תא
 ןורחא סירדנוק טוקליבו ג'מפדב םש ה''כו ,הדרפ ןהמ אציו רכז סוס הילע הלעהו הרומח ןמיז הגעו ןועבצ
 ' זוז בותכ ל"יכבו ,רכז סוס כי'ג ייגה !יסופדבו) ,'וכו הנע השע המ םש רייכבו ,'וכו הנעו ןועבצ השע המ ד"ק ייפ

 הבשחמב ולע 'וכו שאהו םיאלכה ונינפלש אתיירבה םע שרדה הז םיאתהל השק .'וכו ה"כקה ול רמא 4  :(יתהגהו
 הייבקהש שאה ןינעב ושרדש ומכו ארובה ןוצה םייק 'וכו הרומח איבהשכ םימיה תא אצמש הנעש עמשמר תוארבהל
 ןיעמ ריחדאב העיד ה"בקה ןתג יתקתעהש םש םיחספב אהיירכב יסוי 'ר ירבדכו 'וכו םיפער ינש ר"הדאל ןמיז
 ג"בשר םגו דיפ םהמ אציו וזב וז ביכרהו תומהב יתש איבהו רוא ןהמ אציו 'וכו םינבא ינש איבהו הלעמ לש אמגוד
 םירמוא ויהש תורומח ישרוד תעדכ שרדה ילואו ,אוה קזיה לש רבד דרפש ריכזה אל 'וכו היה הנע ימיב דררפ רמואש
 יר יבד אנת שרדש ומכ שררה םעטש רשפאו ,ןכ בתכש] ת"פיב םג "יעו םלועל לוספ איבה ךכיפל  לוספ הנע
 תוכז ןילגלגמש אלא 'וכו תישארב ימי תששמ לופיל הז יואר ,'א ב'ל תבשב ,לפונה לופי יכ בותכה לע לאעמשי
 'ב '' תוכמבו ד"פ םיטפשמ אתליכמב עשר אצי םיעשרמ בותכה לע שרדה סג 'ִעו ,בייח ידי לע הבוחו יאכז ידי לע
 אניכחו [ודי לע בוחה לגלגתנו הנע ידי לע לעופל ואציו תוארבהל הבשחמב םיאלכה ולע ןאכ ןכו ,'כ 'יס ר"פפ ןמקלו
 (אניוח) הניבח 'יגה ךורעב סגו (אניכח כ"מב הגוהו) אניבח ו"דבו אנכע 'יגה ריפדבו ,748 דצ ליעל ייעו י"לב שחנ
 רברבח ארקנו םהינשמ אציש שחנ ןיט (רברבח) רורוחו ,(*ןודרחל יתהגהו ןידרחל בותכ לי"יכבו ,םש 'שה ךורעב .יעו
 ינימש ארפסבו ,בצה ןיממ אוהו ןודרח חכ ארקנ יברעב הנוי 'ר םשב אבוה חכ שרש ק"דרבו ,ויתורברבח םש לע
 ה"בקה 'טא קתעוה 545 'ומע ג"הסבו ,'וכו םיליפנה ןבו רברבח בצ לש םינימ תוברל והנימל בצה הז בצ 'ז 'ה השרפ
 הניכח איבה קזה רבד ךל ארוב ינ אש ךייח (קזה רבד) קזה תארב התאו םלוע ב קה יתארב אל ינא
 קויה לש הירב יתארב אל ינא ה"בקה רמא םש בוט לכשבו ,רברבח הגמ ם אצוו ןודרה הל גויח (אניכה)
 /רברבח הנממ אציו ןודרח הל גוודזנו הניכח ותריזגב איבה קזיה לש הירב ארוב ינא ףא ךייח םלועל תאבה התאו
 רבד שיאה ותוא לע איבמ ינא ףא ןקיזמ אוהש רבד םלועל םתאבה םתא םהל ה"בה רמא םש תוכרב 'שוריבו
 1) ךטוסטפ<, 118מ1086], )18106. | ?) םיִמיה. 5) ופיָמיִה. | *) ם8:080מ, 8
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 05 דכ ול בפ השרפ חלשוו

 ותטעבש ,היחו רורווח םדא ךשנ אל םלועמ ,רורוח הנממ אצי ןוררחל גויזו הניכח איבה השע המ8
 התוא השמיש תועש ויל אריזנ רב םשב (רמא) יול 'ר שאה :הנבל הררפ תכמ לע ,היחו הדרפ
 שקיב תבש ילילב המח העקשש ןויכ ,תבשלש ביו תבש יליללש ב"יו תבש ברעלש ב"י הרואה
 (ג ב תישארב) 'ונו יעיבשה םוי תא םיהלא ךרביו ד"הה תבשל רובכ קלחו הרואה תא זונגל ה"בקה
 ןיסלקמ לכה וליחתחה ,תשמשמ הרוא הניתמה תבש ילילב המח העקשש ןויכ ,הרואב וכריב המב

 :כ"'ת 88 75 ליעפ ,סס םוככנ 'שכי 5 :'5 ע"פ ספוי ,'3 'ז ןיכוס 'יעו ,'צ ס"מ ס"פ סמוי יטוכי 1

 ,) הניבח ;ש 'ניכח :תכ"א אניכח .ינח [הניכח | על יל .כאפ ה"בקה ₪ [תנחד השע המ * 1

 | ש הגווו ,ןח הגוויו .י גוזוו ,כא גויות | 1א%ְך אנכע ;₪ אניפח י) אנוח .,ך] אנונח

 | ת ןודרח .?ְך ןורירוח הל .ך ןודוח הל .כ ןירוחל ,פ ןוודחל .7 ןידרחל [ישע גאח  ןוהרהל *
 ,1ך [רורוח | אד םהמ .יכ"אפ ןהמ .ל ונממ [ענִח הנממ * | תד תאציו  .ישעכנאחפ אציו

 םדא רמא אל .ָץ) היחו רברבח . .ךשנ אל [היחו -- ךשנ אל | "א1אח םלועמו | ישעתכנאחפד רברבח
 היח אל .ְד היחו (!ך רורוח) רברבח היחו הפוש בלכ וכשנש ..רמא אל ;יבכנאז] היחו רברבח וכשנ
 ותטעבש םֶדא רמא אל םלועמ ,[ היחו . .ותטעבשו .שכ]א [היחו --ותטעבש | ₪ רברבח תכישנמ םדא
 . . תכמ לעו [ הנבל -- תכמ לע * 2 | ף הנבל הדירפ תטיעבמו .ךִד היחו הנבל הדרפ ,י היחו הנבל הדרפ
 פשב | כנאפְד 'ל רמא | פ 'ל [ר | יתכפד 'ל .א הנבל הדרפבו .7 הנבל ..תנמ לע .ָןְז הנבל
 ,'א ששו יל .תכנ!אחפ שטו ([ך םישולש) םישלש ,ְך [ויל | תֶד ארוזנ 'ר .כנאפ [אריזנ רב | כאפ יל
 םיתש | ך רואה :אח הרוא .תנפ [הרואה 5 | "אפ השמש .תןנ'אח [השמיש | 'ך הששו םישלש

 | ת לילש .ל ילילש [נחְד יליללש * |  ף רשע םינשו .ח הרשע םיתשו |  [ך רשע םינש .גזָ] הרשע
 1 [וגו4 | גחד שקב .ת [שקיב | ת לילב | תנד ןויכו .ח [ןויכ | ןך תבש םוילש | ןח הרשע םיתשו

 /ףג הליחתה ,1ך הגיתמהו .[ [הניתמה | תנחד ןויכו | נחה וכרב .ת [וכריב 5 | ףד 'ל ,ןך ותוא שדקיו

 | ך םי- .1ך ייפלקמ .תנח [ןוסלקמ | ןך הרואה | ך הליחתהו

 חלבה ןהל רמא םש ג"מפדבו) ,רברבח הנממ אציו ןודרח הילע הלעהו אניכח ןמיז היבה השע המ  וקיזמ .אוהש
 רייכבו ,'מו קזיה רברד 'ןכו םתא היבח 'מא םש טוקליבו 'וכו אניכה איבה 'וכו קיזמ אוהש רבד 'ןכו םתא
 אציו 'וכו ןמיז 'וכו שיאה ותואל איבמ ינאש ךייח וקיזמ אוהש .רבד םלועל התאבה התא ול היבקה רמא םש
 בצה רי'ת 'א ז"כק ןילוחב ןכו ,ןליד 'טגב יורק דורע רברבח בצ ןודרח שרפמ ס"שרהמ 'יפבו (רו רו ח  הנממ
 איבהל והנימל בצה הז בצה רי'ת 'יגה 'א ליפנ ןב 'ע ךורעבו) 'וכו םיליפנה (ןבו ל"'צו) ןכו דורע איבהל והנימל
 לע ךורכ אוהש שחנ יתיארו דעוול יתכלה תחא סעפ אתרות רב אנוה ר"א םש  דועו ('וכו ןיליפנה ןבו .רברבח
 אלש הירב ואיבה םה ה"בקה רמא יל רמא דיפחה ןועמש 'ר ינפל יתאבשכו םהיניבמ דווע אצי םימול בצה
 'א 'ט היפ תוכרב 'שוריבו ,סש מי'טשב ייעו יוכו ימלועב יתארב אלש הירב םהילע איבא ינא ףא ימלועב יתארב
 םדאל ול יא ורמא 'וכו ושיכהו רב רב ח אבו ללפתמו דמוע היהש אסוד ןב אנינח 'ר לע וילע (ורמא) ןירמא
 וכשנש םדאל (ול יא) ול יוא ורמא 'וכו דו רע וכשנ 'וכו וילע ורמא ג"פ תוכרב אתפסותבו ,'וכו רברבח וכשנש
 הדגאהב רברבח אוהש דורעו ,ארפ 'עו דורע 'ע להובהסוינעזעגו 'בו 'א דורע 'ע ךורעבו 'א ג'ל תוכרב 'עו דורע
 'יפב ןכו (?דורע םש תוכרבו ןילוחמ םירמאמהב דוקנ ג'המבו ,(1דורע ודקנל ךירצש םש מ"טשב שרפמ  ונינפלש
 אציו הז םע הז ןיקקזנש אב בצהו שחנה ןמו דוורע יורק ןליד 'מגב רברבח היפ תוכרב 'שוריב ס'שרהמ
 ריפ טפירשטויצ ע"מבו 55 דצ יבכרה א'אר דובכל לבויה רפסב ףעל ח"אר ירמאמב 'יעו "וכו דוור ע הונשמ
 :רברבח 'ע ךורעבו ל"יכב ה"כ 'וכו ותטעבש | .'וכנ ךשנ אל 1 :145 דצו 186 דצ ו"כ קלה עיגאלאיריססא
 אל ליצש וא םירפסה בור 'יגכ 'וכו ותטעבש 'וכ ו כשנ ש םדא רמ א אל םלועמ ל"צש 'רנו םגמוגמ ןושלהו
 הנבל הדופ ותטעב אלו היחו רברבח םדא ךשנ אל םלועמ ג"המב 'יגה יפב 'וכו ות טע ב אלו 'וכו םדא ךשנ
 "יגהו הנבל הדרפ תכמ לע םש ךורעה 'יגכ יתהגהו הנבל הדרפ תנמ לע ל"יכב בוהכ רמאמה ףוסבו ;היחו
 םתמיאש םימי ןמש ארקנ המל יול ןב עשוהי רי'א 'ב 'ז ןילוחב אתיאדכ ייגה םעטו ,'נכו תכט לעו ג"ייכבו חי'יכב
 תייחו אמיא ייחד אניזחק אהו היחו הנבל הדרפ תכמ לע םדא ינלאש אל ימימ אנינח ראד תוירבה לע תלטומ
 תוכרב 'שוריב אתיאדכו דבלבו ומכ תנמ לע ל"יכב 'יגה םעט ילואו ,הנבל הדרפ תכמ לע סש אמויב ןכו ,'וכו
 הנבל הדרפ דבלבו היחו הדרפ ותטעבש היחו הטוש בלכ וכשנ היחו רברבה וצקעש םדא ךל רמא אל וימימ ח"פ
 וצקעש ךל רמאי לע םלועל ר"יכבו ,'וכו וכשנש 'וכו ךל רמאי לא םש טוקליבו 'וכו ךל 'מא אל ךימימ ג"מפדבו)
 םדא ךל רמאי לא 'וכו הטוש בלכ וכשנש ימ הגשמה לע םש אמוי 'שוריבו ,('וכו בלכ וכשנש היחו רורוח
 א"יכב 'יגה םעט ןכו ,הנבל הדרפ דבלבו היחו הדרפ ותטעבש היחו רב רווה וצקעש היחו הטוש בלכ וכשנש
 אבוה רי'ב 'יפבו ,(נ"חענ היחו הטוש בלכ וכשנש 'יסופדב םג אתיא םש ימלשוריב 'יגהכו) הנבל הדרפבו 'בו 'א
 ליעל ורדסנ השרפה ףוס דע ןאכמ םירמאמה | .'וכו שאה 9  :הנבל הדרפ איהש דבלבו 'וכו םדא רמא אל םלועמ
 םירמאמה םשו ,בייפב ליעל םג ורדסג רדסה הזבו ,י"מבו ני'חב ש"ויעו םש ןינעה יפל תצק רחא רדסב א'יפב
 ג"וכו חי'יכבו 'יסופדב םגו ל"יכב םתומילשב םירמאמה ןאכו ,103 רצ שייייעו כ"וכו 'ב א"וכו ח"'יכו ל"יכב םועטוקמ
 א"י תשרפב 'וכנ הרואה התוא השמש תועש ששו םישלש 'א 'אריזג רב יול שאה עטיק פ"יבבו ,[ת"יכו]
 'ותכדכ /וכו הרוא התוא השמיש תועש ששו םישלש רמא אריזנ רב יול 'ר שאה 'א א"יכבו ,תבשש דע
 ששו יל 'מא אריזנ רב יול 'ר שאה 'ב א"יכבו ,םויה ותוא לכ רואה תבשש ינפמ דע 'וכו א"י תשרפב
 ;(104 דצ ליעל י"מב 'יעו) םויה ותוא לכ רואה תבשש ינפמ רע 'י 'רפב 'וכו הרוא התוא השמש תועש
 ינפמ דע א"י 'שרפב 'יתכדכ 'וכו התוא השמש תועש ששו םישלש אריזג רב יול 'ו שאה כיכבו
 תועש הששו םישלש רמוא יול 'ר תופסוהו םיוניש הזיאב קתעוה םש בוט לכשבו ,םויה ותוא .לכ רואה תכשש
 תישארב תבש ילילב המחה העקשש ןויכו תבש םוי לש ביו 'וכו תבש ברע לש ביי קספה ילב הרוא השמוש
 תכלוהו תשמשמ התיהו הרואה הניתמה הרואב וכרב המב 'וכנ רמאנש 'גכו ה"בקה קלחו זנגיהל הרואה השקב
 והז רמאו ןושארה םדא ארויתנו 'וכו ךשחה ליחתה תבש יאצומב המחה העקשש ןויכו 'וכו ןיסלקמ לכה וליחתה

 5 דת = * רעש
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 ,(סש טש) ץראה תופנכ לע ורואו המ ינפמ (ג ול בויא) והרשי םימשה לכ תחת ר'הה היבקהל
 ינפושי ךשח ךא 'או םדא אריתנ ,אבו שמשממ ךשחה ליחתה תכש יאצומב המח העקשש ןויכ
 ה"נקה ול ןמיז ,יל גיורזהל אב (וט ג תישארב) שאר ךפושי אוה וב 'תכש ותוא (אי טלק םילתח)

 הליל (סש סש םילחת) ינירעב רוא הלילו ר'הה הילע ךריכו רואה האציו הזל הז ןשיקהו םיפער ינש
 איהש ינסמ תכש יאצומכ רואה לע ןיכרבמ המ ינפמ לאומש רמאד לאומשדכ היתא ,ינידעב רוא
 ינפמ וילע ןיכרכמ םירופיכה םוי יאצומ ףא ןנחוי 'ר םשב והכא 'ר םשב אנוה 'ר= ,התיירב תליחת
 :םןיה לכ רואה תבשש

 גפ השרפ

 םינולא חתפ קחצי 'ר וגו םודא ץראב וכלמ רשא םיכלמה הלאו (אל ול
 הניפס המ הניססב םלועה תומוא ולשמנ קחצי 'ר רמא (ו וכ לאקוחי) 'גו ךיטושמ ושע ןשכמ

 סופט ,יב ו"כ ןילוס ,ע"ש "יפ רניופס יכפס רעו ,ג"ע ףל6 כ י"סד 'קלי  ,ז"סט יכ לסקוסי 'קל  ,מ"ק "כ | עוקלי 8
 : וילפ סנכ

 | 1 הרואה ,ןך המחה [המח | תגחד ןויכו ל ןל ץרא יפנכ .1ְד ץראה ופנכ [תונחך ץראה תופנכ * 1

 .[ָ] ינפושי ךשוח . .רמאו [ינפושי -- 'או | ןנְחְד ןושארה םדא | ְד ארייתנו ,ןך אריתנו ,2 ארייתנ

 ..ותוא רמאת 'מא [יל -- ותוא 8 | 1 'ל ,[ך ינדעב רוא הלילו ינפושי ..רמואו ,"ְך ינפושי ךשח . .רמואו
 [ה"בקה -- ןמיז | ד 'ל .זח יל גוודזהל אב בקע ונפושת התאו שאר ..'תכש ותוא רמאת .)ג יל גוודזיהל

 ..המ .ז] ול ןמיז יול 'ר 'מא ה"בקה ..המ ,[ך ול ןמיז ה"בקה השע המ .ך ןמיז ה"בקה ול השע המ
 ,1 הרואה | 1 אציו .ך תאציו .ף התציו | תג הזב הז | 1ך 'ב 4 | 1 ה"בקה ול ןמיז יול ר"א ה"בקה
 | תגחד יל יגידעב -- הליל | תגחד יגדעב | תן םהילע .7 ןהילע .1 וילע .ח [הילע | [ף םהמ רואה
 :עח [רואה | תד פיד .'ד ייכוגמ .עגה [ןיכככמ | תד 'ל .גנח [לאומש רמאד | תגחד איתא 5
 תלחתו ליאוה ,1 ותיירב . .אוהש ינפמ ,ְזָד התיירב תלחת . .יינפמ ,ז) [התיירב -- איהש ינפמ | תגֶד רגה
 ,1 [והבא 'ר םשב | עץ הנוה בר ,ך אנוה בר .[ך [אנוה 'ר 6 | [ך תבש יאצומב ותירב ..ליאוה ,ך ותיירב

 ['א 'וגו--ץראב * 8 | תכגאחד ותוא ₪ .ע [לכ 7 | עתוגד םירופכה .חך [םירופיכה | ך יאצומב | עתד יל

 :יתכנאד ךיטושמ ושע ['וגו -- ושע | !ְך יל ןשבמ 9 | (י"הד)ופ יל .ודל חגו .יתכנ?אזה םודא ץראב

 :עא הניפסל .יפ הניפסכ | ןְר תומואל לשמ ולשומ | ן 'וגו .ם 'וגו ושע .1ְ ךיטושמ ויה .[זָך ךייטושמ ושע
 | עפ הניפפ .,א הניפסה ,(םש) ו וזה הניפסה | (לאקזחי) ו וז הניפסכ , ] וז הניפסב

 יוכו ול .ןמיז ה"בקה ול השע המ ינפושי ךשח ךא רמואו רמאנש גוודוהל אבש כקע ונפושה התאו יל רמאנש
 רמאד לאומשרכ איתא ינדעב רוא הלילו ה"שזו שאה ירואמ ארוב ךורב ךיבו חתפ רואה תאציו הזל הז ןשיקהו
 לכ תבשש רואבו וילע ןיכובמ םירופיכה סויב ףא רמא אנוה בר 'וכו איהש תבש יאצומב רואה לע ןיכרבמ
 רב םשב ר"וכבו ,ארוזנ 'ר םשב ג"מפדב) הריזב 'ר סשב יול 'ר םש תוכרב 'שוריב םירמאמה ןושלו ,םויה וחוא
 םיתש ןושארה םויב תאריבנש הרואה (השמש תועש ו"ל ג'מפדב) התוא השמיש תועש ששו םישלש (הריזנ
 (תבשב ביו תבש לילב ביו ש'עב ביו גימפדב) תבשב הרשע םיתשו תבש ילילב הרשע םיתשו תבש ברעב הרשע
 (יוכו הב הפוצו טיבמ םדא הוהו ר"יכב) ופוס דעו םלועה ףוסמ הב טיבמ ןושארה םדא היהו
 ג"מפדב) ימל וכו סימשה לכ תחת 'נש ררושמ ולוכ םלועה לכ ליחתה הרואה הקספ אלש ןויכ
 ליחתה תבש התציש ןויכ ג"מפרב) אבו ךשוחה שמשמ ליחתה .תבש תציש ןויכ ץראה תופנכ לע ורואש (המל
 'תכש אוה ולא רמאו םדא (אריתנ) ארויתנו (אבו שמשמ ךשוחה ליחתה תבש אציש ןויכ ר'יכבו ,אבו ךשח שמשממ
 יבש ותוא אמש וליא ר"יכבו ,'וגו שאר ךפושי אוה וב 'ותכש הז ול יא) בקע ונפושת התאו שאר ךפושי אוה וב
 התואב יול 'ר רמא ינפושו ךשח ךא (רמואו ג"מפרב) רמאו ינכשנל אב אמש ('וכו ךפושי אוה וב
 יוכו םיפער ינש ג"'מפדב) רואה ןהמ אציו הזל הז ןשיקהו ןיפער ינש היבקה ול ןמיז (העש גימפדב) הע ש ה
 ךכיפל רמא לאומש שאה ירואמ ארוב  (וילע ג'מפדב) הילע ךריבו ינדעב רוא הלילו ד"הה (רוא ןהמ אציו
 אנוה בר התיירב תליהת (איהש ינפמ תבש יאצומ וילע ןיכרבמ ר"וכב) איהש תותבש יאצומב שאה לע ןיכרבמ
 ותוא לכ רואה תבש רבכש הילע (םיכרבמ ר"יכב) ךרבמ םירופיכה םוי יאצומב ףא ןנחוי 'ר םשב והבא 'ר םשב
 והוא לכ ןכו ר"הדא לע ןאכ שרדנ ינפושי ךשה ךא קוספהו] םש תוכרב 'שוריל םילשוריו ןויצ תבהאב ע"יעו םויה
 םשב אנוה יר גייכב ןכו ל"וכב 'יגה םג ןאכו ,['ב 'ב םיחספ םג 'עו 10 תוא 187 דצ ליעל י"מב 'עו ,רומזמה
 םיחספ ילבבבו ,םש נ"חב ייענ ,'וכו ןנחוי 'ר םשב והבא 'ר בר םשב אנוה בר 'יגה 90 דצ ליעלו 'וכו והבא 'ר
 יוכו אוה ותיירב תליחתו ליאוה תבש יאצומב אלא רואה לע ןיכרבמ ןיא לאומש רטא הדוהי בר רסא אתיא יב גינ
 לע ןיכרבמ ןנחוי 'ר רמא תפי ךב ןומינב 'ר רמאד 'א ד"נ םשו ,(ותוירב תלחתו ליאוה ןאכ 'יסופדב 'יגה ןכו)
 לואוה תבש יאצוטב אלא רואה לע ןיכרבמ ןיא יביתימ 'וכו םירופכה םוי יאצומב ןיב תבש יאצומב ןיב ,רואח
 :'וכו בר םשב ה"דב םש ליעל י"מב 'ועו 'וכו תבשש רואב ןאכ 'וכו אוה ותוירב תליחתו

 תוחיתפה ןונגס ןכו .'וכו חתפ קחצי 'ר 58 :החותפ השרפ ןאכ ארקמבו ,א"פפ ןטסנ ר"פדב .גפ השרפ ,
 ינולפ 'ר רמא 'וכו חתפ ינולפ 'ר ליעל תובר תוחיתפב דועו 'וכו י"ר רמא 'וכו חתפ י"ר 715 ךצו 865 דצ ליעל
 לועל ומכו [תייכו] ויייכו ו"דו ר"פדב םג היכו הני פס ב 'יגה הנוכנו הניפסכ וא הניפסב תורקל שי ל"יכבו ,'וכו
 'רג ונינפלש החיתפהב שרדהו ,'ד ןגה 'ע ךורעבו נ"חעו ,םש י"מב 'יעו 'וכו םימב הלשמגש 744 ךצו 171 דצ

 וחקל ןונבלמ זרא םיתחל לכ תא ךל ונב רינשמ םישורב םש לאקזחיב רוצ לע הנוקהב םיקוספה ןושלו| ,עטוקמ
 היה םירצממ המקרב שש םייתכ ייאמ םירושא תב ןש ושע ךשרק ךיטושמ ושע ןשבמ םינולא ךילע ןרת א תושעל
 ךיטושמ ושע ןשבמ םינולא חתפ קחצי 'ר שרפמו סרוג א"למ א"וכו ט"יכ ר"ב "יפבו = ,'וכו פנל ךל  תויהל ךשרפמ
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 לואש (ול ול תישארב) הקרשממ הלמש ךכ רחא םוקממ םיגגוהו רחא םוקממ ןרוח הל םישוע וז
 :'וגו םיכלמה הלאו (ול פש םש) רהגה תובוחרמ

 ךרונת אל התירחאו ,'וו םיכלמה הלאו (א:כילשמ) הנושארב תלהבמ הלחנ
 :(אכ א הידבע) ושע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעְו (םש םש)

 הלאו םודאב ךלמ בצנ לארשיב ךלמ דומעיש םדוק ובייא 'ר רמא [וגו םיכלמה הָלאְו]
 ןאשימ רמא הנינח 'רב יסוי 'ר ,לארשי ינבל ךלמ ךלמ ינפל םודא ץראב וכלמ רשא םיכלמה

 : ס/יכ 'כ ילעפ יכיכמ 'קלי  ,ס'יכ 'פ סידנוע יכיכמ 'קלי ,דייע ףלס יכ יייסד 'קלי ,טיכזפס יכ ילטע קלי ,ני'ק 'כ טוקלי 8
 1[ דיי סיעשי יכיכמ 'קני ,סס יסד 'קלי ,פ"ק יכ עוקלי 5

 /ח [פינגוהו | ל יל .ת הז .שע'אוד דחא ['יכגחפ רחא * | (פש) ישעתכנאחפ ןיששע .י'ד יישוע 1
 [יעתנאחפד רחא * | ע ןיגוהו ,(לאקזחי) יו ןינגוה ,י יינגוהז ,(י"הד) יתכאפך ןינגוהו ,ן םיינגוהו

 | תנאפד לואשו .יעכחו [לואש | ןך םשה ישיחכמ .לכאפְ םלועה תומוא = .יענחו [ךכ | ןל רחא
 /זך ₪ !יותכ /פ ₪ 'תכ ,9א ₪. ד"הה [הלחנ 8 | יל 'וגו | [ך הלאו א"ד | (םש) ו ינמיתה ץראמ םשוח = [רהנה 2

 [הנושארב | (הידבוע) מָנְד תלחובמ ,(ילשמ) מ תלחבמ ,יש תכ"אְ] תלהובמ ,1א1ד [תלהבמ | 2 ₪, 'ותכ
 /זמ ךרבת ..הנושארב ,(ילשמ) יתכאחפ ךרובת אל התירחאו ([ך התישארב) הנושארב ,] !וגו הנשארב

 רשא םיכלמה הלאו ביתכד ,(ילשמ) מיפ םיכלמה (ו הלא) הלאו ['וגו -- הלאו |, 1 ךרבת אל 'רחאו 'שארב
 רמאנש) הלאו (ן 'ארב) הנושארב (2א] תלהובמ) תלהבמ הלחנ ,(םש) י לארשיב ךלמ ךולמ ינפל םודאב וכלמ
 רשא םיכלמה הלאו התישארב תלהובמ הלחנ ,ן[ך םיכלמה הלאו תלהובמ הלחנ ;כ"א'אוְד םיכלמה (א הלאו
 ךרובת -- התירחאו | (י"הד) ו] 'ל ,(הידבוע) מ םודא ץראב וכלמ . . הלאו הנושארב תלחוכמ הלתנ ,זְד 'וגו וכלמ

 [יתאח ושע --רהב * | ?ך םיעשומ | (ילשמ)ו ₪ בותכו "אא ₪ 'אנש [ולעו 4 | (םש) וָנ יל
 רהב ,(ילשמ) מ ושע תא ..רהב ;5 ושע רה תא טופשל ,(הידבוע) מד ןויצ רהב .פ 'וגו טפשל .. רהב
 אלש [דומעיש | ה יל םדוק | מתכאפד וגיא .נחו [ובייא 5 | ן יל ,(ילשמ) ול הכולמה י"יל התיהו ןויצ
 | תף איד בצנ םודאב | ף 'ל .מכאפ רמע [בצנ | [ף לארשי | גח] דמע אלש דע :מתכאפ רמע
 ינבל ךלמ ךלמ ינפל ,1א םודא ץראב ..רשא ,מ 'וגו ךלמ ךלמ ינפל ץראב וכלמ רשא [לארשי -- רשא * 6
 ,ך אנינח רב םסוי 'ר ,1 'מא אנינח ר"ב . .'ר ;[ןו 'מא הנינח רב ..יר | תוד יל ,בלאפל חגו ;ב לארשי

 ,5 ןמיספ ןאשמ ,1 [ןאשימ | מכא אגינח ר"א ,פ5 הנינח ר"א ,ןֶד רמא יפוי 'ר ,(י"הד) ו רמא אנינח רב ףסוי בר

 | מ(פש)יתאחפד יל ." ןאכימ
 זרא רחא םוקממ הל ןיאיבמ הל (ןייוארה) םינארה םיצעה לכ ר ה א םוקממ ןרות :הל ןישוע תאזה הניפפה המ
 (הדימעה) ודימעה אל םלועה תומוא ךכ רח א  םוקממ םינגוה (םייתכ) םיתכ ייאמ םישרק ןשבמ םינולא ןונבלמ
 דחא םוקממ ןרות הל ןישוע ר"פדב רי'ב 'יפבו ,רהנה תובוחרמ לואש הקרשממ הלמש רחא םוקממ אלא ךלמ
 זרא [ש"ע יא ג'ע בי'ב] ןינוגיע ומכ (?ירוקנא ןירוקש לזרב ותוא ןינגוה (1ש"ומכיר רחא םוקמ מ תוטושמו
 היעשי) רושאתו 'הדת ומכ םירושא תב ןש ושע ךשרק ךיטושמ ושע ןשבמ םינולא ךילע ןרות 'ושעל וחקל ןונבלמ
 י"טבו 111 דצ ליעל 'יעו יילמ םינגוהו ,'וכו לואשו הקרשממ הלמש הז םוקממ הזו הז םוקממ הז ךכ (ט"י אמ
 ג"המבו ,886 דצו 869 דצ ץראווש א"ר דובכל לבויה רפסב םינומדקה ר"ב ישוריפב םיזעלה לע ירמאמב ע"יעו םש
 תומוא תוכלמ ןומיס 'ריב הדוהי 'ר 'מא (ורוקמ עדונ אלו) רחא ןינגפסב ךורא רמאמ קתעוה 547 :וטע
 יצע ןוניספ יצע םיזרא יצע ןינימ המכמ םיצע הב שי אלא תהא היצע לכ ןיא וז הניפכ המ הניפסב הלשמנ םלועה
 תומוא הארו אב םש ר"ומשבו ,שייעו 'ובו תרחא המואמ ןהלש םירשו המוא ןה םֶלועה תומוא ךכ (ןורדא) ןורדיא
 םודאב ךולמיו רמוא אוה ןכש סהילע םידימעטו םוקמ לכמ םיאיבמ 'םה ךלמ םהל רימעהל םישקבמשכ םלועה
 םהמ םהינהכ סהמ םהיכלמ םהמ םהילודג םהמ" אלא ןכ וניא .לארשי לבא ןלכ ןכו הרצבמ הבהנדמ
 ,םש ןילוחו ירפסב 'עו  ,'וכו לודג ןהכ הז דתי ונממ 'וכו דוד ךלמה הז הנפ ונממ 'נש םהירש םהמ םהיאיבנ
 םוקממ ןרוה הל ןישוע וז הניפפ הָמ הני 50 ל םלועה תומוא ולשמג המל קחצי ר"אד 210 דצ בוט לכשבו
 רהנה תובוחרמ לואש הקרשממ הלמש םלועה תומוא ךכ רחא םוקממ פנו רחא םוקממ םינגוהו רחא

 ונממ גוינהכ ונממ היב אלוכד אכרכ דתי ('וכו ונממ ל"צו) הנממ הנפ הנממ ביתכ לארשיב לבא םלוכ ןכ
 ירוכמ 'קליב 'יגה ןכו תלחבמ ביתכהו ,םש ילשמב ירקה ןכ .תלהבמ הלחנ 8  :וירש ונממ ןיכלמ ונממ ויאיבנ
 הלהבב ומדקש םיכלמה 'וגו הנושארב תלהובמ הלחנ שרפמ רי'פדב רי'ב ייפבו ,נ"העו ,'וכ| תלחבמ הלחנ ילשמ
 יוכו םיכלמה הלאו 546 'ומע ג"הסבו ,ונודי םש הלחת ושריש ריעש רה ךרובת אל םהירחא לארשי תוכלמ םדוק
 ה"בקהש ךרובת .אל התירחאז םיכלמה ולאב רבדמ 'תכה ךרובת אל התירחאו הנושארב תלהבמ הלחנ ה'שהז
 ה"בקהש ןאכמ לארשי לע ךלמ דומעיש םדוק ודמע הטלו ןויצ רהב םיעישומ ולעו ינש םלועה ןמ ןתציב עקעקמ
 ןונגסכ ןוכנה םויפ ילב תעטוקמ 'רנ ונינפלש החיתפהו ,[891 רצ ליעל 'עו] םיקידצל ההשמו םיעשרל םידקמ
 298 דצו 259 דצ ליעל ה'כו ל"יכב ה"כ | .דומעיש םדוק 5 :886 דצו 268 ךצ 2 דצ ליעל םג 'יעו .תוחיתפה
 עמשמו ,םש ג*חבו 690 רצו 69 דצ ליעל 'יע דמע- אלש םהוק 'יגהלו רמע אלש .דע םדוק 'יגהלו ,איביש םדוק
 בצנ ןושלה השקו ,יריכמ 'קליבו כייכ) 'בו 'א א"יכבו פ'יכב !יגהש ומכו םודאב ךלמ רמע םודאב ךלמ בצנ םעטש
 ורמאש שנריפב הזש ונעימשהל אב המ וביא 'ר ירבדב קדקדל יואר א'באה בתכ רבכו .,א"ר שרדש שררה םעטו
 רמאנו (חי'מ ב'כ א"מ) םיכלמב הז קוספו ךלמ בצנ םודאב ךלמ ןיא םהה םימיב קוספ לע יאקד הארנו ,בותכה
 הנמש וכלמש םודאב ךלמ בצנ לארשיב ךלמ דמע אלש ךע םדוק רככש יפל םודאב ךלמ ןיא הנווכהו טפשוהיב
 'הילע וכילמיו םודא עשפ וימיב םרויב ביתכד לארשיב םיכלמ הנמש וכלמש רע םתוכלמ לטבתנ כ"חאו םיכלמ
 אלש היגה כ'מבו ,םש בי'מו א'מ יישריפב עייעו (הטמל 'יעו םש ושבתשנ םיקוספהו) ,'וכו (יכ יח ב"מ) ךלמ
 ג"מ 'א א'הד י'שרל סחוימה שוריפב םג 'יעו 'וכו בננ לארשי ךלמ ךלמש מ לבא לאושיב ךלמ דמע
 ונל רסומ בותכהו ,לארשי תכולמ םדוק םודאב וכלמ םירחא םיכלמ רועש רמול א"ר תנוכ ילואו] ג'עצו ת"'פיבו
 .ןאשומ 6  :[ח"הע ן'במרו ם"בשרב 'עו ,ולא תא הנמו םודאב םיכלמ רבכ וכלמ לארשיב ךלמ דמעש םדוק דועש

 3) ז6מנס. ?) 80608.
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 עשוהי 'ר רטא ,םיאישנ ריטעמ הזו םיפולא ריטעמ הז ,סיטסוש רימעמ הז םיכלמ רימעמ הזש העשב
 ןגח לעב ררה לואש הלמש םשוח כבוי עלב דיטעה הז ,הנומש דיטעה הזו הנמש רימעה הז יול ןכ
 תא לטיב רצאנרכוכנ אב ,טפשוהי אסא היבא םעכחר המלש רוד תשב שיא לואש רימעה הזו ,רדה
 ןיכיוהיל הלודג ןתנו ךרורט ליוא אב ,(וי רי היעשי) פרה וירעו רבדמכ לכת םש וליאלשו וליאלש

 :ןמהל הלודג ןחנו שוריושחא אב :
 היהש םיכלמ ןבל והכא 'ר רמא הרצבמ חרז ןב בבוי ויתחת ךולמיו עלב תמיו (גל

 קפיסש הז םע אלא קסע יל ןיא ךלמה רמא ,תונוזמ ול קפיסו דחא אכו ויתונוזמ ולכו דחא םע ןיד ול
 יל ןיא םיכלמ הל הקסיסו הרצב תאכו סוראמ הרוקע חוכלמ התיה רבכ ה"כקה רמא ךכ ,תונוזמ ול

 :סמ י'קד 'קלי ,(מ"ס) ד"ש 'כ 'יעשי 'קלי ,פ'ק 'כ טוקל 6

 רימעמ חוש העשבו [םיפולא -- הז | ₪ םיטפש | 'א 'ל דימעמ | (מ 'ל דימעמ -- םיכלמ) | מ העשבש 1
 יול ..'ר .(םש) ולא ל"בירא . מכג'אופ |יול -- רמא | יתכ"אד הו .מ(ספש)יג'אחופ |הזו | תִֶ םיפולא

 :מכנח [הנמש | מ דימעמ | חן - דימעה הזו רימעה הז [הז2 | תף יול ..עושוהי 'ר ,7 רמא

 הנמש רימעה הז .מכאח ([רימעה הז | 'דך 'ח .מכגח הנמש | מ דיטעמ | !ְך 'ח .(סש) יתאופְר הנומש
 ,ך סשה [מ'יתכגאחופ'ך פשוח * | מכאפ 'ל עלב | (פש) יופ 'ל .ך 'ח ..הז .תג (ך הנומש)
 | (םש)יתד 'ל .מיכנא רדה .חופ [רדה | (םש) יתד -. (סש ית'ך ררה) רדה .יכ)אחופ [הלמש | ר םישח

 ,מכנאחפ [דימעה | פ 'וכו .*'א עלב דדה /מכ"א עלב (כ רדה) רדה .1 רדח ,ץ] דדה [רדה 8
 | ווד חשוב שיאו .מכ חשב שיאו .ןן תשוב שיא .(סש) ינאופ [תשב שיא | ך 'ח .(םש) 3זךְו הנומש ₪

 | םישתד רצנ רכונג .חףפ רצנדכוכנ ,(םש) י] רצאנ דכובנ .לָאָו [רצאנדכובנ | ₪ טפשוהיו | גפ המלשו

 ולאב ולאו . .ולא בברעו .ָך לפבו ולאב ולא בברעו .פ לטונו .2 לטנו .י?אח  לטבו ,(םש) ישא נו לטיבו
 ,כם וליאו וליא .ן וליאו וליאלש .ישתוחְ ולא לשו ולא לש ,1 וליא לשו וליא לש 4 | יל תא ] [ְך לטיבו
 .כפ [ךדורס | ן "גו .ל 'וגו רבדמכ .פ וירעו רבדמכ [מיתכנאחְד סרה -- רבדמכ * | מא ולאו ולא

 ,מ(סש)יתכנאחופד שורושחא 5 | 3ך ןיכויל | תוד 'ל .'י ךרורמ .%א ךרדמ .מ(פש)ינ'אח  ךרודמ
 /ת רועב ןב עלב .(י"הד) יכנאפ עלב .ל יוגו עלב [ןָך הרצבמ -- עלב * 6 | מ יכדרמל [ןמהל | *ו שורוושחא
 רבדה המל לשמ .(םש) יתכנ:אחפ - לשמ [ןבל | (םש)יכנאפ אבא | ך ןנח לעב ,ן 'וגו ןנח לעב

 | וד אב .יתכנאפ [אגו | ד ויחא .כ רחא .'א 'א םדא :%א 'א .ינחופ [דחא 7 | 1א = המוד
 ,ו רמאו | ?אפ ויתונוזמ | ו קיפסהו .(היעשי) יכאְד קפסו .(י"הד) יתנ'אחופ [קפיסו | (םש)יכ] רחא

 תתיה הרוקע [הרוקע --רבכ 8 | י קיפסהש .כ?אַפְד קפסש ,(י"הד)יתנ'אחון [קפיסש | ן ול רמא

 ,(םש)יכ"אפ הקפסו [תנ!אחוך הקפיסו * | 1ין הרצוב | ן אבו ,ןר האבו ,י 'תאבו .ןך התאבו | כאפ תוכלמ

 ,ך = ךכיפל .יח [יא | ייל .ך םהל .תפ ול .(פש)ישכנאחו [הל | י הקיפסהו ,של קפיסו

 | (םש) יכאופ -. ה"כקה רמא .ך -, ךכ יפל

 ,ןאכימ הגוהו ןאשימ כ''ג בותכ היהש 'רנ ו"יכבו ,ןמיס ןאשמ ןכ 'יגה כיכבו ,ןמיס 'פ םשרנ ליייכ ןוילגבו ,גיייכב ה"כ
 לארשיב ךלמ ךלט ינפל וכלמש םיכלמ דימעמ םורא 'ולכ הזש העשב םיאישנ םיפולא םיטפוש םיכלמ ת"ר ןאשמו
 וארקנ םיטבשהו תובא יתב ישאר 'ולכ םיאישנ דימעמ הזו םיפולא דימעמ הז ,םיטפוש דימעמ לארשי  'ולכ הז
 הזש דימעט הזש ת"יכבו] 'וכו םיפולא דימעמ הזש העשבו 'יסופדב 'יגה תשבושמו ,םיאישנ לארשיבו םיפולא םודאב
 ולא םיפולאד רוע בתכו 'וכו םיאישנ י"'ע םיגוהנ לארשי ויהש עשוהיו השמ ימיב ונויה שרפל ת"פיב קחדנש [םיפולא
 ונל ומדק ןכו 'פה רדסכ םודא יכלמל ומדק ולא יכ 'וגו רטוא ףולא ןמית ףולא 'פב הנושאר םירכזנה םיפולא ד"י םה
 א"'נ 'א א"הדב שרופמדכ םודאב וכלמש םיכלמה ירחא ושע יפולא ונטנ השרפה ףוסבו ,'וכו םיטפושל םיאישנה
 םורהה לע גלדמ והמ שרדה 'ד 'יפ ו"טפ ר"ומשבו ,'וכו הולע ףולא עגטת ףולא םודא יפולא ויהיו דד ה תמיו
 :ושעל חינמ ינא םא םודא ץראב וכלמ רשא םיכלמה הלאו ינש םיכלמ רימעמ אהיש ושעל יתישע ה"בקה רמא
 ארקמב .'וכו דדה 5 :'וכו םיפולא ןתוא השועו ןגלדמ ינירה ןידמוע לארשי ךאיה דוע םיכלמ דימעמ אהיש
 א"הרכו 'וכו רד ה ויתחת ךלמיו רובכע ןב ןנח לעב תמיו 'וכו רדב ןב דדה ויתחת ךלמיו םשח תמיו ןאכ .בותכ
 ;אי'ב 'נ 'א א"הד גרובצניג 'צוה ךיינתבו נ"חעו 'וכו ד ד ה ויתחת ךלמיו ןגח לעב תמיו 'וכו םשוח תמיו 'נ ו"ט יא
 לואש ןה ולאו םהימיב ושע תוכלמ לטבו בקעי דימעה ןדגנכו ויה הנמש 'וגו םיכלמה הלאו שרפמ ת"הע י"שריפבו
 ימיבו ךלמ םהילע וכילמיו הדוהי די תחתמ םודא עשפ וימיב בוחכ ונב םרוי ימיבו טפשוהי אסא 'וכו תשב שיאו
 םוקמב טפשוהי ל''צו י"שר ירפסב הלפנ תועמש לנו תיפיב בתכ רבכו .ךלמ בצנ םודאב ןיא .ךלמו בותכ לואש
 ד"מ ר"פ סיריבו ,ולאב ולא בברעו ףסוג 'יסופדבו ,וליא לשו וליא לש תנכלמ תא | .'וכו וליאלש תא 3 :לואש
 יבגל ליז ה"דב 'ב ב"י הליגמ תופסוהבו ת"פיב 'יעו תומואה לכ תא לבלבו רושא ךלמ בירחנס הלע רבכ אתיא
 ירד אתיירבבו םש 'תכו ,ולא לשו ולא לש לטיבו רצנ דכובנ אב קר כ*ג 'יגה ריפדב ר''ב ייפבו ,'וכו באומו ןומע
 הכ הידבוע ןוזח שרפט (298 דצ ליעל י"מב 'יעו תודמ ט"מד םישדה 'יסופדב ןוכנל הגוהו) תודמ אמעט יאמד יסוי
 וסוי ירד ע"סבו הלודגה ריעב ךלמ בצנ 'חא םוקמבו ריעש םוקמב םודאב ןיא ךלמו טפשוהי יטיב יתמיא י"י רמא
 (רענטאר 'צוה) כ"פ ע"סב 'יעו 'גכו םויה דע םוקמב ךלמ ודימעה אל בוש טפשוהי ימיב 'יימודא ולפנשמ שרופמ
 !קליב 'יגה תשבושמו ,הימריו םיכלמ ףוסב ש"מכ | .'וכו ךדורמ ליוא אב 4  :'ט תואו 'ז תוא םש תורעהבו
 הז רמאמה םויסב ןמהל םירפסה ראשב 'יגה הנוכנו ,יכ דרמ ל הלודג ןתנו שורושחא אב םש היעשי יריכמ
 א'אב רבכ הגוהו וייכב ה"כו ןנח לעב תמיו שבתשנ ו"דו ר"פדב .עלב תמיו 6 :'וכו דימעה הזו 'וכו דימעה
 "ףכו הרצב תאבו עלב תמשכ | .'וכו התיה רבכ 8 :ךלמה ןב םע ןיידמ היהש הז לש | .ויתונוזמ ולכו 7 :כ"מבו
 ייפ ןכ] ךלט ןב ךלמ ןיבישומ ןיאש םיוגב ךיתתנ ןטק הנה ושרד 'א 'י ז"עבו ,חרז ןב בבוי ויתחת .הדיטעהש
 בוט לכשב שרפמ ןכו ,םודא ץראב לודג הבטו כ"חאו הרצבב י"יל חבז יכ ד"הה שרודו ,[ורחש עדא אלו ,ת"פיב
 ןיא התעמ םיכלמ הל הקפיסו הרצב התאבו םודאט הרוקע תוכלמ התיה רבכ ה'בקה רטא ךכ והבא ר"א 911 דצ
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 רמא (\ רל היעשי) םודא ץראב לודג חבטו הרצובב י"יל חבז יכ ד"הה הרצוב םע אלא קסע
 :סודא ראב לודג חבטו היכרב 'ר

 ירו יול יר [כהז ימ תב דרטמ תב לאבטיהמ 'וגו] רובכע ןב ןנח לעב תמיו (טל
 ויהש ררטמ תב ,הרז הדובעל ןמצע ןיביטמ ויהש לאבטיהמ ,ויה תוהולא יביטמ רמא יול 'ר ןומיס
 ןיביטמ ויהשמ דרטמ תב לאבטיהמ ,ויה םישנ יביטמ רמא ןומיס 'ר ,הרז הדובעל תויריט ןידימעמ
 :אפסכו אבהד והמ ןורמא ןורתעד ןמ ,ןווה ןידארס בהז ימ תב :הלעבמ התוא ןידרוט ויה הלעבל התוא

 : סס י''קד קלי ,ע"'ק 'כ עוקלי 8 : 791 5 ליעל 1

 ..הרצבב ,5ו [םודא -- הרצובב | ו המע ,(םש) יתכאחפד הרצב םע .3ן [הרצוב םע |  קלח [קסע 1

 ,ן םודא ..חבט ..'מא ניל םודא --רמא * | ן וגו ,(םש)יתכנאפ הרצבב ;ך 'וגו הרצבב ,זְד םודא

 תבט ;ןאְד םודא . .לודג (א חבטו כ"פעא) חבט ןכ י"פעא ..רמא ;פ םודא ..חבטו ןכ'וליפא . .ימא

 ..תמיו ,(י"הד)י בהז ..לאבטהמ ,ן 'וגו רובכע . . תמיו [בהו -- תמיו * 8 | (םש) יחל 'ל ,1ו םודא ץראב

 יאמ 'מא ןומיס 'ר [רמא --'ר 4 | 'כפ יל ןומיס -- 'ר | ך לאבטיהמ .ך ןנח לעב תמיו .יתכגאפל רובכע

 | (םש)יִה 'ל .ן לאבטימ .תכנ'אְד לאבטהמ :יש"אפ [לאבטיהמ | יתו תוהלא | [ן לאבטיהמ
 | :יתכאחפד ז"על .(םש)1יג] [הרז הדובעל | (םש) יי םמצע | (םש)י םיביטמ 5 ןיבייטמ [יתכאהופד ןיביטמ*

 | יו ןויריט ;ןִד תוירוט ,ש תואיריט ,כ1א תוירט :נ?אחפ [תויריט | תן ןישוע [ןידימעמ 5 | יד 'ל תב

 :יתחופ [לאבטיהמ | (ך 'ל ויה -- יביטמ) (םש) י ןיביטמ | כ ימוא | יתכאחפד ז"על .גְו [הרז הדובעל
 םשכ :יתכאחופד ויהש .ש [ויהשמ | תפד 'ל :יכאחו [דרטמ תב | (םש)ונ 'ל ,כַאְד לאבטהמ
 /תד ךכ רחאו ;י [ויה | באפ השא [התוא 6 | ך םיד ,1ך ייביטמ ;:יתכאחופ |ןיביטמ | (םש) ו ויהש

 ,ן םידרוט | ₪5 רחאו דרטמ תב ,(םש)י ויה ךכ ,.שן ויה רחא .א ויה כ"חאו ,[] ויה ןכ רחאו ,2 רחאו

 ןידארפ [ןווה ןידארס | [ך םישנה לכל טישוע ךכו הלעבמ ,(םש) 2 הרז הדובעל [הלעבמ | (םש) י ןיביטמ
 ,5 ןווה ןודרמ ,[ ןווה ןירארמ .פ ווה ןיראדס ,1 ויה ןירארס ,] ןווה ןירארפ .%א ויה ןידארפ , ווה

 ,יזח ןירמא ..ןמ , [ןורמא -- ןמ | י 'ל ,ףד םתונוזמב ויה ,([ך ןיה ,17 'ידורט) םידורט /₪1%א ויה ןידורט

 /] ןירמא ןוהתעד ןמ , 'מא ןידיתעד ןמ ,?א ירמא ןיריתעד ןמ ,5 ירמא ןירתעד ןמ .1א ןירמא ןירתעד ןמ

 | יתכנפְד אפסכ והמ ,ן אפסכ אוה המו אז אפסכ והמו | ָןְו אוה המ | ףְד ןוהתעד ןמ

 עלב תמיו 546 יומע ג"המבו ,םודא ץראב לגדג חבטו כ"חאו הרצבב 'הל חבז יכ רמאנש הרצב םע אלא קסע .יל
 םיכלמ םה ל הקפוסו הרצב תאבו 'וכו תוכ למ ה התיה רבכ ה"בקה 'מא הרצבמ חרז ןב כבוי ויתחת ךולמיו
 שרדה יפל הרצבו ,םודא ץראב לודג חבטו הרצבב 'הל חבז יכ 'נש הרצכב אלא הלחת הטחלמ קסע ןיא ךכל
 לעו תוירק לעו רמאנש איה באומ ירעמ הרצב הרצבמ חרז ןב בבוי שרפמ ת"הע י'שריפבו ,םודאמ הניא ןאכ
 ע"יעו הרצבב 'הל חבז יכ רמאנש םהמע תוקלל הדיתע םודאל ךלמ הדימעהש יפלו (דיכ ח"מ הימרי) 'וגו הרצב
 ריע הרצב בייכ גיי ט"מ הימריבו םש סומעו היעשיב ארקמ :לש וטושפבו בי 'א סומעו 'א ג'ס היעשי י"שרופב
 םודא יכלמ השלש 'וכו תוכלמ המה םישש שרדב הגומ יי 'יפ דיפ ר"מבבו ,ו'כ 'פל ן"במרב םג 'יעו איה םודאב
 אב הז ימ רמאנש היה םודא ןמ הרצבו הרצבמ חרז ןב בבוי ינשהו 'וכו רועב ןב עלב ןה ולאו םודא ערזמ ויהש
 םודא ץראב לודג חבטו 'וכו חבז יכ ד"הה םייסמ לייכבו ,'א ב"י תוכמ ע"ועו 'ןכו הרצבמ םידגב ץומח םודאמ
 רמאמב גיל גייכו וזיכב םגו  ,םודא ץראב לודג חבטו היכרב 'ר 'מא רפסה בתכב ההיד וידב ףסונ לי'יכ ןוילגבו
 אחבט ארות לבקל 791 דצ ליעל שרדה םויפמ ןאכ לפכנ רמאמה הזש 'רנו ,ג"חעו 'נכו ןכ (י"פעא) וליפא ב"ר
 רוש ארות םופל םודא ץראב הלודג אחיבט םש שרדה יפכ דוע אבוה ספדנה רי'ב 'יפבו ,שייייעו 'וכו חבז יכ ד"הה
 ,98 רצ ליעל י"מב 'יעו ףטח ץמק םוקמב ו"יוב הרצוב תביתכו ,לנדג ה"בקה ףא לודגה וגב ושע 'יתכד לודג
 בטימ א'הה תעלבהב לאבטיהמ ושרה = .יוכו יול 'ר 8  :'וכו (1הרצב התאבו רוקנ ח'יכבו ,898 דצו 869 דצ
 ירנו ,ז'על תויריט ןידימעמ ןוקירטונ דרטמו ז"על ןמצע ןיטשקמ ןיביטמ ויהש ויה תוהולא יביטמ  רמא ל" לא
 טוקליבו ןויריט 'יגה טוקליו ו"יכבו ,ןירטלפ תואיריט שרפמו פרוג רי'פדב ר''ב 'יפבו ,(?י"למ םילדגמ תויריט !יפש
 םעט השקו ["על תוריט ןידימעמ ויהש םתרטמ תב דרטמ תב הדגא שרדטבו] תורצח שוריפ ןוילגב .ףסונ ו"ד
 כ"מב ע"ועו תבה לא םיביטמ רמא ולאכ וירחאלש תב םע לאבטהמ שרדנש ייפ ת"פיבו | ,ןומיס 'ר ירבדב שרדה
 ןיביטמ ויהשמ ,דרט ןושל דרטמ שרדו ,[ת"יבה תלפכהו ן"יעו ף"'לא ףוליחב לעב ביטימ לאבטהמ שרוד ילואו] עי'צו
 (התוא) התא םיביטמ ויהשמ 248 דצ ליעל שרדהכו תונזב הלעבמ התוא ןידרוט ויה הלעבל השא 'ולכ התוא ןיטשקמ
 תב ויה םישנ ןיביטמ רמא ןומיס 'ר םש י'הד 'קליב תרחא 'וגו ,שיייעו 'וכו הליחת הלעובו סנכנ לודג היה הלעבל
 ובברעתנ ג"כבו ,הרז הדובעל התוא ןיביטמ ויה ךכ הלעבל התוא ןיביטמ ויהש םשכ דרטמ
 ויה ךכ רחא הלעבל התוא ןיביטמ ויהשמ דרטמ תב ויה םישנ יביטמ 'מא יול 'ר הדוהי 'רו יול 'ר םירמאמה
 ןמצע ןיביטמ ויהש לאבטהמ ויה תוהולא יביטמ 'מא יול ר דרטמ תב הרז הדובעל התוא ןיביטמ
 ותשא םשו אבוה 212 דצ בוט לכשבו ;הרז הדובעל תויריט ןידימעמ ויהשמ 'מא ןומיס 'ר דרטמ תב הרז הדובעל
 ןומיפ 'רו יול 'ר םש דועו ,הלעבמ הדרטנש תב דרטמ תב .הלעב ל א התוא ןיביטמ ויהש ןומיס ר"א ל א ב ט מ
 ירו וכו ז'על תוירוט [תדמעמ] התיהש דרטמ תב ז'ע דובעל ןמצע תא ןיביטמ 'יבשוי ויהש ןתוהלא ןיביטמ ורמא
 547 'ומע ג'המבו ,ונממ התוא ןידרומ הלעבל התוא ןיביטמ ויהשמ ויה םישנ יביטמ לאבטהמ רמוא ןומיס
 יביטמ ויהש ןומיס 'ר 'מא ז'על ןמצע ןיביטמ ויהש א"ד לא יביטמ 'מוא יול 'ר לאבטיהמ אוהמ לאבטיהמ
 בהז והמ ורמא ורישעהשמו תשר השעמ השוע | .ןווה ןידארפ 6 :ןהילעבמ ןתוא ןידרוט ךכ רחאו ןהילעבל םישנ
 יע רי'תמעבו 'א דרס 'עבו שייייעו 'ד דרס 'עב ךורעה 'יג יפל ('א ה"פ אמוי) דרסה יול ומכ ןידארסו ,ףסכו
 אררטמב יעל הוהד ארבג אוה דרטמ תרב לאבטיהמ היתתנא םושנ 'א י*רתב םגרותמ ונינפלש שרדה ןיעכו ,אדרס
 ךורעבו :אבהד אוה ןאמו אפסכ אוה ןאמ רמימל היבלב האגתמ יוהמל רדה ןיסכנ הנקו רתעד ןמו אתידרסבו
 אדרטמ 'עו אתודרס אדרס 'ע ר'תמעבו שיייעו אדרטמב (יעל) היל הוהד אדרס 'שורי 'גרת אבוה 'ג דרס 'ִע

 5) הרצְב. = ) 6.
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 ךלט סויה םולחב ימא 'רל הארג סניטיל ךלמש םוי םריע ףולא לאידגמ ףולא (גמ
 ריחעש םריע ומש ארקנ המל הארופיצ אנינח 'ר רמא ,סוראל שקכתג רחא ךלמ דוע רמא ,לאירנמ
 תוירווסית זכזכמ היהש יטורב רחא ןוטלשב השעמ יול 'ר רמא ,חישמה ךלטל תוירווסית םרעל
 :ןאלמש רע זז אל ,זכזכמ התאו ןיתמצמ ךיתוכא ול רמא ,םולחב נוטל רוכז והילא ול הארנ ויכאלש

 יליבשב 'א שקה ,הרשה הערזנ וניליכשכ 'א םיטיחה ,ולא םע וליא םיניירמ שקהו ןכתהו םיטיחה<ה
 יקני ,סט ייסד 'קני ,(כ"ח) ר*יט 'כ סיעשי 'קלי ,סש עוקלי 5 : סש י"סד עוקל" ,סט עוקלי 2 :ש"ק 'כ עוקני 1

 :ד'י כ '3 סילקח טכדע ,('5 ו"ל) י"פ יפנכ פקיכפ , ('נ '[) ךלקש 'פ קנכ סיכיטס כיס ,ו"פ ס'מ סיעשי יכיכמ

 אלמ .[ךלמ ** | אפ ימא 'ר ₪ [ומאל | 1 הלילה /א םויב וב [םויה | ן ימיא | 5 סוטיטיל
 | תנופ הנינח | "תד >-- םריע ףולא [ימא | יא שקבתמ ,ן שקבתינ | תוכאד יחא .יבגוופ [דחא

 אוהש .ע [ריחעש | תפד יל .יעכנאחו [ומש | "א אירופצ .פ אירופיצ :] היירופיצ ,(י"חד) \ הארופצ

 ,(םש) 1ו סריעל .כנזח סירעל .אפד םורעל [ע פרעל * 8 | א ךיתע אוהש יפל .יתכג"אופד ריתע
 ,1* תוירוסת .[ןְד תוירווסת . אזַח תוירופית .ש | [תוירוופית | ₪ יורעל ,ן בורעל ,ל ברעל ,!ו סרעל
 ,\ תוירבסית .[ך תוירווסת .א[ך'ך תוירוסית | י 'ל ,(םש) ו ימור לש [ימורב | [ן ונחישמ | וכ[ תוירבסת

 | (םש) יכנ!אפד 'ל .יתיא לזו .חו [בוטל רוכז | ל '5 [והילא ול ** | זך הארנו 4 | (סש) יכפ תוירבסת
 | (םש)י םימצמוצמ .1א םצמצמ .ו%א ןימצמצמ | כג'אןפ 'ל ,ו לאו ,(םש)י היל רמא [ול רמא
 ,%א םאלמש | (םש)ווא םשמ =. [וז | יתנחוד אלו .(םש)יכאפ [אל | ח ןזגזגמ | תוד תאו .יכגאזהפ [התאו
 או ןכתהו שקהו םיטחה ,ו שקהו ןכתו ןיטחה ,) שקהו ןבחהו םיטחה 5 | (םש) ו םתוא אלמש ,זֶד ןאלימש

 | תד ץומהו שקהו ןכתה ,כ₪ש ןנתהו שקה םיטחה ,(היעשי) ו ןבתהו ..ןיטחה ,1 ןבתהו . .ןיטיחה

 :נופ וליא םע וליא | י ןיבירמ .[זְך ןיניידמ ויה ,תףד פינידמ .מ\(י"הד)יכנַאופ ןיניידמ ,(היעשי) י [םיניידמ

 + ונליבשב (מ 'מוא םיטחה ,י 'ירמוא 'יטחה) תורמוא םיטיחה | יתד הז םע הז ,מ(ייעשי)וכאז ולא םע ולא
 ונליבשב םירמוא םיטיחה .[מינ הדשה (מ ערזנ) הערזנ יליבשב (מי 'מוא) 'וא שקהו הדשה (מ ערזג) הערזג

 הערזג ונליבשב (א 'ירמוא 'יטח) תורמוא םיטחה | ,('יעשי) ו הדשה ץרזנ יליבשב רמוא ןבתהו הדשה ערזנ
 ('א יליבשב .'אְהְה ונליבשב) וניליבשב (1א 'ירמוא ,ןָח םירמוא) 'רמוא ([ך םישקהו) שקהו הדשה (א ערזנ)
 /אחו הדשה (א ערזנ) הערזנ ( ונליבשב) יליבשב (ך 'ירמוא ,1א רמוא) 'מוא ןבתהו הדשה (א ערזנ) הערזנ

 ,(י"הד) ' הרשה הערזנ יליבשב רמוא ןבתו .. הערזנ יליבשב רמוא שקהו ..הערזנ ונליבשב םירמוא ןיטחה

 רמוא הזו . . הערזנ יליבשב רמוא הז ; ןכ םג שקהו יליבשב 'מוא ןבתהו ...ערזנ היה וניליבשב 'מוא םיטחה
 | ן הדשה הערזנ יליבשב 'טוא הזו יליבשב . . הערזנ יליבשב 'מוא הז ,ך  הדשה ערזנ יליבשב

 א סונוטיל .[ךְד סוגייטול .פ סונייטל .' סוניטל ,ך סוניטיל ,ן [סניטיל | 6 'ל .ן "וגו [םריע ףולא 1

 ל

 רתב ןמ יהויח ימי לכ אדרטמב יעל הוהד ארבג אבהד ףרצמד אתרב ררטמ תב םגרותמ 'ב י'רתבו ,אתודרטמ
 הוהד ארורט ארבג 'שורי םוגרתמ אבוה ספדנה ר"ב 'יפבו ,אפסכ אוה המו אבהד אוה המ רמאו רזח עבשו לכאד
 "יגה ןשבתשנ ןידארס הנוכנה 'יגהמו ,(ארירטמב יעל הוהד םש לי'צ ילואו) וייח ימי לכ ארירטמכ םלועל
 םתוריט חיורהל קוסעל ויה ןידורט הלחתב דרטמ תב א'ד שרפמו סרוג ר''פדב ר''ב 'יפבו ,ןידורט ןיראדס ןירארס
 רמולכ בהז יט בהזו ףסכל םיששוח ויה אל ורישעהשמ ךכ רחא בהז ימ תב (םתונוזמ חיורהל שובישב אנליוו 'דבו)
 ןירטא .(ןוהירתעד) ןותרתעד ןמ םתונוזמב ויה (ןידורפ) םידורט בהז ימ תב א''למ א''יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,בהז המ
 יוגה יעבונ םשמו ,הטואמל בהזו ףסכ םהל בשחנ אל ורישעהשמ אבהד (והמ) אוה הס אפסכ (והמ) אוה המ
 םש בוט לכשבו ,כ"מבו נ"חעו ןוהתעד ןמ .דוע שבתשנ "דו ר"פדבו ,םתונוזמב ויה 'ידורט [ת''יכו] 'יסופדב
 ימ תב שרפמ םש ג'המבו ,אפסכ ןהמ אכהה ןהמ ןומא ןות עד המ ןוו ןיררס בהז ימ תב שבתשנ
 דחא ךלמ דוע- ימא 'ר רמא וכו רמא 2 :אפסכ והמ אבהד והמ ןירמא ןוהרתוע ןמ .םודא ירש ולא בהז
 (סוניטיל) סניטיל םשהו ,םריע ףולא דחא ףולא דוע לאידגמ ףולא רחא ןאכ הנמנש ומכ ימורל 'ולכ םודאל שקבחנ
 אשנתנש םויבו לאידגמ םשהב זמורמ וטש ואצמו (690 דצו 688 רצ ליעל 'יעו) סוניטילקיד ןמ עטוקמ אוהש 'רנ
 תוכלמ לש ןדבא האר ומולחבו ימורב ךולטי רחא ךלמ דוע רמא לאידגמ ךלמ םויה םולחב ימא 'רל הארנ ךלמל
 םרעל דיתעש םרוע ומש ארקנ המל רמא .הארופיצ ח"רו ,םריע ףולאב זמורמ ימורב ךולמיש ןורחאה ךלמהו ,העשרה
 ברעל בותכ ל"יכבו .,149 רצ בי"ח א"הגאבו 6 רצ חי'כ קלח ח"'מב 'יעו חישמה ךלטל תורצוא רובצל תוירווסית
 תוירווסיתו ,('ג 'ז שיהש) םוטח תמרע מ"למ םרעו ,רווסת 'ע ךורעב 'יגהש ומכ םרעל יתהגהו ,בורעל ו"יכב םגו
 ' ריפדב ר''ב 'יפבו ,נ'חעו תוירווסות םורעל אבוה ן"במרבו ,'וכו הירווסיתד ןיגב 761 דצ ליעל ריאל ןונגסבו ,ייל
 םֶריַע יאמ הארופיצ הנינח 'ר 'מא קתעוה 548 יומע ג'המבו ,כ"מעו תורצוא תולגל תוירווסית 'ורעל שרפמו סרוג
 ףולא שבחשנ םש בוט לכשבו ,(תורצוא 'ל םימ ומרענ ומכ םש :ןוילגב 'יפו) 'וכו תוירבסות םרעל דיתע  אוהש
 םריע ףולא םודאל שקבתמ רחא ךלמ דועו לאידגמ ךלמ םויה םולחב ימא 'רל הארנ םוצ טי ל ךלמש םוי לאודגמ
 ול רשא לכ תאו וישנ תא ושע חקלו הדנאה ח'לפ א'ררפבו ,חישמה ךלמל תוה בש ת םיר ע הל דיתעש
 לאידגמ ףולא רמאנש לאורגט דעו ריעשמ תונידמ האמ ול ןתנ ויחא בקעי ליבשב וילכ לכ תא הנפש רכשבו 'וכו
 'כז הארנ בותכ ל"יכב .'וכו ול הארנ 4 :ן"במרבו (סהרבאל רוכזבו) ת'הע י"שריפב 'יעו ימור וזו םריע ףולא
 רוכז והילא 829 רצו 828 רצ 306 רצ ליעל ןכו 'וכו והיל א ול הארנ םירפסה ראש 'יגכ יתמלשהו 'טל
 ועו והילא 'ולכ בוטל רוכז אצמנ ט"פ ףוס תיעיבשו 'ג ב"כ ב"פ יאמד 'שוריב םג ןכא ,(ל"ז םש נ"חבו) בוטל
 ייימב ייעַו 'וכו ןיתמצמ איילהק ןווה 711 רצ ליעל ןכ ןיצבקמ .ןיתמצמ | :892 דצ 'וכו עטכישעג רוצ ץנוצ
 ול ימא ל'ז והילא וילע הלגנ ויבאלש תוירבסות זבזבמ היהש 'וכו השעמ יול 'ר 'םא קתעוה םש גיהמבו ,םש
 םלועבש תורצואה לכ ןידיתעו רחא רמאמ םש רועו ,ןאלימש דע זז אלו זבזבמ התאו ןי צ מ ק מ  ךיתובא םולחב
 םינכומ םהש יפל 'וכו ול הארנ יול 'ר רמאמב רופיסה םעט ת"פיב שרפמ ןכו ,'וכו חישמה ךלמ ידי לע תולגיהל
 ףסכ ןאלמו םדא ינב לע לילעה ןאלמש דע זז אל ר"ב 'יפב שוריפה קחודו ,[988 רצ ליעל 'עו] חישמה ךלמל
 י"הדו היעשיו ןאכ טוקליבו י"כ ראשב םג רמאמה ל"יכב ונינפלש ןונגסב | .'וכו ןכתהו םיטיחה 5  :תודחושמ בהזו
 יריכמ 'קליבו ןאכ טוקליו ג'יכב ג"ל ןכו 'וכו הערזנ יליבשב 'וא ןבתה רסחש ירנ ליייכבו ,םש היעשי יריכט טוקליבו
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 הרשה לעב ליחתה ןרוגה תע העיגיהש ןויכ ,ןיאור םתאו העשה אבת םיטיחה םהל ורמא ,הדשה הערזנ
 לארשי ךכ ,ןתוא ןיקשנמ לכה וליחתהו ,ירכ ןדימעמ םיטיחהו ורזפמו ןבתה תאו ופרושו שקה תא לטונ

 העשה אובת לארשי 'מוא ,ונליבשב 'א וליאו םלועה ארכנ ונליבשב 'מוא וליא ,ןיניידמ םלועה תומואו
 י"יב לינת התאו לארשי לבא ,(וט אמ היעש) םאשת חורו םרזת [אובל ריתעל] םיאור םתאו
 :(םשפש) ללהתת לארשי שורקב

 .ג ןיטיחה .מיתכ"אחוד םיטחה .(םש)י [םיטיחה | ('יעשי) יתד 'ל .ג ןהל .מכאחו [פהל | ף רמא 1
 ,1א [ןיאור םתאו | ףֶד ןרוגה ואובתש דע וניתמה .(םש) ונא] העשה אובת ,מיח [העשה אבת | ?א םיטח

 םתאו ,(י"הד) 2 הדשה הערזנ ימ ליבשב םיאור םתאו ,1ו םיאור ויהתו ,ןן םיאור ןתאו .?אזְ] םיאור םתאו

 ימ ליבשב עדוי התאו ,זןד הרשה ..(ן ימ) המ ליבשב ןיעדוי  ונאו ,('יעשי)י הרשה ..ליבשב םירמוא

 (ו עיגהש) העיגהש (] ןויכ) ןויכו ,ל ירכ ..שקה לטונ ...ןויב [ירכ -- שקה תא לטונ -- ןויכ * | מ ערזנ

 וכילשמו (+ ןבתה) ןבתה תאו ..שקה תא לטונ ...לעב (י אב) ליחתה ןרוגה ([ך תנוע העשה ,3יָנ תנש) תנוע
 תא ..לעב ליחתה ..תנוע ועיגהש ןויכ .יִנְחְו ירכ ןדימעמ (י ןיטחה ,1 םיטיחהו .[] םיטחהו) ןיטחהו
 ןבתה תא ..שקה תא ..ליחתהו ..תנוע עיגהש ןויכ ,(ייעשי) ו ירכ . . םיטחהו . .וכילשמו ןבתה תא :. שקה
 ..הדשה (מ לעב אב) לעב (מ ןרוגה עיגהש) ןרוגה תגוע עיגהש ןויכ ,(י"הד) ו ירכ ןידימעמ ןיטחהו וכילשמו
 עיגה ,מא ירכב ןדימעמ םיטחהו וכילשמו (?א ןבתה .ןמ ןבתה תאו) ןכתה תא (ן) ופרשו) ופרושו שקה תא
 ןרוגל ואב , רצואל ןנתונו ירכ ןדימעמ םיטחהו טיטב ונתונו ןבתה ופרושו שקה לטונ . .ליחתה . . תנוע

 לטגו ץראה לע וכילשהו ןבתה תא לטנ חורב ץומה ול ךלה ([ך םתורזל) התורזל תיבה לעב אציו ([ך הדשל)
 ..וליחתהו /מ] [ןתוא -- וליחתהו 2 | ןְד ירכ ןתוא השעו םיפחה תא ([ך לטנו) לטנ ופרשו שקה תא
 ,(י"הד) י ותוא . .וליחתה ,(ייעשי) ו'א ותוא . .וליחתהו .?א םתוא ..ולוחתה .י ןתוא ..וליחתה ,ץְד םתוא
 ותוא . .ימ לכו ,ך ףנאי ןפ רב וקשכ ימא תאד המ .ךיה ןקשנמ ןתוא האורש ימ לכו ,כפ ןתוא ןיקשנמ לכה
 ,ח ןיניידמ םלועה תומואו) וליא םע וליא .ןיניידמ םלועה תומואו לארשי ךכ | [ך ףנאי ןפ וקשנ ד"הה וקשנמ
 ..ארננ ((טכאח ונליבשב) וניליבשב ('א ?ירמוא .[ ןירמוא ,[ְד םירמוא) 'רמוא לארשו (מכא םלועה תומואו

 ,מכאחו סלועה ארכנ (מאְהה ונליבשב) וניליבשב (א 'ירמוא .מ ןירמוא ,2 םירמוא) 'מוא םלועה תומואו

 . .ונליבשב 'ירמוא לארשי ךכ .פ ןכ ומכ םלועה תומואו םלועה . .ונליבשב 'וא לארשי םלועה תומואו ..ךכ | *
 םירמוא םלועה תומוא םיניידמ םלועה תומואו לארשי ךכ ,יו םלועה . .ונליבשב 'ירמוא םלועה תומואו םלועה
 ונליבשב םלועה תומואו 'רשי ךכ .(י"הד)י םלועה . . ונליבשב . .ןיניידמ . . ךכ ,(ייעשי)1ו םלועה ארבנ וניליבשב
 (1ך ימוא) 'ירמוא וללהו םלועה ארבנ וגליבשבו רקיע ונא (1ך 'מוא) םירמוא וללה תומוא ךכ , םלועה ארבנ
 ,1א לארשי יירמוא 3 | [ך םלועה . . ןירמוא וללהו . . ןירמוא וללה םשה ישיחכמ ךכ ,ך םלועה ארבנ ונליבשב
 ,ו לארשי ל"א ,[מ (י"חד)ו לארשי םהל ([₪ ןירמוא) םירמוא ,?א 'ירמוא לארשיו ,('יעשי) ו לארשי םירמוא
 ,(י"הד) !יכא [םיאור -- אובת | כפ 'ל .תנחוד לארשי (גְו ןהל) םהל (תנִח) ורמא ,!ְך ימא) רמא
 ,1ו םיאור ויהתו ..אבת .5 וארת םתאו ..אבת ,ן ןיאור (] םתאו) ןתאו ..אובת ,1א] םיאור ..אבת

 םויה עיגוש דע וניתמה ,(ייעשי) ו םלועה ארבנ ימ ליבשב םירמוא םתאו העשה אבת .[) ןיאור םתאו ..אהת
 ,מי1אחפ אבל דיתעל [כנ?א] אובל דיתעל * 4 | ףדך םלועה ארבנ ימ ליבשב (תך ןיד ,1ך ייעדוי) םיעדוי ונאו
 ,(ייעשו) ג םרזת 'מאנש .?א] [םרזת | (ייעשי) יתדְל יל | .(י"הד) 'ו םלועה ארבנ ימ ליבשב אובל דיתעל
 ד"הה ."%א1א םרזת 'אנש ["?א"א םירזפנ] םלועה תומוא ,מכפ םרזת םלועה תומוא ,יִזָד םרזת 'יתכ המ

 /מנ?אופ!ד [םאשת | ןרְד םרזת רמוא אוה םהילעו רונתכ .רעוב אב ([ך1ך םוי) םויה ('ך הנה ד"הה) הנה יכ

 /ןך ימאנ ךילע לארשי התא לבא התאו [לארשי לגא | יתאחד םהוא (ת'אח ץיפת) ץפת הרעסו ;כ "וגו ₪
 . . שודקבו [ללהתת -- שודקב 5 | ל םיהלא י"יב ,ָ י"יב לגת [מותכאחופד י"יב ליגת * | :(םש)ר יל
 | ?אפ 'ל .םכ 'וכו .י1אָזחְז ללהתת

 ירכ ןדימעמ םיטחהו טיטב ונתונו ןבתה כוכב ומכ םש 'יגה .כ"חאו ,ותלחתב עטוקמ רמאמה פ"יכבו | ,נ"חעו
 ר'שהשבש אחסונה םע תמכסמה תרחא אחסונב רמאמה לכ [ת"יכו] ייסופדבו ,'וכו ןתוא ןיקשנמ לכה רצואל ןנתוגו
 הערזג יליבשב רמוא הזו ץראה העוזנ ילבשב רמוא הז הז םע הז ןיניידמ ויה שקהו ץו מ הו ןבתה םש
 הדשה הערזנימ לשב ןיעדוי ונאו ןרוגה אבתש דע יל וניתמ ה םיטחה ןהל רמא הדשה
 וכילשהו ןבתה לטנ חורל ץומה ול ךלה התורזל תיבה לעב אצי ןרוגה אב
 ימ לכ תוירבה 'ירבוע וה ירכ ןתוא השעו ןיטחה תא לטנ ופרשו שקה לטנ ץראל
 ונליבשבו לארשי ונא ןירמוא ולֶלה םלועה תומוא ךכ רב וקשנ א"דמה וקשנמ והאורש
 אביש דע ונגיתמ ה לארשי םהל ורמא םלועה ארבנ ונליבשבו לארשי ונא ןירמוא וללהו םלועה ארבנ
 רעוב אב םויה הנה יכ ד"הה םלועה ארבנ ימ ליבשב ןיעדוי ונאו ה'בקה לש םויה
 ר"יספבו ,ללהתת לארשי שודקב 'הב ליגת החאו םהילע רמאנ לארשי לבא םאשת חורו םרזה ביתכו 'גגו רו ג ת כ
 םיכוראו םיכחר הילעו ךורא [הנקהו] הלועו תרמתמ םיטיח לש [תלובשה] רמאמה םיטח תמרע ךנטב שררב םש
 אב ןרוגה [ירה] תלובישה סהל הרמא הרשה הערזנ יליבשב תרמואו האגתמ הלש הנקהו הנקה שארב תלובישהו
 תא םיריישמו חורל ץומה תא ןירוזו רואל שקה תא ןיסינכמ ןרוגה התאב הדשה הערזנ ימ ליבשב םיסויפתמ לכהו
 אובל ריתעל םלועה ארכנ םליבשב הזה םלועב לארשיל ןירמוא ה"וא ךכ סקשנמו לטונ .רבועה לכו ןרוגל םיטיחה
 םג .'עו] שייייעו 'וכו םיטח לש תלובשל לשמ םש םילהת שרדמב רמאמה ותואו ,'וכו ריס .תופרשמ םימעה ויהו
 :[םימחרה לעב סוחר רמאי ןכ ללהתת לארשי שורקב רמאמה ףוסב רפוסה ףיסוה ת"יכבו ,ג"'כפ תישארב תדגא
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 < ₪ מ חשי) יו ךיצוביק ךוליצי ךקעזכ 'וגו ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו (א ול
 הסוחהו ,ושע הז (סשסש) לבה חקי חור אשי םלכ תאו ,ושע דימ והוליצה וינב סוניכו וסוניכ ינת
 ב :'ונו בקעי בשיו כקעי הז (סשפש) ישדק רה שריו ץרא לחני יב

 < ךליו ןיפרר אלד אעישר קרע (אחנ ילשמ) חטבי ריפככ םיקידצו עשר ףדור ןיאו וסנ
 רטא יול ןב עשוהי 'ר  ,בוח רטש ינפמ רמא רזעל 'ר (ו ול תישארב) ויחא בקעי ינפמ ץרא לא
 :'ונו ץראב בקעי בשיו ,חטבי ריפככ םיקידצו ,השובה ינפמ

 .תימי טוש םא 'כד והמ וניברל הילאש סונינוטנא (גכ ט בוא) 'וגו םואתפ תימי טוש םא
 ,ןירל סכס ןירו ןידל םכס ןיד ןירניד 'ק היבג ןיביהי אהו האיבלנמ האמ כסיד רוז היל רטא ,םואתפ

 תלנס ,'נ "ק נטו כי'ע לעוסנס ['עו] ,גיי ז"כ סיעטי יכיכמ 'קלי ,(ס"פס) ט"עס 'כ סיעטי 'קני ,ע"ק 'כ עוקלי 1
 :כ'ת 999 דפ ליפל 0 :'6 ס"כ ילטע יכיכע 'קני ,ס"סקסמ יכ ילטמ 'קלי | ,פ"ק כ עוקלי 4 : (ןינפ) ס"כפ םיפסככ
 : ד"קסס 'כ :כויס 'קלי ,פ'ק יכ סוקל 1

, 

 | טפד 'ל .ן ץראב .!יכנ!א ויבא ..ץראב תא ןענכ ץראב ויבא ירוגמ ץראב ['וגו -- ץראב 1
 תאו [יוגו | מיתכנ'אפ ךיצוכק | תף -- הישהז .כ = 'ותכ .מיאְד = 'ותכ ,1 ₪ 'תכ .ם = 'כ /] [ךקעוב
 הפוחהו לבה (כ חקיו) חקי . .אשי (כ'א םלוכ) םלכ תאו .ם 'וכו יב הסוחתו לכה חקיו חור אשי םלוכ
 /מ ינאת .יכגופ [ינת ל | מ (ייעשי)יתוד 'ל .וכנא ישדק רה (יכנ שריו) שרייו ץרא לחני יב (1 הסחהו)
 וסונכ ;ף סונמו וסונכ ,!ך סונכ סונמו וסונמ .מךְד סונכו וסונכ .ישא] [סוגיכו וסוניכ | (םש) יא יל .תד אינת
 אנ ינליצה ךוליצי .מיכנאפד ושע דימ (1 וליציה) וליצה ,ן ושע דימ ותוא וליצה , ך [ושע --והוליצה | כ סנכמו
 חקי [(םש) יתנאוד לכה חקי * | תכ"אופד פלוכ .מינ'א [םלכ | י תא | (םש) * ושע רימ יחא דימ
 בקעי ינפמ ץרא לא ךליו .תֶד ויפולאו ושע הז .םיכגאופ [ושע הז | מכפ 'ל .י לבה חקיו ,ל לכה
 ;ן וגו .מתכד ץרא לחני .(םש) וא ישדק ..שרייו .. לחני ,וָ] [ישדק -- לחני 8 | 1 הסחהו | (םש) י ויחא
 ,אוא - דיהה [וס 4 | תכגופד 'ל .(םש) יא ויבא ירוגמ ץראב ['וג | תן ₪ איד [גשו | ם 'ל
 [מ (ילשמ)ווא ןיפדר * | ?א אלב .מוואפ אלו .כ אלדו | יתכנאפיד קידצו | מ < 'יתכ .ת ₪ !תכ
 | וו ושע הז ןיפדו .[ןד היל ןיפירר .2 היתי ןיפדר .פ היל ןיפדר ,] ןיפודר ,ל ןיפדור ,נ%א ןיפידר
 ןב עשוהי 'רו . .רזעלא 'ר .1 השובה ..'זעלא 'ר [השובה -- רזעל 'ר | פד 'ל .מיתכנאו [ויחא -- ינפמ 5
 עשוהי 'ר .. ינפמ (מ רזעלא 'ר ,?א 'מא 'זעלא 'ר) 'מוא רזעל 'ר .ְד תשובה .. (ך 'מוא ל"ביר) רמא יול
 עשוהי 'ר תולג לש בוח רטש ינפמ 'מא רזעלא 'ר  ,מ?א] השובה ינפמ (%א 'מא) 'מוא ("ן יול ןב עשוהי)
 [וגו ץראב | פ 'ל .תי"א!א בקעי הז - [חטבי | יכנ!אפ'ד קידצו 6 | יכפ 'ל .!א השובה ..רמא
 .םואתפ | [ך - 'תכ ."%א1א - ד"הה [םא7 | (םש)יתופד יל ,וכא ויבא ירוגמ ץראב ,1 'וגו ,מ ץראב

 כ ] 1ות סונינטנא ל םואתפ .יכנא געלי םייקנ תסמל (1ו םאתפ) םואתפ .ן 'וגו םאתפ ['וגו
 "| יתד וניבר תא לאש ,ן וניברל לאש .א 'רל הילייש .5פ 'רל הילאש ,ל וניברל הלאש [9ל וניברל הילאש *
 ,ן םאתפ [םואתפ 8 | יכאפ 'ל .ך ביתכנד .תו [יכד | ן אוהמ היל ימא ,ןְד והמ היל רמא .יכאפ |[והמ
 ,י ווה .| ןוהי .'א אהיו [אהו | ןיבלגמ | :ך 'ק | י ביהיד | כפ רזג | פ 'ל .5א געלי םייקנ תטמל -

 | ייתכנאופד האמ .'ד ['ק | תכאפד *ל .יגַו |היבג | (םש)י ןיבהוו .יכנלאפ ןיבהי | (בויא)ו יל
 | ישתאריל פונס .םנופ [פכס | כפ ןיד (כ ןיכהי) ןיגיהי אהו .ןלוד [יתנאדיל ןיד* | ד סירנד ,ד 'ירגד
 | 3יַו ןדל | יתאד"ל סוכס .נופ [סכס | ן ןדו | ן ןרל

 וסוניכ ךיצוביק ושרד  .'וכו וסוניכ ינת 2 :החותפ השרפ ןאכ ארקמבו ,ב"פפ ןמסנ ריפדב .דפ השרפ
 םש היעשי 'קליב 'יגהש ומכו ךתרצב ללפתתו קעזתשכ וטושפכ ךוליצי ךקעזבו ,סוניכה ןינע שרפתנ אלו ,וינב סוגיכו
 "  קעויו וסכ סוניכ ןושל ךקעזב ספדנה רי'ב 'יפב שוריפה קחודו ,ושע רימ יחא דימ אנ ינליצה 'וכו  ךוליצי ךקעזב
 4 .תלפתו וחלפת וינב סונכו ופונכ !יפ הי'פיבו ,תונחמל וישנו וינב סניכש וינב סוניכו םוניכ [גיי 'ד םיטפוש] ארסיס
 :שרייו בותכ ארקמבו ,ןאכ טוקליב ה"כו ישדק רה שריו 'יגה ל"יכבו ,ש"ויעו 'וכו םיללפתמה ץובקב ללפתנש וינב
 ןסונכ ינאת ךיצוכק ךוליצי ךקעזב ה'שה'ז קתעוה 551 יומע ג'הסבו ,גרובצניג 'צוה ךינתבו 274 רצ ליעלו .ג"חעו
 לחני יב הסוחהו וישנ תא ושע חקיו לבה חקי חור אשי םלוכ תאו ושע דימ ותוא וליצה וינב סונכו
 העשב ורמשל ונתינש םיכאלמה ולא והמ ךיצובק ךוליצי ךקעזב ה"שז ושרד םש במ אמוחנתבו ,'וכו בקעי הז ץרא
 ושע ולא חור אשי. םלוכ תאו םיכאלמה ולא  ךיצוכק ךוליצי דקעזב רמאנ ךַכל 'וכו םירהנ םראל ךליל אציש
 בשיו רטאנש בקעי הז ץרא לחני יב הסוחהו ויחא בקעי ינפמ ץרא לא ךליו ומאנש ויפולאו
 טוקלובו .ייכ הששבו ר"פדבו ,םש ארקמב ה"כו  .'וכו םיקידצו 4 = :שייויעו םש ביגאב םג רמאסה הז םווסו ,בקעי
 לכשב םגו ,םש ילשמ 'קליו ןאכ .'קליבו י"כ העבראבו ר"פרב החיתפה ףוסב ןכו קי דצו החיתפה שארב ייגה ןאכ
 יצוה ךיינתבו . ,ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו היב ביתכד כקעי הז חטבי ריפככ קי רצו קתעוה 218 רצ בומ
 טג אתיא א לד ייגהו ,נ"חעו ןיפדר יתהגהו ןיפדור אלד בוהכ ל"יכבו ,וחטבי ריבס חטבי תלמל ןמסנ גרובצניג
 ילשמ 'גרתב ונינפלו ,םוגרת הזיא ןושלכ אוה יוכו קרעו ,'וכו אלו הגוה כ"סבו ,[תיייכו] גייכו ו"יכו "דו ר"פדב
 .  בוח רטש ינפמ רמא (רזעלא) רזעל יר רמאמה אבוה 'וכו ץרא לא ךליו 'פלו  ,'וכו ףדרד תילדב יעישר ןיקרע םש
 :.וסנ הישהיז רהא רמאמ םש ג''המבו ,תומוקמה ינשב טוקליבו כ"וכו פ"יכב היל ג"לו 992 דצ ליעל ומוקמב רדסנש
 עדת עודי רטשב ןיפתוש יחאו ינא ושע רמא דציכ ויפולאו ושע הז ףדור ןיאו וסנ א"ד 'וכו םיקידצו עשר ףדור ןיאו
 עשר ףדור ןיאו וסנ יוה 'גו וישנ תא ושע חקיו השע המ רטשה תא אוה ערפיש דע וינפמ הנפמ ינירה אלא
 גובלגמ 'יפו) העוצרב תוכמ האמ לבקיש | .'וכנ בסיד רוזג 8 :בקעי בשיו 'תכד בקעי הז חטבי ריפככ םיקירצו



 13 א ול רפ השרפ בשיו

 בשיל ןישקבמ םיקידצהש העשב אחא 'ר רמא ,(םשסש) געלי םייקנ תסמל םולכ הידיב ןיקפמ אלו
 ןישקבמש אלא אובל דיתעל םהל ןקתומ אוהש ןייד אל רמואו גרטקמו אב ןטסה] הזה םלועב הולשב
 ול גודזנ הזה םלועב הולשב בשיל שקיבש לע בקעי וניבא ןכש ךל עדת  ,[הזה םלועב הולשב  בשיל
 : :'ונו ץראב בקָעי בשיו ףסוילש ונטס

 אלו .ןכלמ יתטקש אלו ,ושעמ יתולש אל (ט ג .בויא) 'וגו יתטקש אלו יתולש אל
 :[יוגו בקעי בשיו] ףסוימ (םש םש) זגר אביו ,הנידמ (םשפש) יתחנ

 : [יי ייפ ספ עוסנס ,נ"" יס ץקפ נ"ע סעומנס 'עו] ,ז"5ספ 'כ בויס 'קלי ,מ"ס 'כ עוקלי 5

 לע גיעלמ הזה ןינעכ ₪ .?יכנאופ [םולכ | י הינמ .ִד הידימ ,(םש) * 'ידיל ,כנאופ [הידיב 1
 ,תן ןישקבמו ןיבשוי ;5 םיצור ,פ ןיצור .(םש) ינלא םישקבמ .יאְחְו [ןישקבמ | ן תאשמל | ןְד הכומה

 (1 גרטקמ ןטשה) גרטקמו אב ןטסה [הזה םלועב -- ןטסה * | 1 הולש ,ן הוולשב ל | ך םישקבמו הולש םיבשוו
 (גזח אבל) אובל דיתעל םהל (ך ןקותמש ,] ןקתומש) ןקתומ אוהש ( ייד / ןייד) םיד אל (ָןֶח רמואו) 'מא
 גרטקמ ןטשה .3ו הזה םלועב ( הולש) הולשב בשיל (1 ןישקבמש .ןח םישקבמ םהש) ןישקבמ ןהש אלא
 אב ןטשה ,(םש) י הזה םלועב הולשב ..םישקבמ םהש אלא אבל דיתעל 5הל ןקותמש המ םהל יד אל רמואו
 אבה םלועל םהל (א ןקותמש) וקותמ אוהש (ךא םייד) ןייד אל (א רמואו) מא (א גרטקמ ןטשה) גרטקמו
 (תא הולשב) הולש בשול (?א 'ישקבמ ןהש .תן'א ןישקבמ םהש) םישקבמ םהש אלא ([ךא אבה םלועה)
 ןישקבמש אבה םלועה (5 ןקותמש ןהל יד אל) ןהל ןקותמש ןייד אל 'מואו גרטקמ ןטשה ,[ןאָד הזה םלועב
 . .וניבא | כפ ירהש .(פש) יתחוד ןכ אוהש .גא [ןכש 8 | ל 'ל .כפ הזה םלועב הולש (2 ןישקבמש אלא)
 ,1אַחְד שקבש ידי לע (אָח וניבא בקעי) בקעי וניבא .*אפ שקיבש ידי לע בקעי ,תכגְ] שקיבש (ת די) ידי לע
 ;(םש) יתאחפ |הולשנ | כל "5 ,1א בשויל [(פש) יתנאחופְד בשיל * | (םש) י וניבא בקעי שקבש ידי לע
 חו [ונטס 4 | ן גוודינ ;פ גיודזנ .ך גודזינ .יתכאח] גוודזנ | אפ 'ל הזה םלועב | ן הוולש ,2נְד הולש
 | יתכנפד יל .1א ויבא ירוגמ ץראב .חְו 'וגו ."ֶא ['וגו ץראב | חח בשיו ינש | יתכנאפד ונטש

 ,?א זגור אוביו ..אלו .יננאח ('א זגר) זגור אביו יתחנ אלו ,ן ['וגו | א1א ₪ ד"הה ,זְד ₪ 'יתכ [אל5

 אביו 6 | ל אל [אלו ** | (םש) י ושעמ [ןבלמ | (בויא) ו ןבלמ [ושעמ | ן יתוולש | 5ך 'ל .ןך זגור יתחנ אלו

 | יתכנאחופד ףסוי לש (אד וזגר) וזגור (כאפ ילא) ילע אב [ףסוימ | ?אְד זגור אוביו .יתכג'אחפ זגור
 | תכאפדל יל .ן בקעי בשיו ,[ְ 'וגו בקעי בשיו ינש ['וגו -- בשוו *

 'ולכ הז םע םיכסמ הזו הז םע םיכסמ הז ןירגיד האמ ולצא ןינתונ הנהו (389 דצ ליעל יי'מב ייעו העוצר טוש
 לובסל לוכי ןיאש םולכ ודיב ןיאיצומ ןיאו ןירנידה חקי תוכמה לובסי םא תוכמ האמ דגנ םינווכמ ןירניד האמ
 רי'ב 'יפבו ,כ"מב 'יעו געלי םייקנ תסמל יוה הפרחו געלב ראשנו םואתפ  תימי טוש םא ןכותב תמ וא תוכמה
 (םדגנכ) ןדגנכ חקיש רזג (תוכמ האמ ןיבלגמ האמ) ןי בל גמ האמ בסיד רזג שרפסו סרוג א'ילמ א'יכו טייב
 תוכמל םוכס (ןירנידו) ןירנידהו ןירנידל םוכס תוכמה (ןידל םוכס ןירו ןידל) ןידל םוכ ס ןיד (םירניד) ןירניד האמ
 ןיא תוכמה לביקש רחאלו ומע הנתהש לוטיש תנמ לע תוכמה לבוכ אוה רטולכ םולכ הי די מ ןיקפמ (אל) אלו
 םולכ םירניד האמ ליבשב תוכמה לבקל (ומע הנתהש ןירנידה לוטיש תנמ לע) ומע הנתהש שיאה דימ איצומ
 תיסמש געלי םייקנ תסמל הכומה לע גיעלמ הזה (ןינעב) ןינעב (םולכ ול ןתונ ןיא םא לבא ןירניד האמ ליבשב)
 .הכומה לע גיעלמ הזה ןינע כ [ת"יכו] 'יסופדב ףסונ םשמו ,וב ינתיסתו ומכ תוירבה לע ןידה תדמל
 /ןיביהי או הו שבתשנ 'א אקארק 'דבו ,כ''יכו גי'יבו "ב א'יכו פ"יכב אהו היכו ןיביהי א ה ו כ"ג 'יגה "דו ר"פדבו
 דחאל ד'המל לשמה א'פ 'ב יסמ חלשב אתליכמבו :םכס 'ע ר"תמעבו ג''חעו םוכס הגוהו םכפ 'יגה ל"יכבו
 ןיא] ו'זרהמ ייפב םג 'יעו 'וכו הנמ האמ יל ןתת וא תוכמ האמ הקלת וא 'וכו הריזגב ול רמא 'וכו ודבעל רמאש

 תוכמ האמ םדא לבקיש רוזג סונינוטנאל רמא יברש טושפ שוריפה יתעדלו ,ללכ ולא םישוריפ לבוס שרדמה ןוש
 הז זא ,ןירניד האמ לב קיש רוזגת םא לבא ,ךנוצר תושעל ורהמי ךידבע יכ ,ולצא תוחנומו תונותנ ןה דומו
 לע רזגנ טוש םא בותכה תנוכ הזו ,םולכ ול םינתונ םגיאו הזל הזו הול םוכם ה תא םלשמו ףסכה תא הנומ
 .'נכו אב ןטסה 2 :[הי די ל ןיקפמ 'יגה הנוכנו ,ךומסב קתעוהש ג'המב ראובמ ןכו ,רהמ יולכ םואתפ תימי םדאה
 ,[ישילשה הזה םלועב דע רסח טוקליבו] םירפסה ראש 'יג י"פע יתמלשהג הזה םלועב דע הזה םלועב ןמ גלר ל"יכב
 אוהש 'יגה יתררבו ,םש י"מבו 851 רצ ליעל 'יעו ונטס ל"יכב םג ךומסבו חיייכו ו"יכב ךימסב ןטס תביתכו
 בשול שקבש ירי לע יוכו הו ל ש םיבשוי םיקידצהש העשב 'יגה ודו ר"פדבו ,755 דצו 274 דצ ליעל ומכ ןקתומ
 חור תחנ אצומ תאש םוקמ לכב 356 דצ ליעל ומכ שרדה םעטו ,697 דצ ליעלו נ'חב םג 'יעו 'וכו הו לש
 תא גרטקל יוצמ ןטשהש םש בוט לכשבו ,[6 תוא ךומסב 'יעו ,ןטסה געלי םייקנ תסמל שרודו] גרטקמ ןטסה
 הולשב בשיל ןישקכמ םיקידצהש העשב אחא ב ר רמא געלי םייקנ תסמל םואתפ תימי טוש םא 'נש םיקידצה
 הזה םלועב הולשב בשיל ןישקבמש אלא די תע ל ןהל ןקותמש ,המ יד אל רמו ארו גרטקמ ןטשה הזה םלועב
 952 'ומע ג"המב החיהפה רחא ןונגסבו ,ףסוי לש ונטש ול גוודזנ הזה םלועב הולשב בשיל שקבש בקעי ןכש
 והט היל רמא 'ר ל הילאש (888 דצ ליעל י"מב 'יעו) סונילטנא געלי םייקנ תסמל םאתפ תימי טוש םא ה'שה''ז
 אלא דימ .ןלטונ אוה םולכ ןירגיד האמ לוטיש םדא לע התא רזוג םא היל 'מא םאתפ תימי טוש םא 'תכד ןוד
 םא לבא לוטי אלש דע עגיתמ אוה עגי המכ רוסיתסימוק לצא ךל סוקירטפ לצא ךל םוכרפא לצא ךל ול ןירמוא
 לבחל ןטשל תושר ול ןתינ םא םאתפ תימי טוש םא יוה ןלטונ אוה ךימ ןיבלגמ האמ לוטיש םדא לע התא רזוג
 תי'בקהמ ןתוסמ לוטיל םיאב םיקידצהשכ אחא 'ר םש ב אנו ה בר געלי םייקנ תסמל והמ ולבחמ עגרב םלועה תא

 לכ רחא ךל עדת הזה םלועב הולש ןהל עיפשמ תאש אלא אבה םלוע תבוט ןייד אל 'מואו ןהילע גרטקמ ןטשז
 גרטקמ ןטשה אב בשול ול אב הלילב חרקו ברוח ינלכא םויב יתייה 'תכדכ וניבא בקעי לע ורבעש תורצה ןתוא
 לש (וזגר) וזגור (ילא) ילע אב 'יגה םירפסה ראשב .ףסוימ 6  :געלי םייקנ תסמל יוח רבדה לגלגתנו ףסוי רכמנו
 בשיל בקעי שקיב םש ןושלהו] הינפלשו וז החיתפ י"פע שרדה אבוה םשו ףסוי לש וזגור וילע ץפק תי'הע י"שריפבו ,ףסוי
 םלועל םהל ןקותמש המ םיקירצל ןייד אל ה " ב ק ה רמוא הולשב בשיל םישקבמ םיקירצ ףסוי לש וזגור וילע ץפק הולשב
 רמא (128 דצ ב"מ אמוחנתל אובמב) אמוחנת שרדממ א'יכב הז ןיעכו ,ז"הועב הולשב בשול םישקבמש אלא אבה

 שי
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 'וגו ותשא יוש תא םרכא חקיו םירוינ ריינ פהוכא [ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו|
 לכ םיסנכתט סא הרמז ןב יפוי 'ר םשב רזעלא 'ר (ה בי תישארב) ןרחבכ ושע רשא שפנה תאו
 ןרחב ושע רשא שפנה תאו רמוא תאו המשנ וב וליטיש רחא שותי תוארבל ןילוכי סניא .תומואה
 [וארכ] וליאכ רגה תא ברקמש ימ לכ ךרמלל אלא ,ושעש המל וריינש רמאנו ,םירגה וליא אלא

 םירוינ רייג בקעי ,םישנה הרשו םישנאה רייגמ היה םהרבא אינוח 'ר רמא ,ושעש המלו השעש רמאגו :

 אל קחציכ ,(ד םש םש) רכנה יהלא לכ תא כקעי לא וגתיו (ג חל סש) 'ונו ותיב לא כקעי רמאיו
 \ ץראב בקעי בשיו ןאכ רטאנ ןומיס 'רב הדוי 'ר םשב איעשוה 'ר ינתד קחציב ונעמש ןכיאו ,ונעמש

 : וינא ירייוגנמ ויבא ירוגמ

 יר רמא כקעי בשיו (ָאל ול תישאוג) 'גו םיכלמה הלאו ןייניעה ןמ הלעמל 'תכ המ
 וח ' '5 סידנוע יִכיכמ 'קלי ,ע"עקפ 'כ סידנוע 'קלי .סש עיק!]י 0 | :כ"טו 78 75 ליעע 2 | :ע'ק יכ פוקני |

 : [881 75 ליעמ יעו] ,(סיכפ) ס"כפ םיפלכנ םדגס ,'5 ייפ סט (עוקנת ,'ד "ק כסיו נ'מ סמ'חנס

 | ול ל :ת גקעי ..איד .ך 'וגו בקעי בשיו א"ד ,אפ ויכא . .ץראב [יכ'א ויכא -- בשיו * 1
 ,ן וחשא .. חקיו [ןרחב -- חקיו | יכנא םירג | א 'יבא םהרבא ןרחב ושע רשא שפנה תאו ד"הה [םהרבא

 [תכנאופ יסוי 'ר םשב * | ן רזעל 'ר ? | יתכגאפ ןרחב . . שפנה תאו (ך ר"הה) ינש ,ָך ותשא . . חקיו ר"חה

 ,תכגיאופד ןיסנכתמ | כא ולא :פ וליא [םא | נ'א ארמיז . תכ"אפ ארמז ,ן [הרמז | ל יל :ך ףסוי 'ר םשב
 |המשנ -- םניא | .?א םלועה ,ינ םלוע יאב .תִד םלועה יאב .כ'א]פ םלועה תומוא 8 | 'ו'א ןישנכתמ
 ,כנאפ המשנ וב קורזל ןילוכו ןניא רחא שותי (?א תארבל . ן'א תוארבל . וליפא תורבל) וליפא תוארבל
 ןניא המשנ וב קורזלו דחא שותי תוארבל .ן ןילוכי ןניא המשנה תא וב . .ןילוכי ןניא רחא שותי תוארבל
 תאו [תכוד רמוא תאו * | תד ('ד יילוכי) ןילוכי ןניא דחא שותי וליפא ([ך תורבל) תארבל | ,י ןילוכי
 [םירגה | יתכאד ולא .גו [וליא 4 | ל ל ,'א תרמא תאו ,'] רמא תאו ."א 'מא תאו ."ל 'וא
 ,ָך ושעש הטלו . .'אגו [ושעש -- רמאנו | [ן םהרבא רייגש ,ך םהרבא םתוא רייגש .יכא] ורייגש ₪

 ' המלו , רייג רשא 'מאנ ןרחב ושע רשא 'מא המלו ,"ן] ושע רשא המל ..רמאנו ,ן ושע המל ..רמאנו
 ,דָנְו [אלא | א ושע רשא אלא רמאנ אל ורייג רשא שפנה תאו ,י ושע המלו ,ְֶד ורייג רמא אלו ושע רמא
 תחת רגה תא (*א ברקמה לכש) ברקמש ימ לכש ,י רייגמה לכ .ֶוְד ברקמ אוהש ..לכש | תכאד יל
 ,ל וליאכ |," ואשע וליאכ .] ואובש וליכ .יִתְַכְד וארב ולאכ [ג וארב וליאכ * | = (2א הניכשה יפנכ
 ..הלעמ ;1א ןרהא תאו השמ תא השע רשא י"י םעה ,לא לאומש רמאיו 'אנש וארב ולאכ 'ותכה וילע הלעמ

 רשא המל ,2 השע ושא רמאנו .1] ושעש המל ..רמאנו [ושעש -- רמאנופ | "א השע רשא ..'ותכה

 ןיא השע רשא ןרחב ושע רשא שפנה תאו ל"ת תרייגמ התיה אל הרשו רייגמ היה םהרבא רמאת .?א ושע

 תו [היה | א אנינח | 'א יל .תד (ת ושע םהינש עמשמ ושע) ושע רשא .אלא ןאכ ([ך 'תכ) ביתכ

 ,5 [םושנה | ן תרייגמ התיה ,ןְד תרייגמ - .כנא [הישו | תנאד ₪. תא .כ] [םישנאה | כנאד יל

 ותיב ךותל ןסינכמ ([ך 'יבא םהרבא) םהרבא וניבא היהש דמלמ אלא ושע רשא ל"ת המו .. .3א] םישנה תא
 ! .ל םיריג [ןֶוְד םירויג * | ד הניכשה יפנכ תחת ןסינכמו ןברקמו ([ן ןתוא הקשמו) ןקשמו ןליבאמו

 רכנה ..לאו ,יכא רכנה יהלא תא וריסה ומע ..לאו ,] 'וגו ומע רשא לכ לאו [וגו6 | יכנאפ םירג
 .ג'אדל וגו בקעי לא ונתיו .[ך!א רכנה . .ונתיו ([ך 'תכו) ייתכו [ן רכנה -- ונתיו * | תן יל .ם יוגו

 קחציב . .ןכיהו .] קחציב . .ןכיאבו [קחציב -- ןכיאו 7 | "אא םירג רייגש =, [ונעמש אל | יכפ יל

 ןאכמ אלא ,1 'מא קחצו 'ר ..ןכיהו ,תןד קחצו ([ף ר"א) 'ר ונעמש ןכיהו .?% ונעמש ןכיהו < ,?א ןכ

 ,ןפ היעשוה 'ר כנא |איעשוה 'ר | ד הל (ן ינתו) ינאתו ,1 ינת .7 ונתד [כא]פ ינתד * | כפ ונדמל

 ,ת יריב ['רב | תכנאפד הדוהי .ן [הדוי | ף אבר ..יר םושמ ,ך הבר היעשוה 'ר םשמ ,%א איעשוא 'ר

 ורוווגמ *8 | ה יל בקעו בשו |  כאפ 'ל ,נָו ןאכ ,ך ביתכ ןאכ ,[ך ןאכ יתכ .[ןאכ רמאנ | ך רב
 .| או יל .תןד ויבא ירויגס ויבא ירוגמ יאמ ,ל ויבא ירוגמ ,פ ויבא ירייגמ [ישכג'א"'א'"ל ויבא

 - ,.רשא ,ן וכלמ רשא ['וגו | מיתאד ןינעה .כגו ןיינעה :פ ןיניעה | ן בותכ .מיכאד ייתכ .תןנפ [:תכ 9

 | תד -. אכה (תך 'תכו) ביתכו ,(הידבוע) ו ₪ ביתכו :מ*ָכנאופ [גשיו | מתכ?אפד 'ל .יג'א םודא ץראב

 | 1 יבא 'גמ ץראב =: [בקעי

 בקעיל ה ב ק ה רמא בשוי ינאו חינא ינא התעט ימימ יתחנ אל לחר תרצ הניִד תרצ ןבל תרצ ושע תרצ יתיאר בקעי
 ח"כ רעש הריקעב אבוה ןוכנלו ,'וכו ףסוי תרצ וילע הצפק דימ 'וכו ב"הועל םיקידצל ןייד אל ךמצע בשייל תשקב
 שקב וגיבא בקעי ירהש 'וכו םהל ןקותמש הט ןייד אל רמואו גרטקמ ן ט ש ה הולשב בשיל םישקבמ םיקידצהש העשב
 878 רצ ליעלו גי'חעו 'וכו יסוי 'ר םש ב יתמלשה | .'וכו רזעלא 'ר ל :[ףסוי לש וזגור וילע ץפק הולשב בשיל
 ךוחב ןאכ אבוהו 'וכו םרבא חקיו 'פל 'וכו רייגט היה םהרבא אינוח 'ר רמאמו הז רטאמ יוניש תצקב רדסנ םשו
 יוסופדבו ,'נכו רויג בקעי 'וכ ו הטשנ וב קורזל ןולוכי ןניא- עטיק 'פ'יכבו ,'וכו רויג בקעי 'וכו רייג םהרבא שרדה
 הל ינאתו קהצי 'ר ונעמש ןכיהו 'וסופדב שבתשנ שרדה ףוסבו ,םש ליעל י"מב םג 'ועו תונוש תופסוה ןאכ
 םלשוה יטיש יניבו 'נכו רמאנו וליאכ רגה תא ברקמש ימ לכ בותכ ל"יכבו ,'וכו םשב הבר היעשוה 'ר םשמ
 ץראב בקעי בשוו ןאכ רמאנ ל"יכב בותכ החיתפה םויסבו ,879 דצ ליעלו נ"חעו ו א רב וליאכ יתהגהו וא שע
 בומ לכשבו ,יתנויצש םירפסב 'יגהש ומכ ירי יו ג מ היגהל 'רנכ יי ףסותינ יטיש יניבו ,ויבא י רו ג מ ויבא ירוגמ
 דצו 869 רצ ליעל םירמאמה םג הז ןונגסב .'וכו הלעמל 'תכ המ 9 = :ויבא ירייוגמ אלא ירוגמ ארקת לא 2283 דצ

2 



 1% ב א זל דפ השרפ בשיו

 בקעי הארש ןויכ ךכ] ,םהיניב ול בשיו םהמ אריתנו םיבלכ תכ הארו ךרדב ךלהמ היהש רחאל אינוח
 יבהז ונבו הייטלפ עצמאב חותפ היהש חפנל יול 'ר רמא ,[םהיניב ול בשיו םהמ אריתנ ויפולאו ושע
 ,הכותל סנכנש המ הגידמל לבח רמא  םיצוקלש תוליבח תוליבח הנידמל \ תוסנכנ האר  ,ודגנכ חותפ
 םיפרוש םתאו ךנבלשמ דחא ץנו ךלשמ דחא ץג  ,ארייתמ תא וליאמ היל רמא רחא חקפ םש היה
 ךלשמ דחא ץג ,ארייתמ תא וליאמ ה"בקה ול רמא ,ארייתנ ויפולאו ושע בקעי הארש ןויכ ךכ ,םתוא
 ושע תיבו הבהל ףסוי תיבו שא כקעי תיב היהו ד"הה םתוא םיפרוש םתאו ךנבלשמ דחא ץנו
 :(חי א הידבוע) םהב וקלדו שקל

 ךלה םולכ ,ףסוילש ותוכזב אלא ואב אל וללה תודלותה ףסוי בקעי תודלות הלא (ב
 רשאכ יהיו ד"הה ףסוי דלונש דע תוניתממ ויה וללה תודלותה ,לחר ליבשב אלא ןבל לצא בקעיפ3

 : 851 75 ליעל "ע 9 - :ד"י "ם זי"ע סילספ יכיכע קלי ,זיייפס 'כ סילקפ 'קלי ,ע"ק 'כ עוקני 5

 [ךלהמ היהש | 1א ₪ ד"הלמ .תינך ₪ לשמ .ייכנ?אופ [דחאל | .כפ הנינח .(םש) ו1אְו אנוה 1
 ךלה השע המ |ול בשיו | יכופ ןהמ | יכנןפְד ארייתנו ,(םש) יא [אריתנו | םיבלכ לש | (םש) ו ךלהמה

 בקעי הארש) ושע בקעי וניבא הארש (ן ןוויכ) ןויכ ךכ [(םש) ו םהיגיב -- ךכ* | יכפ ןהיניב | (םש) ו בשוו

 /תנאוד םהיניב (1 בשיו) ול בשיו םהמ ([ךָנ אריתנ) ארייתנ ויפולאו (1?א ושע תא בקעי הארש .[ן ושע ייבא

 בקעי הארשכ ךכ .י'א ןהיניב ול בשיו ןהמ ארייתנ ויפולאו (+ ושע בקעי וניבא) ושע תא בקעי הארש ןווכ ךכ
 .פ חותפש | ת"ג'אד = לשמ .מייכנ'אופ [חפנל 5 | ל יל :כפ ןהיניב בשיו אב ןהמ ארויתנ . .ושע
 ,ן) היטלפ עצמאב | ,ן [הייטלפ עצמאב | (םש)י חותפ וחתפש | .יָנלא'א חותפ וחתפ היהש .5 חתפש
 וחתפ ונבו | י םיברה תושרל ,?א איטלפ.. ,1א היטלפ עצמאל ,(םש)י ןיטלפ.. ,ןכפְד אוטלפ ..
 ,(םש) יָנ םיצוק .. הארו .מא] [םיצוק -- האר | מ ודגנל .אפ ודגנ 8 | 31 חותפ ונב חתפו ,(םש) י חותפ

 תוליבח האר ;יכְד הנידמל (יכ1ְך תוסנכנ) וסנכנ םיצוק לש (5 תולבח תולבח האר) תוליבח תוליבח הארו
 ולאש ..לבח ,ו הכותב ..המ ..לבח ,ן הכותל סנכנ המ ..לבח [הכותל -- לבח | ף הנידמל תוסנכנ ןיצוק
 | תד וללה תוליבחה לכ וסנכי הנא .ף הנידמל תוסנכנ ולאש ..לבח :מכא הכותל (5 תוסנכנ) ןיסנכנ

 .גופ [וליאמ | (םשוי ל .תכג!אופד ול |היל | א 'ל דהא | תגו חקיפ | יתד היהו .טכנאופ [היה 4
 | ד = אצוי [ךלשמ ל | א ץנ | מ(םש)יתוא אריתמ | מיתכאופד התא .נ [תא | מיתכאד ולאמ
 ןיאצוי .ןד (ך םפרוש) ןפרוש התאו .1 ןתוא ןיפרוש ןתאו ,7 ותוא ..םתאו ["] םתוא -- םתאו * | א ץנו

 םיפווש ,5ַפ םלוכ תא (פ ןיפרוש םתאו) ןיפרושו ןיאצוי ,מא םתוא (מ םיפרוש) ןיפרוש םתאו (?א םיאצוי)

 .ל ותוא .. . דחא יל ץגו] ךלשמ .. ךכ [םתוא -- ךכ * 5 | 1 ןלוכ תא ופרשי ,י ןתוא ןיפרוש ,(םש) ו םתוא

 /1 ןתוא ןיפרוש ןתאו ךנב . .ןוויכ ךכ ,"ן] םתוא םיפרוש םתאו ךנב . . ארייתמ התא . . בקעי וניבא . .ןוווכ ךכ
 . . בקעי וניבא . .ןויכ ךכ ,1 םתוא ןיפרוש ךנב ...ארייתמ תא ..ול 'מא םהמ ארייתנ ..בקעי וניבא . .ןווכ ךכ
 התא ולאמ ה"בקה ול רמא ..ןויכ ךכ ,ך םלוכ םתוא ןיפרוש םתאו ךנב ... ארייתמ התא ולאמ . . ל"א ארייתנ
 פףסוי תיבו ,יכ 'וגו ל םהב -- ףסוי תיבו *6 | מיכאפ 'ל .[ך םלוכ םתוא ףרוש התאו ךנב . . אריתמ

 תיבו . .תיבו ,%א 'וגו הבהל ..תיבו ,[ך שקל ושע תיבו הבהל ..תיבו 11אָד הבהל ףסוי תיבו :ל "וגו
 בשוו. .1 ₪ בקעי בשוו .ח הלאו .מוכנאפ [הלא 8 | מופ 'ל ,(םש) יי ושע תיבל דירש היהי אלו שקל ושע
 ןב פסוי ,ן "וגו ףסוי .ול הגו [מיתכ"אחפד ףסוי * | תד ₪ םימכח ורמא ךכ בקעי ([ך בשיו א"ד)

 | י אל [פולכ | ןך ותוכזבו .ָך וליבשבו = [פסוי | ך לש וליבשב ,ו תוכזב [לש ותוכזב | ןך ולאה | 1א עבש
 | ו אבש [דלונש | ו יל ,[ך ולאה |וללח | (םש) ו ףסוי [לחר | (םילהת) י ןרחל [ןבל לצא 9

 ,ןילאמ ןבומש לשמנה ל"יכב ג'ל ילואו ,נ"'חעו יתמלשה ןכ = .'וכו ןויכ ךכ 1 :888 דצ עייעו םש ו"מב 'יעו 59
 'וכו היהש דחא םדאל לשמ אניגהח ר"א קתעוה ט'קלבו ,יתנייצש םירפסב לשמנה ג'ל יול 'ר  רמאמב ךומסבו
 ןל בשיו םהמ ארייתנ ויפולאו ושע וניבא בקעי הארש ןויכ ךכ םהיניב .ול בשיו םהמ ארייתנו םיבלכ לש .תכ הארו
 לע וכשנו בלכ ול אבש דחאל היכרב 'ר 'מא 551 'ומע גיהמב רחא רמאמו ,בקעי בשוו רמאנ ךכל םהיניב
 שיתהו ןהינפל בשי השע המ ולא לכב דומעל לכוי ימ 'מא ותוא ןיזחוא םיבלכ הארש ןויכ ודגנכ דמעו ושאר
 הארש ןויכ ונממ לצינו ומצעב ושע אבו ונממ לצינו ךאלמה וב דמעו ומצעב ןבל וילא אב וניבא בקעי ךכ ןתמח
 אלו םהינפל בשי השע המ םריע ףולא לאידגמ ףולא םיפולאה ולא לכב דומעל לכוי ימ 'מא וללה ןיסולכאה לכ
 ודגנכ חותפ בהז ףרוצ יבהז ונבו בוחרה עצמאב חותפ וחתפ היהש .'וכו חותפ היהש 2 :  בקעי בשינ יוח והוקיזה
 עצסאב הידבוע 'קליב 'יגה תשבושמו .שייייעו .איטלפ עצמאב 911 דצ ליעל ןכו י"לב בוחר הייטלפו ,'וכו האר
 הגוהו ו"דו ריפדב םג אתיא חותפ יבהז ונבו 'יגהו ,םיברה תושרל איטלפ עצמאל 'יגה 'יפ ןאכ טוקליבו ,ןיטלפ
 הגוהש ומכ םהב וקלדו דע 'וכו הבהל ףסוי תיבו קוספה יתמלשהו ,נ'חב םג 'יעו 'וכו חותפ יבהז ונב חתפו כ'מב
 ודגנכ חותפ יבהז ונבו הנ י ד מ ה עצמאב חותפ היהש חפנל יול 'ב 'מא קתעוה 555 יומע .ג"'המבו ,יטיש יניב ל"יכב
 הקפ םש היה הב לע המ אתנידמ אד לע יו 'מא הנידמל ןיסנכנ םיצוקלש תוליבח תוליבח האר
 יוכו בקעי וגיבא הארש ןויכ ךכ לכה ןיפרוש ךנבלשמ דחא ץגו ךלשמ דחא ץג אלא ןה המו ול 'מא דחא
 וקלדו שקל ושע תיבו הבהל םסוי תיבו 'ןכו היהו ד"הה ןתוא ןיפרוש םתאו יוכו ה'בקה ול 'מא ארייתנ
 בשיו רחא ןונגפב רמאמה לכ םש במ אמוחנתבו ,לשמנה םג םש\ רסחו הנישו עטיק ט"קלבו ,םולכ או םהב
 להבתנ בקעי םתוא הארש ןויכ ושע .ינב יפולא הלא ןינעה ןמ הלעמל ביתכ המ ףסוי בקעו תודלות הלא 'וגו בקעי
 ןינועטש הברה םילמג הארו ויניע ודימלת הלת ותכאלמב קסועו בשוי היהש יבהזל 'וכו ולא ינפב דומעל לכוי ימ רמאו
 וניבא בקעי ךכ םלוכ תא ףרוש אהי הזה רוכה ןמ אצוי ץג םא ובר ל"א ולא דגנכ דומעל לכוי ימ רמול ליחתה ןבת
 וירחא ביתכ המ האר ה'בקה ול רמא ולא דגנכ דומעל לכוי ימ רמאו ארייתמ ליחתה ושע יפולא לכל הארש ןויכ
 הבהל ףסוי תיבו שא בקע! תיב היהו רמאנש םלוכ ףרושש ףסוימ אצוי דחא םדא ךייח ףסוי בקעי תודלות הלא

 שו
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 ימ ,ףסוי סירצמל ןדירומ ימ  ,(הכ ל תישארנ) ינחלש ןבל לא בקעי רמאיו ףסוי תא לחר הדלי
 (וי וע פילחת) 'ות םיהלא םימ ךואר ר"הה ףסוי תוכזכ אלא ערקנ אל םיה ,ףסוי םירצמב ןלכלכ
 :ףסוי תוכזב אלא ערקנ אל ןרריה ףא ןרוי 'ר רמא ,(וט סש םש) ףסויו כקעי ינכ ךטע עורזב חלאנ

 ,ןבואר כקעי תודלות הלא רמימל היירק ךירצ אל ףסוי כקעי תורלות הלא ןמחנ רב לאומש 'ר רמא ו
 סט סעותנס ,'ס "קס נטיו כ'מ לעותנס ,'ס "שם ד"'פ קנכ לנדמנ ,פ"ק 'כ טוקל 4 | :כ"שסו 'ת "םפ ז'פפ ןטקל 2

 :'ג "ס ןקמ ,'6 "סם

 ,'כ'אפ ינחלש . . מאיו ושע לש ונפש רלונש ןויכ .י] 'ל ,ל יוגו יל יגחלש -- רמאיו * | ן יל ףסוי תא 1
 . .ונטש . .ןויכ .מ ימוקמ לא הכלאו ינחלש . .רמאיו . .ונטש . .ןויכ ,ן וגו ינחלש . . רמאיו . . ונטס . . ןוויכו
 לא רמאיו עשר ותוא . .ןויכ ,ך הכלאו . .רמאיו עשרה ותוא לש ונטש . .ןויכ .'א יצראלו ימוקמ . .רמאיו
 | ה יוגו ינחלש . .רמאיו ושעמ ערפיל ושע לש ונטס ..ןויכ 'וגו .[ן יצראלו ימוקמ לא הכלאו . .ןבל
 .כפ סש .ל סייצטל [מינאחו םירצמב * | ןך םלכלכמ ? | .כפ ימו | מכיאפ יל פסוי | מג םירצמב
 כחיל 'וגו -- ךואו * | יכנ ליבשב ."אחוְד לש ותוכזב .מתן'אפ [תוכזב | י םיה ערקנ אל | תד יל
 .ן "וגו וליחי םימ ךואר .מ תומוהת וזגרי ףא וליחי . .ךואר .. ךואי .תגא וליחי םימ ךואר םיהלא ..ךואר
 | ך ולוק םוהה ןחנ וליחי .. ךואר ..ךואר .ל 'גו ולוק םוהת ןתנ םיהלא . .ךואר |," וליחי םימ ךואר
 /[ף ףסויו . .ךימע ןיכגפדיל ףסויו -- ךמע * | .מ"%א!א תלאג ביתכו ,28 תלאג היל ךימסו ,ן התלאג 8

 (ן הב- תת 'ריב) ירב (1דך ידוי) ןדוי .%% [ןדוי | ל הגו .ן "גו ךטע .םמא]ז] הלס ףסויו ..ךמע

 ,(ספש)יתחוד לש ותוכזב .מכאפ [תוכזב | ₪ ש"רב רזעלא ,(םש) י ןומיס 'רב הדוי /תוכג""א'אופְד ןועמש

 ויתובא ירוגמב רגש דע בשוממ בקעי וניבא הנהנ אל םימכח ורמא ךכ בקעי בשיו אד ₪ [ףסוי | י ליבשב
 ה"בקה רמאש םוימ עשתו ןישמחו ןתאמ אירטמיגב ירוגמ א"ד ויכא קחצי רג םשש ןענכ ץרא וז וז וז יאו
 וזיאו ..ורמא ךכ בקעי בשיו ד"חה .ָך ויבא ירוגמ ץראב בקעי וניבא בשיתנש העש דע עדת עודי םהרבאל
 | ןת ןענכ ץראב ויבא ירוגמ ץראב 'יבא בקעי בשונש העש דע ךערז היהי רג יכ עדת עודי םרבאל . .ןענכ ץרא וז
 ,5 אירק.. .ָך האוק ךהרצ | אח היה אל .יכנ'אופך הוה אל | כאפ 'ל ףסוי -- הלא 4
 ,5כנ אלא .א] [הלא | תד ןכ (ת ימול) רמימל .כ רמימ .ינאחו [רמימל | ן ךירצ היירק .יתנאז] ארק . .
 | **א'א - אלא ףסוי [ןבואר | יתחְד"ל הלא אלא

 סולמגל ד"הלמ 'וכו ןינעה ןט הלעמל ביתכ המ םש אמוחנתבו ,ב'גאב רמאמה עבוג םשמו ,'וגו שקל ושע תיבו
 ל"א םש היה דחא הקפ הזה ןתשפה לכ סנכי ןכיה רמאו המתו הפנה דמוע היה ןתש פ ןינועט ויתש הברה
 יועו 'וכו ויפולאו ושע וגיבא כקעי הארשכ ךכ ףא ותוא הלכיו ךלש חופמ ןמ אצי רחא ץוצינ הומתל ךל המ
 'ע ריתמעבו 'א ץג ,'ע ךורעב יעו ז"מ ו"פ קי'בב ןכו ץוצינ אוה ץגו ,('ב א"כק) ד"יפ אתקיספבו ת'"'הע י"שריפב
 'וכו (ונטש) ונטס .רלונש ןויכ שרדהו ,נ"חעו יטיש יניב ל"יכב קוספה םלשוה ןכ | .'וכו בקעי רמאח 1 | :ץיג
 ג"יכבו ל"יכב אתילו ןאכ ןינעה ןמ וניא (888 רצ ליעל םג 'יעו) 'וכו הדלי רשאכ יהיו 'פל 851 דצ ליעל שרדנש
 בקעו םולכ ףסוי לש ותוכזב אלא ואב אל וללה תודלותה ףסוי בקעי תודלוח הלא קר קתעוה ט"קלב םגו .,טוקליבו
 218 דצ בוט לכשבו ,ףסוי תא לחר הדלי רשאכ יהיו רמאנש ףסוי אבש דע 'וכו וללה תורלותה 'וכו ןבְל לצא ךלז
 ףסוי דלונש דע אלא םיניתממ ויה אל וללה תודלותהו 'וכו בקעי ךלה םולכ ףסוי תוכזב אלא ואב אל תודלותה
 הלא 954 'ומע ג'המב םג קתעוה הז שרד םלוא ,ינחלש ןבל לא בקעו רמאיו ףסוי תא 'וכו רשאכ יהיו 'אנש
 ךלה םולכ ףסוי ליבשב אלא ןאב אל וללה תודלותה אלא ויחא לכל םדוק ףסוי ריכזה המל ףסוי בקעי תודלות
 ךדמלל 'גו ףסוי תא לחר הרלי רשאכ יהיו 'תכד ףסוי רלונש רע תוניתמט ויה םלוכ וללה תודלותה וכו בקע
 ורמ א ךכ בקעי בשוו 'יסופדב תשבושמ 'יגו ,הכלאו ינחלש ןבל לא בקעי רטאיו ושעלש ונטש דלונש ןויכ
 ורמא ךכ בקעי בשיו א"ד 'יסופדה תפסוהב ךומסב םג רחואמה הז ןונגסו 'וכו ףסוי תודלות הלא םי מכח
 םיהלא םימ ךואר בותכ ל"יכב | .'וכו ךואר ר"'הה 2 886:  רצ ליעל י"מב ש"מ 'יעו "וכו הנהנ אל םימכח
 ובברעתנש ןלוק סוהת ןתנ תולמהו .ףסויו בקעי ינב ךמע יטיש ינוב םלשוהו 'וגו עורזב תלאג 'גו ולוק םוהת ןתנ
 סוהת ןתנ וליחי םימ ךואר םיהלא םימ ךואר 'יסופרה 'יגב םיקוספה ובברעתנ ןכו | ,םיוק י"ע וקחמנ יי 'ג קוקבחט
 םירצמב ןלכלכמ ימ ףסוי םירצמל ןדירומ ימ קתעוה טקלבו ,989 רצו 85 רצ ליעל י"'מב 'יעו -וכו תלאג ולוק
 הלס ףסויו בקעי ינב ךמע ,עורזב תלאג הירתב ביתכו וליחי םימ ךואר ד"הה ףסוי תוכזב אלא ערקנ אל םיה ףסוי
 =  םיה ףסוי אל םירצמב םלכלכמ ימ ףסוי אל םירצמל ןרירומ ימ םש גי'המבו ,ףסוי בקעי" תודלות הלא רטאנ ךכל
 ףסויו בקעי ינב ךמע עורזב תלאג 'מואו תומוהת וזגרי ףא וליחי םימ ךואר םיהלא םימ ךואר 'אנש 'וכו ערקנ אל
 \ ףסונ ןכו ,שייויעו הצוחה סנוו תוכזב סניו האר םיה 'נש םיה ערקנ ףפוי לש ויתומצע תוכזב שרדה ז"פפ ןמקלו ,הלס
 םוה 'ותכו הצוחה אצוו סניו רמוא אוה ןכו וליחי םימ ךואר רמאנש ףסוו ליבשב אלא ערקנ אל םיה םילהת 'קליב
 םיספ םיספ תנתכ ךרע ןב רזעלא 'ר םשב שיקל ןב ןועמש 'ר םש ףסונ דועו ,םיסרוסמ םירמאמה םשו) סניו האר
 סניו תוכזב סגיו האר םיה ביתכד ותוכזב אלא ערקנ אל ןדריה ףא ןכ שרפמ ר"פדב ר"ב 'יפבו ,('ח 'יס הטמל 'יעו
 א"הגאבו 174 רצו 29 רצ ליעלו נ"חעו ןועמש ירב י"ר אוה ןרוי 'רו ,ותוכזב רוחאל בוסת ןדריה ףאו הצוחה אציו
 ת"יכמ ץוח] י"כ לכב ואצמנ אלש תורז תופסוה יתש ןאכ 'יסופדבו ,פ"פ ףוס ליעל י"מב סג 'יעו 604 רצ ג'ח
 הנהנ אל םימכח ורמא ךכ בקעי בשיו א"ד םש םילהת יריכמ 'קלינ םילהת 'קליו ןאכ 'קליב אלו [רחואמה
 העש דע עדת עודי םהרבאל ה'בקה רמאש םוימ עשתו ןישמחו ןתאמ אירטמינב ירוגמ א"ד 'וןכו בקעי וניבא
 ךירצ אל 4 :רזה רמאטה הזב ןובשחה ןווכל וקחדנ שררמה ישרפמו ,ויבא ירוגמ ץראב בקעי וניבא .בשיתנש
 אל אהמתא 971 דצ ליעל ןושלה ןונגסכו 'וכו ןבואר בקעי תודלות הלא רמול בותכה ךירצ אל יכו היטתב | .היירק
 הלא אלא היגהל א ל א יטיש יניב ל"יכב ףסונ רחא בתכבו ,'וכו םש חנ תודלות הלא רמימל אירק ךירצ היה
 ךדמלל ףסוי בקעי תודלות הלא בותכש שרודו ,497 רצו 813 דצ 289 דצ ליעל ע"יעו םש  ליעלו ןאכ ג'חעו
 םורבד ג"'כ הנומו (הול ערואש המ לכ אלא ףסוו ל"ת המ 'יגה 'יסופדב קרו) םיבר םינינעב בקעול המוד היה ףסויש
 תלולב תלס םיאלמ םהינש שררב םש ר"'מכב רדסנ ימאמה לכו ,(רוכב הז ףא רוכב הז המ דוע אתיא 'יסופדבו)
 לאומש 'ר רמאד איההכ אייתא .הול הז םימוד ויה םהינשו םירומג םיקידצ ויה םהינש ףסויו בקעו החנמל ןמשב
 הלא רמאנ המל ןבואר בקעי תודלות הלא אלא רמימל היירק ךירצ היה אל ףסוי בקעי תודלוה הלא ינמחנ רב

| 
 ן
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 תשקתנ הז המ  ,הרקע ומא הז ףא הרקע ומא הז המ ,לוהמ דלוג ףסוי ףא לוהמ דלונ בקעי המ אלא
 ,םינש ומא הרלי הז ףא םינש ומא הדלי הז המ ,הרילה תעשב ומא תשקתנ הז ףא הרילה תעשב ומא
 ,וגרוהל ןישקבמ ויחא הז ףא וגרוהל שקבמ ויחא הז המ ,ותוא םיאנוש ויחא הז ףא ואנוש ויחא הז המ
 רשעב ךרכתנ הז ,םימעפ ינש בנגנ הזו םימעפ ינש בנגנ הז  ,ןמסנ הזו ןטסנ הז ,העור הזו העור הז

 1[ "סם 'ע סילסס עכדע ,'ס "כ סכ םעוסנס ,כ'פ ס"וכ כ"כדס ,685 75 ליעל 1

 | תףד הז המ הזל עריא הזל עריאש המ לכש אלא ףסוי ל"ת המ ,ן הז המ .ינאחפ [בקעי המ 1

 | ח התיה ומא .יכנאוןפ ומא התיה | כאפ בקעי [הז | פ ןכ [לוהמ דלונ | תוד הז .יכנאחפ [ףסוי
 ..המ  ,?אָו [הדילה --המ | פ ןכ | הרקע התיה ומא ;ינא] הרקע ומא התיה | אפ פסוי [הז

 ,יָנ הדיל . .ומא (* השקתנ) תשקתכנ . .הדיל . .ומא, השקתנ) תשקתנ ..המ ,ץַ הדילה ..השקתנ ..השקתנ

 ףא הדיל תעשב ומא (2 תשקתנ) השקתנ הז המ ,'א הדילה . .תשקתנ פסוי פא הדילה . . תשקתנ בקעי המ
 תוד רוכב הז ףא רוכב הז המ (1ְך יב) םינש הדלי ומא הז ףא (!ך 'ב) םינש הדלי ומא הז המ ;2פ ןכ הז

 המ ,כפ ןכ הז ףא םינש הדלי הז המ ,ַא םינש הדלי ומא ..םינש הדלי ומא הז המ ,יִנְחְו [םיגש- --המ 2
 | ןת הדילב ומא תישקתנ ..תישקתנ הז המ ,ך הדיל תעשב ומא תשקתנ הז ףא הדילב ומא תשקתנ הז
 :יתנאחופ ותוא (ן אנוש ,3 ייאנוש ,תאח םיאנוש) ןיאנוש ..ףא ותוא אנוש ..הז המ [ותוא --המ8

 ןישקבמ , וגרוהל ןישקבמ .פ וגרהל שקבמ .נאח]ו [וגרוהל שקנמ | כ 'ל ,ך ותוא אנוש ..םיאנוש . . הז המ
 ושקב ויחא ,11א"ְו וגרוהל (1ו ישקבמ) םישקבמ ויחא [ג?אח"ל וגרוהל --ויחא * | ףִד וגרהל שקב ;5 וגרהל
 הז .ת"אד הז המ .יכנחופ [הז 4 | פ ןכ .ך וגרהל ויחא ושקב .2ל (כ וגרהל) וגרוהל שקבמ ויחא ,[) וגרהל
 | (ךומסב ןכו) יש תח םטשנ ,9] םטסנ ,כננאפד ןטשנ | א היה הזו .תאד הז ףא .יכנחופ [הוו | 'א היה

 בנגנ | ת'או 'ל .%א םימעפ ,כְד ..יתש ;שיד ..'ב ,ינח"ןפ [םימעפ ינש | י/ ₪, בנגנ הזו בנגנ הז [הז

 ףא ץראל ץוחב םינב דילוה הז [ךרבתנ הז | 5 ןכ ,ןךָו בנגנ ,%א םימעפ בנגנ ,שכיא םימעפ (ש יב) יתש

 | (ךומפב ןכו) ש תאד רשועב .יכגחופ [רשעב | 5 ₪ ןכ הז

 רמאמב הדגאה רצק ןונגסבו ,'וכו דלונ בקעי המ רכד לכב ויבאל המוד ףסוי היהש ךדמלל ףסוי בקעי תודלות
 היב ביתכ ףסוי ףא םוי יתבנג ביתכ בקעיב ףסויל ועריא בקעול ועריאש םירבדה לכ םש בשיו במ אמוחנתב ימתס
 םירצמב דבעתשנ פסויו ןבל לצא דבעתשנ בקעי ויחא ותוא ופדַר ףסוי תאו ושע ותוא ףדר ,בקעיב יתבנג בנג יב
 :וכו רוכבה אוה ןבואר אלהו ףסוי .בקעי הודלוח הלא א"ד םש בשיו אמוחנתבו ,ףסוי בקעו תודלות הלא ביתכ ךכל
 לע רבע ךכ בקעי לע רבעש המ לכו רבד לכב ויבאל .המוד ףסוי היהש אָצומ התא ףסוי בקעי תודלות הלא אייד
 יתבונגו םוי יתבונג רמא בקעי םירצמל הלג ףסוי ןרחל הלג בקעי ויחא וב ואנק ףסויו ושע וב אנק בקעו םסוי

 םת שיא בקעיו רמאנש לוהמ (רלונ) אצי בקעי ףא םש ני'רדאב  ,לוהמ דלונ 1  :יתבנג בנג יכ רמא ףסויו הלו
 ןבואר בקעי תורלות הלא אלא רמול יואר ןיא אלהו ףסוי בקעי תודלות הלא רמאנש לוהמ אצי ףסוי ףא םילהא בשי
 העבשמ דחא הז םימה םש הנ אמוחנתבו ,לוהמ ףסוי אצי ךכ ףא לוהמ בקעי .אציש םשכ אלא פסוי ל"ת המו
 ףסוי בקעי תודלות הלא ביתכד לוהמ רלונ ףסויו םת שיא בקעיו ביתכד לוהמ דֶלונ בקעי 'וכו ודלונש! םילוהמ
 דמלמ וכו תודלות הלא רמאנש ףסוי 'וכו סת שיא בקעיו רמאנש בקעי םש םילהת 'מבו ,ויבאל המוד היהש
 לוהמ אלא םת ארקנ וגיאש סת שיא בקעיו רמאנש לוהמ ךלונ בקעי המ אבוה ייחבב םגו ,והומכ לוהמ דלונש
 685 דצ ליעלו ,ןינע לכב והומכ היהש ףסוי בקעי רמאנש לוהמ דלונ ףסוי ףא םימת היהו ינפל ךלהתה רמאנש
 תא םש ץקמ אמוחנתבו ,םש י'סב 'יעו לוהמ דלונש ' ןכימ ודהפי ךיעממ םימואל ינשו שרדנ היכרב 'ר  רמאמב
 ארקנ הז ףסוי בקעו תודלות הלא רמאנש ןכ ףסויו לוהמ דלונ בקעי ףסויל עוגה בקעול עיגהש המ לכ אצומ
 םירצמל הזו ןרחל הלג הז (יב 'ה א'הד) ףסויל הרוכבה הזו (בי'כ 'ד תומש) לארשי ירוכב ינב
 התיה הז המ םש ר'מבב .וטא הז המ | :םלוח הערפו הזו םלוס הנהו םולחיו רמאנש םולחב לדגתנ הז
 תעשב ומא תישקתנ הז ףא הרוביע רעצמ ומא תישקתנ הז המ הרקע ומא התיה הז ףא הרקע ומא
 רמאנש ומכ הרוביע תעשב הנוכה אלא אקוד ואל הדילה תעשב ןאכו] חכו םינש ומא הדלי הז המ הדילה
 ףסותנ ןיישהו ,הרילה תעב הגושארה םעפב בותכ ל"יכבו ,(ב"כ ה'כ 'ארב) הברקב םינבה וצצורתיו הקברב
 ומי וברקי רמאש וגרוהל שקבמ ויחא הז המו 'וכו ותוא ואנשיו 'תכדכ .ותוא םיאנוש 5 = :[תורושה ןיב
 ייגה ו"דו ר"פדבו ,ותימהל ותוא ולכנתיו 'תכדכ וגרוהל ןישקבמ ויחא הז ףא יחא בקעי תא הגרהאו יבא לבא
 ןושל רמולכ] שרופמ הז וניצמ אל ושעבש יפל ת"פיב שרפמו (אנליוו 'דב הגוהו) 'וכו ותוא םיאנוש ויחא הז המ
 וליפאש ןל תיא ארבסמ והימו 'וכו רדסה ןאכב הנש [א"י ז"כ ליעל ,בקעי תא ושע םטשיו .ביתכ לבא ,האנש
 ותוא אנוש ויחא הז המ רסח 'פ"יכ סע הושה כ"יכבו .,הרוכבה לע ואנוש היה בקעי תא גורהל ושע שקבש םדוק
 ותוא אנוש ויחא הז וגרהל םישקכמ ויחא הז ףא וגרהל שקבמ ויחא הז המ ךפוהמ ר"מכבו ,פ"יכב אתיאו 'וכו
 כ"מבו א"אבו ,ןטשנ יתנויצש י'כבו ו"דו ר"פדב ןכ ומכו ,לייבב הלב | .ןטסנ הז :"'וכו העור הז ,ןכ םג הז

 הזו בקעי תא ושע םוטשו םטשנ הז ר'ב 'יפב שרפמו ;נ"חעו ('א אקארק סופדב םפדנ ןכו)) םט שג הגוה
 םטשנ בקעיש הנוכה ילואו ,ת"פיב םג ריעהש ומכו ויחא תאנש ריכזה רככ ןכא] םיצח ילעב והומטשו םט שנ
 היהש ןמטנ הז שרפל שו ,ןמטנ הז ןמטג הז 'יגה ו"דו ר"פדב ר"מבבו ,[רפיטופ תשאמ ףסויו וינבו ןבלמ
 ,ת'יפיב 'יעו ןטטנ היהש וניצמ אל ףסויב לבא 778 דצ לועל אתיאדכ רבעל שמשמו ץראב ןמטומ הנש דיי בקעו
 יתבנג םיסעפ 'ב בנגנ הז 'יגה ר"מבב | .'וכו בנגנ הז | :ע"צו םטשנ הזו םטשנ הז םש םג היגה כ"מבו
 ח'פפ ןמקלו ,ר"ב 'יפב ןאכ שרפמ ןכו הגו יתבנג בנג 'כ םימעפ 'ב בנגג הו הליל יתבגגו םוי
 תיבמ יתבנג יתבנג בנג יכ םש שרפמ ט"קלבו םימעפ 'ב בנגנש ןכימ אחא 'ר רמא יתכנג בנג יב אתוא 'ה יוס
 הליל יתבנגו םוי יתבנג הלילבו םויב ולצא בנגנש המ םימעפ ינש בנגנ שרפל רשפא בקעיבו ,רובה תיבב יתכנג יבא
 אמוחנתב שרדה םעט עטשמ ןכו ףסויבו בקעיב המודה ןושלה לפכ קר ןאכ שרדנ ילואו ,ו'זרהמ 'יפבו תייפיב 'יעו

 אתיל ת"יכבו ו"יכ ףוגבו] יתבנג בנג יכ רמא ףסויו הליל יתבונגו סוי יתבונג רמא בקעי יתקתעהש רמאמב םש בשיו
 רשעב 'יפו ,ני'חעו הנוכנה 'יגה ןכ .רשעב ךרבתנ | :[!א א"יכב הנושארה םעפב והנתיל ןכו םימעפ ינש תולמ
 ליעל י"מב 'יעו תוכרב 'יב ךרבתנ הזו תוכרב 'יב ךרבתנ הז רימבב היכו ךל ןתיו תכרבב תוללכנה תוכרב רשעב

 'וכו רמא ףסוילו השמ תכרבב תוכרבה ןהש עמשמ ףסוי ךרבתנש תוכרב רשעו ,תיעיבשה הכרב ה"דב 789 דצ



 ג ול רפ השרפ בשיו 8

 אשנ הזו ץראל הצוחב השא אשנ הז ,ץראל ץוח אצי הזו ץראל ץוח אצי הז ,ושעב ךרבתנ הזו
 םיכאלט והוויל הז ,ץראל הצוחב םינב רילוה הזו ץראל הצוחב םינב רילוה הז ,ץראל הצוחב השא
 וליבשכ וימח תיב ךרכתנ הז ,סולח ירי לע לדגתנ הזו םולח ירי לע לרגתנ הז ,םיכאלמ והוויל הזו
 תא הלכ הזו בערה תא הלכ הז ,םירצמל ררי הזו םירצמל ררי הז ,וליבשב וימח תיכ ךרבתנ הזו

 הזו טנחנ הז ,םירצמב תמ הזו םירצמכ תמ הז ,הוצמ הזו הוצמ הז ,עיכשמ הזו עיכשמ הז ,בערה |
 :ויתומצע ולע הזו ויתומצע ולע הז ,טנחנ

 השעמ השוע היהש אלא ,רענ אוהו תרמא תאו הנש זי ןב 'וגו הרשע עבש ןב ףסוי
 : וכקעב הלתמ ורעשב ןקתמ ויניעב םשמשמ תורענ

 :212 75 ליטל 8 :סט פו;ל 7

 הצוח .. .ן ןיראל ץוחל אצי ןח [ץראל -- אצי | [ךד הצוחל .יכא הצוח .ןפ ץוחל .גזה [ץוח 1
 (ח ץוח .1 הצוה) ץוחב ..הז .[ןכא [ץראל -- אשנ הז | ןכ .תןד ץראל הצוחל.. .יכא ץראל
 (ח ץוח ..ינ הצוח) ץוחב ..הזו וכלא [ץראל -- הו | א 'ל .ך ץראל הצוחל ..הזו .ינח]פ ץראל
 (ח ץוח .ונ הצוח) ןיוחב . .הז [ץראל --- דילוה הז ל | 1א 'ל .פ ןכ הזו .ך ץראל הצוחל ..הזו .ינז\] ץראל
 וול .אפ ותוא וול . ןח ותוא וויל .י והוול | פ 'ל .ינחו ץראל (ח ץוח .ינ הצוח) ץוחב .. הזו ץראל

 | 5 ןכ .יכנאח םיכאלמ (כ ותא וול .א ותוא וול .ןח ותוא וויל) והוול [םיכאלמ והוויל 4 | = ותא
 וינודא תיב .ך וליבשב . .תיגב .יתכנ'אחו [וליבשב -- תיב 4 | ך תיבב [תיב 5 | 5 ןכ הזו [םולח -- הזו
 ,] ויתומצע . . הווצמ הוו הווצמ הז ..בערה תא הלכ ..דרי הז .יָכ [ויתומצע -- דרי הז | 5 ןכ .1ַא וליבשב
 ..ולעה הז . . הוצמ הזו (?א הווצמ) הוצמ הז ..דרי הז .ץד ויתומצע ..בערה הלכ הזו בערה הלכ ..דרי הז
 ..ולע ..טפנחנ הז הוצמב תמ הזו הוצמב תמ הז הוצמ הזו ..הליכ . .הליכ ..דרי הז .אך ויתומצע ולעה
 . .םירצמב טנחנ . .םירצמב טנחנ .. תמ הז הוצמ הזו ..בערה הלכ ..בערה הלכ ..דרי הז ,1] ויתומצע ולע
 םירצמב תמו הוצמו עיבשמו בערה הלכו םירצמל דרי הז ,[ך םירצממ ויתומצע ולעה . . םירצממ ויתומצע ולעה
 ,ן וגו העור היה הנש ,ך 'וגו הנש .יכנאח הנש [יוגו | 1ך ז"י ןב 7 | ₪ ןכ הזו ויתומצע ולעו טנחנו

 ,1ותכיאד ימא האו .1א [תרמא תאו | יתכנאחפד 'ל .ן היה הנש הרשע עבש ןב [הנש ז"י ןב | תפ יל
 ,ן [םשמשמ 8 | ו השעש .ל היהש [תכנאחופד השוע היהש * | ח רמוא התאו .ן רמוא תאו ,28 רמא תאו

 /ן ובקעב ..ורעסב ןקתמ .כפ [ובקעב -- ןקתמ | יש ןכאחפד שמשממ .!א שמשמ היהש ,] שמשמ
 (ןף ויביקעב) וביקעב הלתמ /נ%א וביקעב הלתמו ורעשב ןקתמו .יִח ובקעב (/ ילתמו) הלתמו ורעשב ןקתמו
 | 'א ורעשב ןקתמו .ךִד ורעשב ןקתמ

 הזו ךל ןתיו רשועב ךרבחנ הז שרפמש ר"ב "יפב םג אתיא רשו ע ב 'יגהו ,רשע רפססה םש ןווכל אוה לקנו
 יוכו הצו ח אצי הזו ץראל הצו ח אצי הז ר"מבב .'וכו ץוח אצי הז 1  :'וגו האולטו ץרא דגממו רשועב ךרבתנ
 םיכאלמ והוויל בקעיו ,'וכו ותוא וול הזו םיכאלמ ותוא וול הז 'וכו הצוחב םינב דילוה הז 'וכו הצוחב השא אשנ הז
 ףסויו ,877 רצו םש י"סב 'יעו ץראל ץוח ןהווילש ולוא םידרויו ץראב והווילש וליא םילוע 789 דצ ליעל שרדהכ
 :[881 רצ ליעל 'עו] 'וכו ול וגוודזנ סיכאלמ השלש 'וכו שיא והאצמוו ד"י 'יפ הטמל שרדהכ םיכאלמ והוויל
 םולחב אראו ינוע אשאו 'יתכ דועו 'וכו המימשה עיגס ושארו הצרא בצומ םלס הנהו םולחיו .םולח ידי לע לדגתנ 8
 תיב ךובתנ ףסויו ךללגב י"י ינכרביו יתשחנ רמאש ןבל תיב | .ןימח תיב ':הערפ םולח י"ע לדגתנ ףסווו 'וכו
 רפוטופ 'ג 'יס ו'פפ ןמקל שרדה יפלו 'וכו ףסוי ללגב ירצמה תיב תא י"י ךרביו ביתכד רפיטופ תיב וליבשב וימח
 רבב הגוהו םימעפה יתשב וימח תי בב שבתשנ ו"דו ר"פדבו ,השאל תנסא ותב תא ףסוי חקלש ערפיטופ אוה
 הז וליבשב וימח תיב ךיבהנ הזו וליבשב וימח תיב ךרבתנ הז 'וכו לדגתנ הז ר"טבב ןוכנלו .כ"מבו א"אב
 ץרא תא (שמיחש) שמחש בערה תא הלכ הז א"למ א"יכו ט'יכ ר"ב 'ופב שרפמ | .'ןכו הלכ הז 4 = :'וכו דרי
 היה דועו בערה םיתנש ורבע רבכ םירצמל אבשכ בקעי בערה תא הלכ הזו בער יגש ךרוצל עבש ינש עבשב םירצמ
 רמאיו ביתכדכ | .'וכו עיבשמ הז 5  :ט"פפ ףוס ןמקל שדדה ןכו ,ומלש בקעי תוכרבו (אובל) אבל םיגש שמח ול
 ינב תא ףסוי עבשיו עיבשה הזו 'וכו יל העבשה רמאיו 'וכו םירצממ ינתאשנו 'וכו יכרי תחת ךדי אנ םיש 'וכו ול
 "יפב שוריפה רזו ,ויחא עיבשה הזו ונב עיבשה הז 'וכו הלכ הז ר"מבבו ,הזמ יתומצע תא סתילעהו 'וכו לארשי
 עיבשמ הז (יירמוא שיו) רמול שיו םכתא לכלכא יכנא עיבשמ הזו ושעל ןתג בקעיו עיבשמ הז א'למ םש ריב
 תא תוצל בקעי לכיו 'וכו ימע לא ףסאנ ינא םהילא רמאיו םהוא וציו .הוצמ הז | :לכמ לכואו יל אביו ביתכד
 הז 'וכו תמ הז םש םייסמו 'וכו הוצמ הז ג'ל ר"מבבו ,'וכו םיאפורה תא וידבע תא ףסוי וציו הוצט הזו 'וכו וינב
 ,'וכו בקעו תודלות הלא רמאנ ךכל ויבאל המוד ףסוי היהש יפל אה ויתומצע ו ל ע הזו ויתומצע ו ל ע הז 'וכו טנחנ
 ויתומצע ולעו טנחנו םירצמב תמו הוצמו עיבשמו בערה הלכו םירצסל ררי הז םש ומויסו רמאמה ןושל עטיק פ"יכבו
 ףא רשוע ב ךרבתנ בקעי המ 'וכו הרקע ומא וניבא בקעי המ םינינעה תצק תטמשהב קתעוה ט"יקלבו ,ןכ הזו
 המ 'וכו וליבשב ויגו ד א תיב ךרבתנ ףסוי ףא וליבשב וי ב א תוב ךרבתנ כקעי המ 'וכו ר שו ע ב ךרבתנ ףסוי
 ויבאמ דרפנ ףסוי ףא הנש ב"כ ויבאמ דרפנ בקעי הט םש םסונו ,ויתומצע ו ל ע ה ףסוי ףא ויתומצע ו ל ע ה בקעי
 ותרלב ומא התשק הז ףא התדלב ומא התשק וז 'וכו לוהמ דלונ בקעי המ 598 דצ בוט לכשבו 'וכו הנש ב"כ
 תיב ךרבתנ בקעי וכו רשועב ךרבתנ ףסו ףא רשוע ב ךבתנ בקעי 'וכו םינש הדלי הז לש ומא [התדלב]
 םירצמב תמ בקעי 'וכו ויתוטצע לע ףסוי ןכו הדוק ה ל ע הוצ מ. בקעי 'וכו ויגו ד א תיב ףסוי ןכו וללגב ןב ל
 בי'כ ויבאמ דרפנ בקעי 'וגו יתבנג בנג יכ וב- רמאנ ףסוי ןכו הליל יתכנגו םוי יתבנג וב רמ אנ בקעי פסוי ןכו
 גזהמבו ,וייכב ה"כו .םשמשמ 8  :שיע םש ג"המב רמאמה שרופמו קתעוה םינוש םינינע תפסוהבו ,ףסוי ןכו הנש
 רי'תמעב רעשוילפ 'חה תופסוהבו םש י"מבו 212 רצ ליעל 'יעו וביקעב הלתמ ורעשב ןקתמ ווגועב םסמסמ 595 'ומע
 ש מ ש מ מ ורעשב ןקתמ תורענ השעמ השוע היהש שרפמו סרוג ת"הע י"שריפבו ,['ג 'יס ז"פפ ןמקלו] 578 דצ ב"ח
 היחש רענ אוהו ט"קלבו ,נ"חעו ןטשקלו ןתופיל ויניעב ש מ ש מ ם ר"פדב ר"ב 'יפבו ,הפי הארנ היהיש ידכ ויניעב
 השעמ השועו רענכ עגעגתמ 914 רצ בוט לכשב ןכו תורענ השעמ אוהו וביקעב הלתמ ורעשב ןקתמ עגע גת מ
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 'א הדוהי 'ר ,יחה ןמ רבא לע ךינב םידושח 'א ריאמ 'ר 'וגו םתבד תא ףסוי אביו
 'ר  ,ץראה תונכב םהיניע םילות 'א ןועמש 'ר ,םידכע ןתוא ןירוקו תוחפשה ינכב םה םילולזמ
 התא הייבקה ול רמא ,(איזטילשמ) י"יל טפשמ ינזאמו סלפ ןוהיתלת לע 'א ןומיס 'רב הדוהי
 ריעש וטחשיו םה םיטחוש הלקלקה תעב וליפא ךייח ,יחה ןמ רבא לע םה םידושח תרמא
 רכמנ דבעל םידבע סתוא ןירוקו תוחפש ינכב םילזלזמ תרמא התא ,(אל ול תושארב) םיזע

 נשו 3'ע לעוסנפ ,יד ו"ט ס"'פ ספיפ 'טוכי ,[ייכ יינכ יג יס ז"פפ ןעקל ,עיי ייפ ס"ק סילקס יכיכע 'קלי] ,סט טוקלי 1 =
 : דינקסס 'כ ילסמ 'קפי 3 = : םיילפ יכדפ , ['ז "יסו] ': ייק סט שעוסנפ ,'ו ייפ

 ,פחפ [רואמ 'ר | פ "ל .תכאחו םהיבא לא הער .מינְד הער [וגו | 7ך ₪ העור היה [אביו 5 1

 | תד ₪ ןועמש 'רו הדוהי 'רו ריאמ 'ר ימא המ ,מכ?א] ₪ ןועמש 'רו (מ]?א הדוהי 'רו) הדוי 'ר ריאמ 'ר

 םידושח .פַפ ןידושח | א ויבאל 'מוא היהש רמוא ,זְד רמא 'מוא ;תכיא ימא ;מֶד רמוא ,נופ 'וא

 /ר) הדוהי 'ר [םידבע ---הדוהי 'ר | י ןה ןידושח 'מוא יאמ ,מח םה (מ ןיד) םידושח /תנאוד ןה (גא ןידושח)

 (ן תוחפש) תוחפשה ( ינב) ינבב (כפ ןילזלזמ .זך םה םילזלזמ) ןה ןילזלזמ (5"א ימא) ימוא (כפ 'ר ,ן הדוי
 ינבב ךונב ןה ןילזלזמ 'מוא הדוהי 'ר .מכאחופ םידבע ('אח םהל .%א םתוא) ןתוא (כ' ןיארוקו) ןירוקו

 | ן ץראה ..םה ..'מא ןועמש 'ר ,ךך ץראה תונבב םהיניע ןה ןילות 'מוא ןועמש 'ר  ,י תוחפשה

 (מאחו םהיניע) ןהיניע (י] ןה ןילות ,ַח םה םילות) ןילות (5 ימא) !מוא ןועמש 'ר  [ץראה -- ןועמש יר ל
 ןירוקו תוחפשה ינבב ([ך םה) ןה (!ך יילזלזמ) םילזלזמ (ןך ימא) 'מוא הדוהי 'ר .מיכאח]פ ץראה תונבב

 | מא ימוא .תכנח"וד 'מא | 2 יועמש | פד רב .תו יריב .?כנ?אחו ['רב | תו הדוי 8 | ףךִד םידבע םהל

 ,זמ שנענ ןוהיתלת לע .ְד הקל (ןך ןתשלש) ןוהיתלת לעו .כ ןוהיתלת ,ן ןהיתלת לע .*ינאפ [ןוהיתלת לע
 כ יל .ד תא .יעתנ"אהופ [התא | 1 יוגו [י"יל | כפ קרצ [טפשמ | ל ינזאמ [ינזאמו ** | זך רמאנ ןתשלש לע
 ,(ילשמ)ו ינב םה ,יָנֶאְו ךינב ןה .ך ךינב םה .ך ךינב :תכפ ןה [םה | מוע תכג?אפ ןידושח | ן התרמא 4

 .) ןיטחוש [םה םיטחוש | כפ ךלש הלקלקה .ן הלקלק | תעשב | יח וליפאש | ע יל ךייח | ע 'ל .מ ךיחא ןה
 ןיטחוש אלא ןניא ,ְְד םילכואו םיטחוש . . ([ך םניא) הניא ,1ְד םילכואו 'יטחוש . .'ניא .[ך םיטחוש אלא םגיא

 םיזע . .וטחשיו [םיזע -- וטחשיו | (םש) ו הטיחשב אלא וניא ,1ו יילכואו 'יטחוש ..וניא /מכנ"אופ ןילכואו

 | ית רמוא .ן התרמא | ץ יל התא 5 | כ'אפ 'ל .ן םיזע . .וטחשיו ףסוי תנותכ תא וחקיו ד"הה ,] 'וגו

 | ח ינב | מתג'או ןה ןילולומ .ד ןה ('ְך ילזלזמ) םילזלזמ ,(םש) יז םה םילזלזמ .כ יילולומ ,יעפ ןילזלזמ
 /ג ןהל ;:יתח םהל .מעכו ןתוא .(םש) יא [םתוא | (םש) י םירוקו | מיתכג?אחפד תוחפשה ,ן [תוחפש

 | (םש) ו = ךכיפל .מכח"ופ = ךייח [דנעל | ו ןידנע | ך יל

 ויבאל :רמא | .'וכו םירשח 1 107:  דצ א"ח עגערטייב שקז םג ייעו 'וכו וביקעב הלתמ ורעש ןקתמ תורענ
 'מוא היהש רמוא מ"ר 'א א"יכבו 'וכו ריאמ 'ר 'מא המ 'יגה 'יסופדבו ,'וכו םילות 'וכו םילזלזמ 'וכו םידושח
 שרפתנ אל שיירו י"ר מ"ר ירמאמב שרדה םעטו ,'וכו 'מא ןיגבר ה"דב 967 דצ ליעל י"מב 'יעו 'וכו ןידושח ויבאל
 םיתיחשמ הפלז ינבו ההלב ינב יכ ול רמוא היהש םהיבא לא הער םתבד תא ףכוי אביו שרפמ ט"קלבו ,םי'ארב 'ועו
 אוה ןלוכ לע רמוא ןועמש 'ר םידבע תוחפשה ינבל ןירוק ויהש האל ינב לש םתבד תא רמוא הדוהי 'ר ןאצה תא
 ונינפלש םירמאמה ביכרה םש בוט לכשבו ,'וכו ץראה תונבב םהיניע ןילות ויהש הער םתבד תא ףסוי אביו רמוא
 הלקלקה תעשב וליפא ךייח הי'בקה רמא יחה ןמ .רבא לע ךינב ןידושח רמא ךכ רמוא ריאמ 'ר איכה הבד :הזיא
 ינאש ךייח ה"בקה רמא 'וכו ןהיניע ךינב ןילות רמא ךכ רמוא ןנעמש 'ר 'וכו וטחשיו 'נש ןיטחוש ןה
 םהל ןירוקו תוחפשה .ינבב ךינב ןילזלזמ רמא ךכ רמוא אדוי 'ר 'וגו וינדדא תשא אשתו 'אנש בודה תא ךב הרגמ
 ,'ובו ינזאמו סלפ רמוא אוה ן ת ש ל ש לע רמוא ןומיס ריב אדוי 'ר ,דבעל רכמנ התאש ךי י ח היבקה ל"א םידבע
 ינזאמו סלפ דכלג  ןוהיתלת לע ופוסב | ףסונו 'וכו טפשמ ינזאמו סלפ ם'ביר רמאממ קתעוה 'א םלפ 'ע ךורעבו
 ןועמש 'ר 'וכו ןהל ןיארוקו 'וכו ןה ןילזלזמ יטוא הבי ק ע .'ר 'וכו ןה ןידושח 'מוא ריאמ 'ר םש ג'המבו ,םוכ
 ול ימא ליסכ אוה הבד איצומו המלש 'מא וילעו לשכנ ןתשלשבו ץראה תונבב תוארל ןהיניע תא ןה ןילות 'מוא
 יוכו ןה ןילזלזמ תרמא התא םיזע ריעש וטחשיו הלקלקה תעשב וליפא ךייח 'וכ) ןה ןירושח תרמא התא ה"בקה
 בודה תא ךב הרגמ ינאש ךייח 'וכו ןהיניע ןילות תרמא התא 'וכו רכמנ דבעל ךי יח םידבע ןתוא ןירוקו
 'ר 'וכו ךינב ןידושח רמוא ריאמ 'ר קתעוה ח"כ רעש הריקעבו ,ףסוי לא היניע תא וינודא תשא אשתו 'יתכד
 יז טי ילשמ ישר ע'עו ,'וכו םהיניע ןילות רמוא ןועמש 'ר םידבע םתוא ןיארוקו תוחפשה ינב ןילזלזמ רמוא הדוהו
 לא הער סתבד תא ףסוי אביו ביתכ םירמאמה ןושל םש ימלשוריבו ,[םש ארקמה לע ונינפלש רמאמ איבמש]
 ינבב ןה ןילזלזמ רמוא הדוהי 'ר "וכו ןה ןידושח רמא ריאמ 'ר ןועמש 'רו הדוהי 'רו ריאמ 'ר רטא המ םהיבא
 י'מב 'יעו) יזפ ןב הדוי ר'א ץראה תונבב ןהיניע ןה ןינ תונ רמוא ש"רו םידבע כ ןהב ןי גהוגו תוחפשה
 חיכומ ינא ךכ ה"בקה רמא 'וכו ןה ןידושח רמא המ םוכ יגבא לכ והשעמ 'הל טפשמ ינזאמו סלפ (714 דצ ליעל
 רכמנ דבעל םידבעכ םהב ןיגהונו תוחפשה ינבב םה ןילזלזמ רמא המ 'וכו ריעש וטחשיו ןילכואו ןיטחוש ןהש .ןהילע
 ,'וגו ףסוי לא היניע תא ויגודא תשא אשתו ךל אירגתמ אבוד אה ץראה תונבב ןהיניע ןינתונ רמא המ םסוי
 םהילע רמא ערה ןושל המו ויחא לע ערה ןושל רטאש הער םתבד תא והמ 'וכו ףסוי אביו םש ב'מ אמוחנתבו
 ךייח םיטבשה לע ערה ןושל תרמא התא ה"בקה ל''א ןילכואו יחה ןמ רבא ןיכתוחש םהילע רמא ה דוהי 'ר רמא
 ודבל ול ומושיו רמאנש הטיחשה לע םש ךתוא םידשוח םהו ךמע ולכאיש םהל ארוק התאו םירצמל דרוי התא רחמל
 רחמל ךייח ךיחא לע ערה ןושל התא תרמא ה'יבקה ל"א תוינענכב ןהיניע ןינתונ ייחא ל"א רמוא רי א מ 'ר 'וגו
 רמא הער םתבד תא ףסוי אביו עטוקמ םש אמוחנתבו ,'וכו ירבעה דבעה ילא אב תרמוא איהו םירצמל דרוי התא
 תומילשבו] םדבל טהלו ודבל ול ומישינ דשחג החא וב ךיפמ אציש רבדב ךייח ה''בקה לא יחה ןמ רבא ןילכוא יחא ויבאל
 איצוהו םייח ןהשכ םישבכו תוליא רשב ןילכוא ויבא ישגלפ ינב הארש םש א"רדפבו ,[םש 'ז 'יסב ונינפלש רמאמ ןיעכ
 סהיניע ןילוח דע ץראה תונבב םהינוע ןילות ןמ בתוכה גלד 'א א"וכבו ,'א י"רתב םג 'ועו 'וכו םהיבא ינפל יפוד םהילע
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 " תשא אשתו בודה תא ךכ הרגמ ינא ץראה תונבב םהיניע םילות תרמא התא  ,(וי הק סילהת) ףסוי
 :(ו טל תישארב) 'וגו וינודא

 וז היהש 'א הרוהי 'ר ול אוה םינוקז ןב יכ וינב לכמ ףסוי תא בהא לארשיו (ד ג
 ") , = ול ןרסט בקעיל רכעו םש רטמש תוכלה לכש 'א הימחנ 'ר ,ול המוד ולש ןינוקיא

 = חוגשל אלש םדא ךירצ הירזע ןב רזעלא 'ר םשכ (רמא) שיקל שיר םיספ תגתכ ול השעו
 תענמ החיהש םיספ :'וגו ותוא ואנשיו [ףסויל כקעי וניכא השעש] םיספ תנתכ ירי לעש וינב ןיכ
 תורצ םש לע םיפפ ,הדוהיל תלעו ויבאל הכילוי םהמ הז יא הילע וסיפיהש םיספ ,ודי ספ לע

 סנט ,'ם "יס וי סילסמ יכיכע 'קלי ,סט טוקני ₪ :'3 "כ סט סעוקנס ,'ס ייק סט נ'ע סמוסנס ,ע"ק 'כ פוקלי 0
 :(ס'פ) ס'פפ םיטסכנ םדנל ,'ד "ק סט סמוסנס ['עו] ,יכ ו"ע סלינמ ,'נ "

 ,וית ('ו 'ה) ןה ןילות .(םש) יח םח םילות .מעכנ'אוד ןילות | ית רמוא ,ן התרמא | ץ 'ל התא 1
 ךייח .מיתגאחוד הרגמ (?א ינא ךיח) ינאש ךייח .ע [הרגמ ינא | יל :עכבו ןהיניע | ם ןיגתונ

 ,'א פסוי לא היניע .שתכ?אז ףסוי לא היניע תא [יוגו | גו וינדא 2 | ד 'ל תא | 'ך ךל | כ הרגא
 כמ ,ל יוגו וינב לכמ .1 סינוקז ..לכמ [כ'אח ול -- לכמ * | א יל ףסוי -- לארשו 8 | (םש) יפ 'ל
 "  תומחנ ירו : (ן הדוי). הדוהי 'ר :₪ [(] הדוי) הדוהי 'ר | ך 'ל .יופ "וגו .?א ול ..יכ .ן וינב

 | *א איטחנ | ן ירו | א ןימוד 4: | י והש | כ'א ימא .ית'אחוד 'טוא | תכגאוד - (?א אימחנ)
 | מיתאחפד תנוחכ .כגו [תנתכ | י שעיו פ | יתכאחפד ורסמש ,ג"ן [רסמש | ית'אח ימוא .כ'אד 'מא
 ,ותנחו [תונשל --ךיוצ | ן רזעל | ת יול 'ר .מ%א לזבשר .ן'א] שיקל ןב ןועמש 'ר ,ך לזר ,כפ [שיקל שיר
 ןיג .כ סינבה ןיב ,1יו [וינב ןיב 6 | 5 םדא הנשי אל .מא הנשי אלש םדא ךירצ ,'ך תונשל אלש ךירצ

 | ך וינכנמ ןב .מאפ םינבה ןיב ('א וינב תא .מ?א ונב תא) ונב .[ך םיגב ןיב ןב ,[ך םינבה ןיבל וינב
 וניבא בקעי השעש [ןְֶד ףסויל -- השעש * | מאו םיספה | מיתנ'אחְ תנותכ .כ"אופ [תנתכ | מיא יזעש

 ,כפ ותוא ואנשיו [יוגו -- ואנשוו | ל 'ל .מוכנאפ ףסויל בקעי השעש ,ןְר ףסויל ונבל . .השעש ,זך ףסויל
 ..אלו ..ואנשיו ,ו םולשל ..אל ;מג1אח] םולשל ורבד ולכי אלו ..ואנשיו ,[ך ותוא ואנשיו ןמת 'תכ
 | י'אפ לע 7 | ל תעגונ [העגמ ** | ְך התייהש [התיהש " | "אא םירצמל ודריו רבדה לגלגתנ םולשל
 | ןתד רי ספב תנמטנו רתויב הלקו הקד התיהש םיספ א"ד ודי ,1 ולגר .יכאח"ופ [ודי | מתכנ?אח"וד דע
 | ו יל .שנפ ןהמ [םהמ | מיתנופ הזיא | מ וילע | א וספהש .מישתוכנ?אחפְ וסיפהש ,] [וסיפיהש

 | מש?אח התלעו | מ יל ויבאל | י הכילומ .משאםפ הנכילוי

 ןושלה ןכו .'וכו ךב הרגמ ינא 1 :רחא בתכב ןוילגב םלשוהו [ע"צו םש תובוחב ה"בקה ול רמא תולמה ןכא] ץראה תונבב
 ויז | םינוקז שרוד .'וכו ויז היהש 8 :406 דצ ליעל םג 'יעו בורה תא ךב הרגמ ינא ךייח 'ד 'יס ז"פפ ןמקל
 /היליד ןינוקיאל ןיימד ףסויד ינוקיא סורא 'א י"רהב םגרותמ ןכו ,םש י"מבו 686 רצו 561 דצ ליעל 'יעו ןינוקיא
 .,םימכח םינקז ומכ המכח תארוהב טשפומ םש םיגוקזו ,'וכו תיכלה לכש תערו המכח ןב םיגוקז ןב שרוד ג'רו
 לבש םינוקז שרפמ ר"פדב רי'ב ייפבו ,ם"ארבו ן'בטרבו י"שריפב 'יעו היל אוה םיכח רב ירא םגרותמ א"תב םגו
 רמל בקעיו ,(םינקז היב ירקו ויו רסח םינוקז שירד ילואו) ול ןרפמ בקעיל רבעו םש םינ ק זה ורסמש תוכלה
 'ר ול אוה םינוקז ןב יכ שרפמו סרוג םש בוט לכשבו ,םש י"מב 'יעו 778 דצו 698 רצ ליעל שרדהכ רבעו םשמ
 רבעו םש ול ורסמש תובלה לכש ותומכ םכחו זירז היהש רמוא הימחנ 'רו ול המוד ונקויד ויז 'יהש רמוא אדוי
 /ול ןרסמ בקעיל ורסמנש תוכלה לכש א"ד ול המוד ותמודו ותרוצו ונקויד היהש הדגא שרדמבו ,ףסויל ןרסמ
 'ר ול המוד ולש ןינוקיא ויז היהש ימוא הדוהי 'ר םינוקז ןב אוהמ ול אוה םינוקז ןב יכ קחעוה 956 'ומע ג"'המבו
 | בקעי תודלות הלא א'ד אתיא םש ב"מ אמוחנתבו ,ףסויל ןרסמ ןלוכ רבעו םש ול ורסמש תוכלה לכש 'מוא הימחנ
 ירהו ול אוה םינוקז ןב יכ .וינב לכמ ףסוי תא בהא לארשיו רמוא אוה ךכש ןינמ בקעיל ןימוד ףסוי ינפ ויהש םסוי
 יכ 'וכו בהא לארשיו םש אמוחנתבו ,'וכו ול המוד ןיגוקיא היהש אלא םינוקז ןב רמוא אוהו ונממ ןטק ןימינב
 השעו םש ג"המב ןכו ,ניחעו יתמלשה ןַכ | .'וכו וניבא השעש 6  :'ןכו ול המוד היהש םינוקיא ןב םינוקז ןב
 תגתכ ידי לעש וינב ןיב תונשל אלש ם ד א ךירצ הירזע ןב רועלא 'ר םשב שיקל ןב ןועמש 'ר יוכו ול
 אבר רמאו רמאמה םש תבשבו ,םולשל ורבד ולכי אלו ותוא ואנשו ףסויל בקעי וניבא השעש םיספ
 לקשמ ליבשבש םינבה ןיב וגנב םדא הנשי לא םלועל בר רמא אירוג רב אמח בר ךמא איסחמ רב
 וניתובא ודריו רבדה לגלגתנו ויחא וב ואנקתנ וינב ראשמ רתוי ףסויל בקעי (ףיסוהש) ןתנש תלימ םיעלס ינש
 "ןושל ליבשב החרק ןב עשוהי 'ר םושמ וגיתובר ורמא םש ב"'גאבו ,םש הליגמו םש ס"דבו י"שריפב שייייעו םירצמל
 ףמאנש וירחא םה ףא ודריו םירצמל ותוא ורכמו ויחא וב ואנק ףסוי לש ושובל לע בקעי ףיסוהש ןמגרא לש
 תולעפמ וזח ובל הישז 'וכו ררוה ףסויו רמאמהב םש אמוהנתבו ,'וכו םיספ תגותכ ול השעו 'וכו 'בהא לארשיו
 יובו ןאיבט תא הלילעב ונילע איבמ התאש תוארטה ףא החרק ןב עשוהי ר"א םדא ינב לע הלילע ארונ םיהלא
 םורצמל דרול םיטבשה לכל םרג םיספ תנותכ ליבשב 'וכו םהיבא בהא ותוא יכ ויחא ואריו ףסויב רמוא אוה ןכו
 תעגונ בותכ ל"יכב .תעגמ התיהש :רחא ןונגסב םש קתעוהו ,כ"מב סג ןווכש 'רג אמוחנתב רמאמהלו ,'וכו
 ספ ןושל םיספו ,ודי ספ (דע) לע תעגמ החיהש םיספ תנתכ הלחת ושרדו ,םירפסה ראש 'יגכ תעגמ יתהגהו
 ספה תא ריתמ 'נכו ספרתמ שרדב 981 רצ ליעל ןכו (ולגר ספ דע תעגמ 'יגה ג"יכבו) לגר ספ סגו רי ספ 'ולכ
 אנותיכ בילו ג"כ קוספב ןמקלו ןאכ םגרותמ א"תב םגו ,'וכו דיה תסיפב 'וכו לגרה תסיפב ח"מ א"פ תולהאבו 'וכו
 =סוונעזעגו ןנאמלליד ע"ועו 'בו 'א ספ 'ע ל"תמעבו ה"מפ םינוע רואמב ייעו טייו חיי גיי ב"ש י"תב ה"כו יספד
 וסיפהש סויפ ןושל םיספ ([822 רצו] 789 דצ ליעל י"מב 'יעו ךוטסב ןכו א " ד ןמיס ילב) רחא שרדו ,ספ 'ע להוב
 תורצ םש לע ןוקירטונ םיספ דוע ושרדו ,[1094 דצ הטמל 'עו] 'ןכו ויבאל הכילוי םהמ הזיא הילע תולרוג

 ףסונ ןושארה שרדה רחאו ,'וכו םיספ םיספ שרדה דועו  ,בי'כ ייפ הטמלו ת"הע י"שריפב 'עו ותריכמב
 אתיל הז שרדו ,ךי פפב תנמטנו רתויב הלקו הקד התיהש םיספ א'ר [תייכו] ַפ

 התיהש םיספ תגותכ ול השעו קתעוה םשו ,ט"קלב םג אצמנש אלפו ,םולהת יריכמ 'קליבו טוקליבו י"כ ראשו ל"יכב
 םיספ א "ד די ספב תנמטנו רהויב הקד התיהש םיספ א * ע וילגר תפ דע תעגמ התיהש א"ד ודי ספ לע תעגמ
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 (רמא) שיקל ןב ןועמש 'ר םיספ םיספ ,םיניידמ 'מ םילאעמשי 'י םירחופ 'פ רפיטופ הפ ,והועיגיהש

 (ה וססילהת) 'וגו םדא יגב לע הלילע ארונ םיהלא תולעפמ וארו וכל הירזע ןב רזעלא 'ר םשב |

 :םי ספ םיספ םהינפל םיה ערקש ליבשב ותא ואנשיו המל

 םיטבשלש ןיינג ךותמ אריעז 'רב אוחא 'ר רמא "וגו םהיבא בחהא ותוא יכ ויחא ואריו מט

 594הבילבד (בכ גי ביש) 'ונו בוט דעו ערמל ןונמא םע םולשכא רבד אלו ןלהל ,ןחכש עדוי התא 5

 :המופב הבילבד םולשל ורבד ולכי אלו אכה םרב הבילב

 :'ד וכ םיפ סימסס םכדע ,ע''עק 'כ ללועס 'קלי ,םייעק 'כ עוקלי 4 = :זייתס יכ סילספ יקלי ,פ"פק יכ עוקלי 1

 ;יכנאחופ '5 .תד א"פ .1ך אפ [הפ | ] וילע ורבעש .מיתכאחפהד והועיגהש .] [והועיגיהש 1

 :מכנאחופ [י | יח ל .ת ךימס :ד ךיימפ .'ך ךימס .מכנאחופ [יס | ו ערפוטופ | * 'ל ,ן5 'פ םיספ
 ,1וכ'א [םיניידמ | י ל ,תך ם"ומ ,ך ם"מ ,'ך םמ .ן ים .מכנאחפ [מ | ייל ,תף דיי .ך רוי

 ;תד םיפפ א"ד ,1ך םיפפ א"ד םיספ ;[]!א] םיספ ,"ן| [םיפפ םיפפ | ףן םינדמ /מנחופד םינידמ

 [ש תיל וארו * | מ 'ל .(םילהת) י ךרע ןב [הירזע ןב | ן רזעל 2 | םם שיקל שיר .מ?א ליבשה | וכאפ יל
 ארונ 'וגו םש רשא ;א ץראב תומש םש רשא .ל וגו תומש םש רשא ל "וגו -- ארונ* | מיכנאפדל וזח

 ךימסו "וגו ,תןְד השביל . . ךפה הירתב ([ך 'תכו) 'ותכו ,פ השביל םי ךפה היל ךימסו םדא ינב לע תולילע
 :מישתכנאפ [ערקש | י יל ,ָן ₪ יוגו 'כי אלו [ליבשב | ותוא 8 | 5ָן יל .מָנ וגו ,2 השביל . .ךפה היל
 | מ(םש) יעגאו'ד םיספ [םי ספ | שא םיה תא .. .כַפ םיה םהל .ו םיה תא . . ,] םיה םהינפל | עד ערקיש
 ,ל1אפ םהיבא בהא ותוא . .ואריו ;2] (1 ותא) ותוא יכ ויחא ואריו .ל וגו ויחא ואריו [[ך 'וגו -- ואריו *4

 /,תד הבהא :כאח הוחא ,ן אווחא .] [אוחא | "א םולשל ורבד ולכי אלו ,ןְד ויחא לכמ םהיבא . .ואריו
 | 3 'תונג ,(םש) יתכנאחפד ןתונג .ן [ןיינג | ן הריעז | (םשש) יתנאחפד רב .כו ['רב | (לאומש) ופ אחא

 ,(םש) יאָחְו [בוט דעו ערמל | י אל | "אא ייתכ ןלהל | ן ןחבש אוהמ | 5 ונדמל ,(םש)י דמל ,2ן עדוי תא 5
 / אבלבד .יכאפ אבילבד | יל 'וגו | כך ער דע בוטמ :נפ ער דעו בוטמ ,ך בופ דעו ערמ ;י ער דעו בוטמל

 | (םש) ון אבלכ ,] היבלב ,תןד היבילב , אבלב :יכאפ אבילב 6 | 1 אבלכד ,ןֶד היבילב יד ,ן היבילבד
 /ח [המופב | ₪ אבילכד .ןֶד ןוהבילב יד ,] היבלבד :יכנאח אבילבד | ד 'ל םולשל | י אל | ך הכה
 | (םש) ו אמופכ ,ןִד ןוהמופב .] הימופב :.יכנאַפ אמופב

 רפיטופ 'פ םהל רסמנגש ןמצע םש לע םיספ א"ד הדוהיל הלעו ויבאל הכילוי םהמ הזיא הילע וסיפהש
 תלעו םהיבא לא הנכילוי םהמ ימ הילע וסיפהש 998 דצ בוט לכשבו ,םינידמ 'מ םילאעמשי ' םירחוס 'פ
 הדגא שרדמבו ,914 דצ םש 'יעו 'וכו םירחוס 'ס רפיטופ 'פ וב ורמעתנש וינודא םש לע תויתוא 'ד םיספ הדוהיל
 לע ןוקירטונ םיספ א'ד םהיבאל הכילוי םהמ הזיא הילע וסיפהש םיספ א"ד ולש לג ר ספל עיגמ היהש םיספ
 תעגמ התיהש םיספ א"ד 557 'ומע ג'המבו ,'וכו םילאעמשי " הע רפ סי רס 'פ רפיטופ 'פ ול עיגהש תורצה
 הליבשב וילא ועיגהש תורצ םש לע א"ד הדוהיל תלעו היבא לא הכי לגמ יט הילע וסיפהש א"ד ודי ספ דע
 ובתכש תואינוא 'ד םוספ א"ד ודי תסיפ דע עיגמ ולש ןמגרא היהש םיפפ םש ב''גאבו ,'וכו םירחוס 'ס רפיטופ 'פ
 התימ הזיאב וב ןיסייפמ ויחא ויהש םיספ א"ד םינידמ 'מ םילאעמשי '" הער פ םי רס 'ס רפיטופ 'פ וילע
 ותוא לוטי ימ הז םע הז ןיסייפמ ויה 'וכו ותנתכ תא וטישפה ותוא ורכמש ירהא םיספ א'ד 'וכו ותוא וגרהי
 תנותכ ול השעש ןמגרא לש ןושל י'ע םש אמוחנתבו ,'גכו הדוהיל אב ופיפהש ןויכו םהיבא בקעי לא וכילווו
 ז"ט 'יס הטמל 'עו 'וכו םינידמ 'מ םילאעמשי ': םירחופ 'ס רפוטופ 'פ םיספ תואנוא 'ד וילע בתכנ םיספ
 ףוס םי תעירקל זמרו תוכיתח םיספ ןושל םיספ שרדה הז םעטו ,ל":כב ה"כ .םיספ םיספ 1  :םש 'י"מבו
 השביל םי ךפה וירחאלש קוספבו 'וכו הלילע ארונ םיהלא תולעפס וארו ןכל ע"באר םשב ל"בשר שירדדכו  םורזגל |

 ומכ ףסוי תוכזב אלא םיה ערקנ אל ולאננשכו םירצמל וניתובא ודריש הלילעה תלחת התיה םיספה תנותכו 'וכו
 העבראבו רפדב 'יגה רמאמה ףוסבו ,(1דוקנו םיספ ןוילגב םיספ תלמל ףסונ ויכב םגו ,1606 רצ ליעל שרדנש
 שבושמו עטוקמ רמאמה םש םילהת 'קליבו) םי ם5 םיספ כ"ג םש םילהת יריכמ טוקלובו 'ז ספ .'ע ךורעבו וכ
 םיספ 'יגה יפלו ,(םיספ םיספ כ"ג םש ר'פדבו ,םי םפ םיספ תנתכ .ךר ע ןב רזעלא יר םשב שיקל ןב ןועמש 'ר
 לי"יכבו ,כ"מב םג 'יעו םי ערק םי. ספ ןוקירטונ םיספ שרדג ןאכ טוקליו 'יפופדבו [תייכו] בי'וכו פ"יכו ל"יכב םו ספ
 ,שרדה ןינעמ וניאש 'ט ומ םילהת קוספה אוהו 'וגג תומש םש רשא םיהלא תולעפמ וזה ובל בותכ
 ןוכנלו ,[תייכב ה"כו] ו ארו ו"יכב הגוה ןכו ,'ה ויס םילהתב כ"הלכ ההיד וידב רפסה בתכב הגוה יטיש יניבו
 המל השביל םי ךפה היל ךימסו "וג הלי לע ארונ "יהלא תולעפמ ו ארו וכל ריפדב ר''ב 'יפב שרפמו סרוג
 ןאכ טוקליבו יתנויצש י'כ השמחבו (כ"מב הגוהו) ו"דו ר"פדב םג אתיא וז ח 'יגהו ,'וכנ ערקש והוא ואנשוו
 אמוחנתמ יתקתעהש רמאמבו ('ט ומ םילהתב 'וכו וזח וכל קוספל רמאמה לכ רדסנ םשו) םילהת יריכמ 'קליבו
 כ'יבו פ"יבו 'יסופדב ףסונש ומכו שרדהמ חכומש ומכ 'וכו וארו וכל 'פל ונווכו ןאכ שי" םיקוספ יבובריעו ,םש
 שור 994 דצ בוט לכשב םש ליעל רמאמה םע בברועמ ונונפלש רמאמהו ,'וכו םי ךפה (היל ךימסו) הירתב 'תכו
 ואנשיו המלו 'וגו השביל םי ךפה 'וגו םיהלא תולעפמ וכל ביתכד יאמ רמוא הירזע ןב רזעילא 'ר םשב .שיקל
 בקעי ינב ךמע עורזב תלאג ביתכו 'וגו וליחי םימ ךואר םיהלא םימ ךואר הישז םהינפל םיה ער קי ש ליבשב
 ערקנ ותוכזב םי ספ םיספ א'ד ףיסוהו ערג םש ג'המבו ,ףסוי תוכזב אלא םיה ערקנ אלש דמלמ הלס ףסויו
 :875 רצו 6 דצ ליעלו ני'חעו זי ''פ הטמל ל"יכב היכו .אוחא 'ר 4  :סוניו האר םיה איה אדה לארשיל םיה
 בלבש המ אבילב אבילבד 'וכו םולשבא רבד אלו ןלהל 'וכו עדוי התא םיטבש לש ןתונג ךותמ = .'וכו ןיינג ךותמ
 שרפמו סרוג אילמ א'יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,הפב בלבש המ המופב הבילבד םולשל ורבד .ולכי אלו ןאכ לבא בלב
 הצו אלש ול רבד אל ער (בוט דעו ערמל ןונמא םע םולשבא רבד אלו) ער רע בוטמ םולשבא םע ןונמא רבד אל
 אלש ומע רבד אל הער פאו ואנוש היהש ומע רבד אַל) ואנוש היהש ומע רבד אל בוט וילע ובלבש המ ןל  תולגל
 ומע ורבד תוביר ירבד לבא ומע ורבד אל םולש םולשל ורבד ולכי אלו אכה לבא (וילע ובלבש המ תולגל הצר

 1) םיספ.
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 "םיחיכומ סכיאיכנ ויהי ךכ ימא 'וגו אנ ועמש םהילא רמאיו 'וג\ ףסוי םלחוו (ו ה
 :(א ו הכימ) רמוא י"י רשא תא אנ ועמש םכתא

 םיבקר סכלש | ,תוריס טגוכ ינאו תוריפ םיסנוכ סתא 'וגו םימלאמ ונחנא הגהו (ז
 םימליא םילילא תושעל סתא םיויתע רמא יול 'ר ,'וו יתמולא המק הנהו םידמוע ילשו
 םתא ןיריתע אהא 'ר רמא ,(ו בל תמש) לאושי ךיהלא הלא רמאל םעברילש םילנע ינפל
 :המיאד התיקיתשמ ,יל םיאק ןאמו ,והתלכא הערר היח רמאל אכא ינפל םירכד ילע םילעהל

 : סט עוקני 8 ':  ף סכימ יכיכמ 'קלי ,פ*פק 'כ טוקלי 1

 [וגו אנ | .כאחפ 'ל .יתנְד םולח ףסוי (תג םלחיו) םולחיו .] 'וגו םולח . .םלחיו ['וגו -- םלחיו 1
 :מיכנאחפ סהל רמא |רמא |  יוגו .ֶוְד אנ .מא יתמלח רשא הזה ..אנ ,יחְ] הזה ..אנ ,5פ םולחה אנ

 ,יתחו |םיחיכומ | ינחו םיאיכנ .[ןְד םיאיננה .מכאפ םכאיגנ | מ היהי | ף םהל 'מא ךכ :פ ןכ | ת 'ל
 [וגו 8 | .ן רמא .ןך 'וגו רמוא | כפ ₪ םירה ועמש .[ - ןושלב [ועמש ל | מ חיכומ ,גאפד ןיד

 הנהו הדשה . .םימולא , 'וגו הדשה ..םימולא .[ן הדשה ךותב םימולא .ָןְו 'וגו םימלא :אחְד םימולא
 ,ןִד םיביקי | !א ץבוק [פנוכ | יתכנ!אפד ןי- .?אזו [םיסנוכ | ל םתאו [פתא ** | ו 'ל .2 יתמולא המק

 ,1ו יידמוע .תונ'אחו [םירמוע 4 | כפ ןיכקותמ ,י םיביקומ ,3א םיבוקיר .ג?אזְו םיבוקו ,ת ןי*

 "ו יל יי .כפ [יול 'י | יכג!אופ ל .תיאחד הנצנ םגו [יוגו | נופ יתמלא | כ'אפד וי"
 *א יל ינפל < | ם םימולא .יתכג'אחוד פימלא | יכנאפד וי- .תחו |פיריתע | תנאוד - אחא
 ותכי'אפ רמא אחא 'ר | ך 'מולו ,ו רמאלו .ן רמול | כפ 'ל .?א ילגע .יתהוְך לש וילגע ,1 [לש םילגע

 כפ יל ילע '| נ לילעהל .כפ םילעמ .!ך יילעהל 6 | יגחוד םי- .'ך "דיתע .תכאפ [ןירותע
 וו םיקא ;ן םאק | י המו | ן הייח | אח רמולו .יתג'אוְד רמול | ןך ינפמ | ?א יל םירבד
 ,ש אתיקותש ימ .][ך אחוקיתשמ ,ינאָד אתיקותשמ .ןֶדְו התיקותשמ | ִ היל [יתכנאחופד יל *

 ,חפ אמאד .כנ'א המאד .3ו מיאד ,שןך אמיאד .,ן [המיאד | !א אתיוותסמ ,לפ  אתוקיתש

 | ללא!א הטאר אד

 \ םתונג ךותמ אריעז רב הות א ר"א ט"קלבו ,הפב (ןירבדמ) םירמוא ןיה בלבש המ אמו פב אבי לבד המ
 ןאכ לבא ובלב ןומט רבדה היהש ער דעו בוט מ ןונמא םע םולשבא רבד אלו ביתכ םולשבאב ירהש 'וכו
 ומע רבד רטאנ אל ךכל םולשל ורבד ולכי אלו 214 דצ בוט לכשבו ,הפב היה בלבש המ םולשל ורבד ולכי אלו
 התא םיטבש לש ןתונגמ אריעז רב אחא ריאד הביאל אלא םולשל ומשב רבדלו וויכזהלו רטולכ ורבד אלא
 המ 'וכו ןאכ לבא ובלב ןוטט רבדה היהש בוט רעו ערמל 'וכו רבד אלו ביתכ םולשבאב ירהש ןחבש דמל
 דמ ל התא םיטבשלש ןאנג ךותמ אריעז רב אה א בר רמא קתעוה םש גיתמבו ,'וכו סהיפב היה םבלבש
 םוכ היבילב היבילבד אלא ןונמא תא םולשבא אנש יכ בוט דעו ערמל 'וכו רבד אלו 'תכ ןלהל ןחבש
 אלש םחבש ונדמל םתונג ךותמ שרפמ ת'הע י'שריפבו ,ןוהמופב ןוהבילבד ,'וכו ולכו אלו אכה
 'יעו לארשי לש ןוינג 'ג ג''מ ו"פ אמוי 'שוריב ןכו ו"יכב םג אתיא ןי ינ ג ךותמ 'יגהו ,בלב תחאו הפב תחא ורבד
 רמאנש ןחבש אצומ תא 'וכו ןתונג ךותמ אריעז רכ א ב א 'ר רמא םש ב"מ םילהת שרדמבו ,יינג 'ע ל"תמעב
 . אבילבד המ 'וכ) ןחבש עדוי תא 'וכו ךותמ רבכמ ספדנש םילהת 'טבו) אמופב אבילבד 'וכו ולכי אלו ותוא ואנשיו
 ךכ 1 :אמופב אל אבילבד המ (בוט רעו ערמל) ער דעו בוטמ 'וכו םולשבא רבד אלו ןלהל םרב (אמופב יוה
 רבדמב) םירומה .אנ ועמש ביתכדכ סכתא םיחיכומ ויהי ךכ םיאיבנה םהל רמא אנ ועמש הדגא שרדמב  .'וכו ויהי
 היהי הזה ןשלב םהל רמא לל4 דצ בוט לכשבו ,'וכו אנ ועמש (גיי יז היעשי) דוד תיב אנ ועמש (" יב
 םהל זמרו אג ועמש השקבב םהל רמא 599 'ומע ג'המבו ,'וכו אנ ועמש 'אנש םכתא חיכומ םכאיבנ
 םתא 'וכו םימלאמ ונחנא הנהו רטא | .'וכו םיסנוכ םתא 3  :'ןכו תא אנ ועמש ןירמואו ןתוא ןיחיכוט םיאיבנהש
 הנהו םידמוע ילשו םיבקר םכלש ץראה לכבו םירצמב היהיש בערה האר םולחבו תוריפ סנוכ ינאו תוריפ  םיסנוכ

 םתא ןידיתע .םהל רמא ['וכו 'ר תחת 'ל 'וכו ף"לאב ףלחתמ ץ"יע םימורע ,םימולא] שרפמ ט"קלבו ,יתמולא המט
 אלו תוריפ וסניכ םיטבשהו [ףפווו] ונובא .בקעי והאר ךכ בערה םולח הערפ הארש םשכש סנוכ ינאו תוריפ סוגכ
 תלובישב האובתה פונבהש יפל םירמוע ילשו םי בקרת מ םכלש הבצנ םגו יתמולא המק הנהו רמאנש וחילצה
 דמלמ אלא תומולא םולחה ול תוארהל :םולחה רש האר המ 215 רצ בופ לכשבו ,ודמע ךכיפל ול ןחרימ אלו
 וסניכ םהל רמא 'וכו ורפיס ףסויו ובלב רמש בקעי אלא ףסויו בקעי ואר ךכ בער לש םולח הערפ הארש םשכ
 "טפא ילשל ןוכירצ סתאו ןידמוע ילשו [םיבקרתמ] םכלש ומצע ינפב תורופ סנוכ ינא םגו אבל דיתעה בערה ינפמ תוריפ
 שרוה = .יול 'ר 4 :[ת"פיב 'עו] 'וכו האובנ ןויזחב אלו טוידה םולח הוה יכ שוריפב רבדה ולו םהל עדונ אל יכ
 תושעל םתא םידיתע סהל רמא ורבדי אלו םדא ידי השעמ םיבצע םימליא םישוע םליא ןושל םימלא םיטלאמ
 המק הנהו והוו ,םעברי השעיש םילגעה ינפל לארשי ךיהלא הלא רמאל (ח"י 'ב קוקבח כ"הלכ) םימליא םילילא
 שערה ינפל (ו'כ ט"כ תישארב) הריכבה ינפל ומכ ןמזב םודק ינ ם ל םעטו ,ףסוי לש וטבשמ םעבריש יתמולא
 אוהו 'וכו ךיהלא ה ל א ןאכ בותכ םירפסה לכבו (םעברי ינפל 'יגה כ"יכו פ"יכבו) ,מ"דיב 'יעו ('א 'א סומע)
 ךיהלא הנ ה [חייכ ביי א"מ] בותכ סעברי לש םילגעבו ,'וכו לארשי ךיהלא הלא ורמאיו לגע השעמב קוספה
 ןימליא תושעל ןידיתע םתאש האור ינא םימולא םימלאמ ונחנא הנהו קתעוה 224 דצ בוט לכשבו ,'וכו לארשי
 ןהל 'מא םיטלא םימלאמ ונחנא הנהו א"ד רמאמה 560 'ומע ג"'המבו ,'וכו ךיהלא הלא רמולו םעברי ילגע ינפל
 :יתמלאל ןיוחתשתו ףסוי ןב חישמ אביש דע תולגיל ןפוסו ורבדי אלו םהל הפ םימלא םילילא דימעהל םתא ןידיתע
 הנהו 'וכו םירבד ילע םילעהל םתא ןידיתע םהל רמא םימילעט ן"יעו ף"לא ףוליחב םימלאט שרוד איר  .םילעהל 6
 האל תא ןבל חקלש העשב הקתשש יומא לש התקיתש יל דמוע ימ יל םואק ןאמ .יתמלא היב ירק יתטולא המק
 ' בותכ ל"יכבו ,'וכו התוחאל הקתשש הקיתש הל רכז .הריכז המ 847 דצ ליעל ןכו ,בקעי לא התוא איבהו
 לכשבו ,(היל שבתשנ אנליוו 'דבו) ו"דו ר"פדב סגו טוקליבו י"כ ראשב 'יגהש ומכ יל יתהגהו היל םיאק ןאמ
 ,ןכ ומכ םילעמ ינא םגו אבא ינפל םירבד ילע םילעהל ןימליא .תושעל ןידיתע ףסוי רמא ךכ רמא אחא 'ר םש בומ
 :ףסוי ףרט ףרט והתלכא הער היח 'מולו יבא לצא םירבד ילע תולעהל םתא ןידיתע ןהל 'םא א"ד םש ג'המב
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 ןיריתעש םימעפ 'ה דגנכ 'וגו םכיתומולא הניבוסת הנהו הבצנ םגו הבצנ המק הנהו המק
 :ןל תוחתשהל

 הער ןיעב ותוא ונעש יפל רמא יול יר "וגו ונילע ךלמת ךלמה ויחא ול ורמאיו (ח
 : םיכלמ רימעמ אוה ךכיפל לופכ ןושלב ותוא ונעש יפל רמא :ןומיס 'ר  ,םיעשר דימעמ אוה ךכיפל

 איפול הליג ימ בקעי רמא 'וגו חריהו שמשה הגהו ףסוי רמאש העשב 'וגו דוע םלחיו (ט
 םולחב אבא ךחוא האר ךכ אל ,תא אבאד אפסכ תניבז אל אשיב אדבע קחצי 'ר רמא ,שמש ימשש
 : 0 י עשוהי) דמע [חריו שמשה םדיו דימ ינפלמ םוד תא ףא] חריהו שמשה הנהו

 ויס יכמס ב" סעוסנס ['עו] ,50 ד5 ליעל 6 5':  'יפ סיפק סיפסמ טכדע ['עו] ,781 75 ליעפ ₪ :סט עוקלי 8
 :'ע ייפ סע לעומנס ,דיי

 המק ,"%א1א יתמולא . . הנהו 'אנש המק ,כ?אְד יתמולא המק הנהו המק [שן"] המק הנהו המק * 1
 הנהו הבצנ ,ן הבצינ םגו הבצנ ;יכ?אחפיִד [הבצנ םגו הבצנ | ית המק :פ יתמולא המק :חל המק םגו

 | ישג'אחד הנבופת ,כ ןיבוסת ,ן הניבפת /ת"אפ [הניבות | ה 'ל ,1אְד הבצנ םגו ',1 הבצנ

 תומולא שמח | .תיאפד 'ל ,ך יתמולאל הנוחתשתו ,1 'מולאל 'תשתו ,י יתמולאל ןיוחתשתו .ב'א] ['וגו
 ןהש ,תך םידיתעש | זר תויוחתשה [םימעפ | יכנ!אחופד השמח , שמח .?א1ְך [ה | ןן דגנכ ןאכ

 | 5 םתאש .כא ןידיתע םתאש ,ֶ םידיתע םהש .,[ך םידיתע .. ,+ְך יידיתע .. /2 'דיתע ןהש ,יְו ןידיתע
 ,ן וגו --ךלמה | 1א יל ול 3 | כאפ יל | ם םיוחתשמ ,] 'חתשהל .יכאחְוְד תווחתשהל ,ן [תוחתשהל 2
 ,2 ךולמת ךולמה ,?אפ ךלמת ךלמה :ית'אחד ונילע (1א ךלמת ךלמה ,ןך ךולמת ךלמה) ךולמת ךולמה
 [יפל | ד רמא דח ןומיס ירו ..'ר ;ןַא"] רמא יול יר ןומוס 'רו יול יר ,יכחפ [רמא יול יר | ָ  "וגו

 | תד דחו [ןומיפ 'ר | ד יל .ל םה [ישתכנאחופ אוה *4 | י ערה | ש וגייעש | (ךומסב ןכו) ד ינפמ
 ,פ םולח דוע םולחיו ['וגו -- םלחיו 5 | * 'ל ךכיפל | 1 לופכ שדקה ןושלב ,?א הלופכ ןושלב | ד 'מוא
 ;ן ?וגו ותוא רפסיו רחא ...םולחיו .ך ?וגו רחא . .םולחיו .ךא רחא םולח ..םולחיו :] 'וגו םולח . . םולחיו
 (ִכ הנהו) הנה ..העשב ;תאוד (ןך חיריהו) חריהו . .העשב ['וגו -- העשב | "אחד חריהו שמשה הנהו

 | ?אח הלג | ?א 'ל .ך ןכ ףסוי רמאש העשב , יל יוחתשמ 'כוכ ישע 'חאו 'ריהו שמשה הנה ..העשב ,'כפ שמשה
 עשוהי רמא קחצי 'ר רמא .] [קחצי 'ר רמא | ן שמשה 6 | ףכה יל ,1א שמשה ול ,ל סהל [נ:אופד ול*
 ;ש [תא -- תניבז | שת ואל ![אל | (םפ יל דמע -- קחצי 'ר רמא) אחד שמשל (ןך עושוהי רמא ךכ)
 אפסכב ךתי תינבז ,ך תא אבאד היפסכב ךתי תניגז .ָנְחַו תא אבאד ([ךנ היפסכ) אפסכ ([ך תניבז) תיניבז
 ;ך ךותוא אבא ,[ך ךתוא אבא ,1א יבא ךתוא [נ?אָו אבא ךתוא * | 1א 'מא אבא 'ר אפסכב ךתי תיניבז ,?א אבאד

 (ן יינפלמ) ינפלמ םוד ([ךג התא) תא ףא [דמע -- ףא * | ָןִח 'וגו חריהו ,זְ חיריהו 7 | ל ךתא ,[ד ךתוא

 םוד (?א ושכע ףא) וישכע פא ל דמע ;תגחהוד דמע (תן חיריהו) חריו שמשה ([ךִנְו םדיו) םודיו דימ

 | א שמשה (?א םודיו) םדיו דימ

 ייפב שרפמו סרוגש ומכ 'נכו המק הנהו המק יתהגהו ;ח''יכב היכו 'וכו המק םגו המק .'יגה ליייכב .'וכו הנה) המק 1
 הנהו יובירל 'ד ירה הבצנ םגו רמאו הבצנ רמול ול היה ןכו המק הנהו רמאו המק רמול ול היה המק הנהו המק רי'ב
 שרפמ טקלבו ,כ'מבו נ'חעו ,ויייבב הגוה ןכו ג"יכב םג אתיא המק הנהו המק 'יגה וזו ,ןלוכ דגנכ 'ה ירה הנבוסת
 ויהש םימעפ 'ה דגנכ דח יתמולאל הניוחתשתו דח םכיתומולא הניבפת דח יתמולא המק ירת םימולא םימלאמ
 ,ול ווחתשנש םימעפ יה דגנכ ןינעב הנהו ביתכ םימעפ 'ה עטיק 915 דצ בוט לכשבו ;ול .תווחתשהל  ןידיתע
 ול ווחתשנ פףסוי יחאו ,'וכו דוע םולחיו 'פב הגהו םימעפ 'בו 'וכו םימלאמ ונחנא הנהו 'פב הנהו םימעפ 'ג הנומו
 נוחתשיו ודקוו (נ"כ גי'מ םש) הצרא ול ווחתשיו ('נ ב"'מ תישארב) הצרא .םיפא ול ווחתשיו ביתכדכ םימעפ 'ה
 ולב ראשב היכו | .רמא יול 'ר 8 :(חיי 'ג םש) וינפל ולפיו (דיי ד"מ םש) הצרא וונפל ולפוו (ח"כ םש םש)
 יפל שרפמו סרוג ר"ב ייפבו ,'וכו רמא דחו 'וכו רמא ד ןומיס 'רו יול 'ר 'יגה [ת"יכו] 'יסופדבו  ,טוקליבו
 ךולמת ךולמה ביתכד לופכ ןושלב ונעש יפל ויריבחו םעבריכ םיעשר דיטעמ אוה ךכיפל הער ןיעב ותוא ונויעש
 יפל ןומיס ר"א 'וכו לושמת לושמ םא 'וכו ךולמת ךולמה ויחא ול ורמאיו שרפמ 215 רצ בוט לכשבו ,ונילע

 ;םיכלמ אוהיו םעברי םילשומ ןועדגו עשוהי םילשומ יגוז ינש ונממ ודמע ךכיפל תולופכ תונושל יתשב ותוא ונע
 /ןועדגו עשוהי םיטפוש ינשו אוהיו םעברי םיכלמ .ינש דימעהל דיתעש ול זמר 'וכו ויחא ול ורמאיו םש  ג"המבו
 ומדק ז'צפ ןמקל 'יסופדה תחסונבו ,אוהיו םעברי הז ואצי ךיצלחמ םיכלמו 981 רצ ליעל גיבשר םשב שרדה :ןכו
 רייכפב 'יעו השנמ לשמ אוהיו םירפא לשמ םעברי םיכלמב ומדק השנמ לשמ ןועדגו םירפא לשמ עשוהי םיטפושב
 ןנח 'ר םשב סחניפ 'ר רמאמב 781 רצ ליעל ררסנ שרדה | .'וכו העשב 5 = :'ד 'יס ףופ  ד"יפ ר'מבבו ג"פ ףוס
 רמאש העשב שרפמ איילמ אי'יכו טייכ רב 'יפבו ,'וכו העשב שמשה אב שמשה אב 'א תרש יכאלמ לוק עמש
 וניצמ (ירה) ירהש שמש ימשש ול הלג ימ רמאו (רבדה לע 'הות) המת בקעי היה חריהו שמשה הנהו פסוי
 אב שמשה אב 'ירמוא תורשה יכאלמ ויהש שמשה אב יכ םש ןליו ('יתכד) רמאנש שמש בקעי םש ארקנש
 תובאה חריו שמש ןה ימו חריו שמש והוללה םש םולהת שרדמבו ,[198 דצ ב"מ אמוחנתל אובמב 'עו] ,שמשה
 שרפמו גייכו ו'יכב היכו .קחצי 'ר רמא 6  :'וכו חריהו שמשה הנהו רמאנש חריו שמשב תולושמ ןהש תומאהו
 עשוהי רמא קחצי רי'א ןכ 'יגה 'בו 'א א'יכו [ת'יכו] ייסופדבו ,'וכ| אשיב אדבע שמשל עשוהי רמא ךכ רי'ב ייפב
 אשיב הדבע קחצי יר ,'מא חי'צפ ןמקל וייכבו ,['וכו רמא .ךכ תייכב קוידבו] ,ו"פ ףוס ליעל 'יעו 'וכו .שמשל
 שמשה םדיו דימ יינפלמ םוד תא ףא חריהו שמשה הנה םולחב אבא ךתוא האר ךכ אל אבאד הפסכ תוניבז אל
 דבעכ יל םיוחתשמ 'וכו שמשה הנהו שרדב ןאכ רדפנ רטאמהו ,עטוקמ רמאמה יד 'וס ז'צפ 'יסופדבו ,דמע חריו
 ךמס ןכ לעו ןונ ןב עשוהי דגנ יל םיוחתשמ 994 רצ בוט לכשב שרפמ ןכו ,וינודאל .הוחתשמש ףסכ תנקמ
 םיוחתשמ ביתכד אבאד (אפסכב ל"צו) ארפסב וכייתנובז ואל ירמד ידבע רמא 'וכו םוד ןועבגב שמש רמאו עשוהי
 עשוהי רבדי זא םש ביתכ המ ןועבגב המחלמ עשוהי השעש העשב אצומ התא ןכו םש ירחא במ אמוחנתבו ,יל
 םדא ינבו יעיברב יתארבנ ינא םוד לודגל רמוא ןטק שי יכנ עשוהיל שמשה רמא 'וכו םוד ןועבגב שמש  'וגו 'הל
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 :ומאכ ותלרינש לחר תחפש ההלבל םיעינמ םירבדהש עדוי וגינא היה אלו :

 רפ החשרפ בשיו 14

 " הטל התעו ,סכיאיכנב םירעוג ויהח ךכ רמא ויבא וב רעגיו ויחא לאו ויבא לא רפסוו (י
 : :(וכ טכ חימיי) 'וו והיסריב התרעג אל

 תייחתש רובס בקעי היה הנינח 'רב אמח 'ר םשב יול יר "וגו הזה םולחה המ ול רמאיו

 / ,ךמאו ינא תרמא תאו התימ לחר ,ךמאו ינא אמש אחינ ךיחאו ינא אבג אבה וימיב תענמ םיתמה

 העשהו םויה בחכו סומלוק לטנ יול 'ר רמא רבדה תא רמש ויבאו ויחא וב ואנקיו (אי
 םירברה םיריתע רברה תא רומש 'א שדוקה חורו ויבאו ןיחא וב ואנקיו אייח 'ר רמא ,םוקמהו

 . : סט עוקי 6 :' ס"נ תוככנ [יעו] ,סט עוקל" 3  :סט סוקני 1

 גל 'וגו ויכא לא רפסיו .ף ויחא . .רפסיו ,ן 'וגו ויחא . .רפפיו [ףכ'אְד ויבא וב -- לא רפסיו * 1

 | יא ןוחה | ינ 'ל .ףִד הזבקה רמא .'א ןוהל רמא .כ"אפ סהל רמא ו [רמא | י"א ויבא וב רעגיו
 | ל יל [המל ** | ו יל התעו | ₪ םיאיננב ,ינ'אְד סכאיכנב .תן*אופ [סכיאיכנב | נ'אפ ןי- ,'ך :ירעוג
 הימויב ,1 יתתנעה הימריב ['וגו והימריב | יתכנאחפד תרעג .ן [התיעג | תכנאחפ 'ל אל 2
 רמאיו * 8 | ן 'וגו ,א םכל אבנתמה יתותנעה והימריב .[ך אכנתמה יתונעה חימריב .'ןכ%אפ ך יתותנעה

 "| 'א אהא [אמה | אפ 'ל .יתג'אחד המלח רשא .ן ['וגו | ל 5 :כנ'או רטאיו (ית:אחפד ול
 / נקעו וניכא .₪ [רוגס בקעי | היה ךכ | תףכארד אג- :גופ [הנינח | נפד רג .ן יריב .ףכא [רב

 . " ,פ אכנ אכה ינש ,'א] אוכנ (!'א אבה) אובה ,1וָנ [אבנ אבה 4 | [ך וניבא כקע' רוכס .ית)אוְד רובס

 "| תד ₪ אוכנ אוגה :יכנאחופ [ינא | ןך ךיחאו ךמאו ינא אובנ אובה 'נש ,?א'ָך אובנ (?א אבה) אובה 'נש

 | ו יל .כאפ אמש רמא [אמש | וכנאפ 'ל .ן החינ [אחינ | יפ ךמאו :כנא] ךיחאו ךמאו [ךיחאו

 | ם יל .ןןך התמ רבכ ךמא אלתו .ינ'אחְו ההמ לחו [התימ לחור | י'ל ,₪ תמלח =. [ךמאו ינא
 | כאפ יל .תןד ךיחאו ךמאו ינא 'מוא תאו ,1] ךמאו ..רמא תאו .ק] ךמאו ..התאו ,י [ךמאו -- תאו

 ,תכד וחלדגש | גאופ ןיד ו ייעיגמ | כאפ 'ל .ח וניבא גקעי .יתנְוד בקעי וניבא ,זא בקעי [וניבא 9

 [יתכאחפ רבדה -- ויבאו * | כלאחפ 'ל ויחא -- ואנקיו 6 | יאחופ ותוא (י 'לדגש) הלדגש ,ן ותא הלדיגש
 [םוקמהו --פויה | א סומלק | כנאפ 'ל יול -- רמא | ל יל ,ן יוגו ויבאו ,ך רמש ויבאו ,"ל 'ה 'א 'ש 'באו
 יאב :[ןפ הזיאבו .2 וזאב .' וזיאב .5א וז יאב ,] וזיאבו) וז יאבו םוי (] הזאב ,יְוִת הזיאב) הז יאב

 יר רמא 7 | יתכגנאחופד סוקמ (] הזאב .י הזיאב .כאז הז יאב ,[ףןפ הזיאבו) הז יאבו העש (כ'אז] הז

 = ,"ן הבר הייח יר רמא .כנא] אבא רב (כנא אייח) הייח 'ר רמא ,ןֶ 'מוא אייח 'ר ויחא וב ואנקיו ,פ [אייח

 ויבאו . רמש ויכאו . [ויבאו | "'תנ?אד 'ל .ח וב ואנק ויחא .כ'אופ [ויחא --ואנקיו | ןך אבר אייח ר"א

 ,1א רמוא ,ו'ָד ימוא .1 'וא | תאחפ שדקה | כלאפ חור | א 'ל .ן יוגו .יתכנ!אד רבדה תא רמש

 תא רומש רבדה ;ְד םירבדה .יכנ!אופ [רבדה | תכ ?ל תא | כ ול החוצ ;פ החוצ .ן?אחוְד תרמוא

 | ת ןידיתעש ,ָך םירבדה ןידיתעש .5נא]פ םירבדה ןידיתע ,1יִזְז [םירבדה םידיתע | א רבדה
, . 

 "= .ונובא םהרבא קותש ול רמוא וניא ןקז דבע וול שיו ןטק אוהש ןירוח ןב עשוהי ל"א םוד יל רמוא התאו יששב וארבנ
 :'וכו יל םיחתשמ 'וכו חריהו שמשה הגה רמאנש ףסויל תיוחתשהש אלא דוע אלו 'וכו ץראו םימש ה''בקה ול הנקה
 םכאיבנב (םירעוג) ןירעונ ויהת ךכ היבקה רמא ויבא וב רעגיו שרפמ איילמ א"וכו ט*יכ ר"ב 'יפב .'וכו ךכ רמא 1
 (םולח אלא םהל 'מאש האובנ ירבד ןניא) םולח תאובנ תולבונש םהל רמאש האובנ ירבד (ףסוי ירבד) ףסוי ירהש
 ב"וכו םי'יכבו ,'וכו ויהת ךכ ה"בקה רמא ייסופדב ףסונ ןכו ,('וכו ןה תולבונ שלש 157 דצ ליעל ייעו) ויבא וב רעגו
 ינש  .אבנ אבה 4  :ןוילגב ג"יכבו יטיש יניב א ל םלשוה 'א א"יכבו ,תרעג המל ייגה [ת"וכו ח"'יכו] 'ב אייכו
 . "כו אבגנ אבה ותהימתו אחינ ךיחאו ינא אבג אבה רמא וליא 'וכו (אובנ אונה בותכ ארקמבו) אכנ אבה
 [ '/ ךמאו ינא ביתכו 'ןלכ תימא תאו התמ רבכ לחור אלהו ךמאו ינא אחינ אמש הצרא ךל תוהתשהל

 יכ ,ןכ שרפל וקחד המ יתָעְדִי אל] 'וכו עדוי וניבא היה אלו וימיב תעגמ םיתמה תייחתש רובס בקעי היה
 אובת ךטא םג אמש לבא ;ךל הוחתשנש רשפיא אחינ ךיחאו ינא רמ א ב קעי ש הטושפ שרדמה תנוכ יתערל
 בשחו םולחב ןימאהו רבדה תא בקעי רמש כיפעאו ,ךמאו ינא רמוא התאו ,התמ רבכ אלה ךל תוהתשהל
 אמח ר"א הצרא ךל תווחתשהל ךיהאו ךמאו ינא שרפמו סרוג 216 דצ בוט לכשבו ,[וימיב היהת םיתמה תיחתש
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 ול 'מא חריהו שמשה רמוא אוהשכ ויוחב םיתמה תייחתש בקעו ןניבא רובס היה ךכ הגינה 'ר 'מא
 היכרב 'ר רמא םש תוכרבבו ,ומאכ ותוא הלדיגש לחר תחפש ההלבל עיגמ רבדהש עדוי היה אלו התמ ךמא ירה
 אתעש איההו 'וגו חריהו שמשה הנהו ביתכד ףסוימ ןל אנמ םייקתמ וניא ולוכ םייקתמ ותצקמש יפ לע ףא םולח
 אובנ אובה םש תוכרבב םירמאמה י"פעו וגינפלש רמאמהט אבוה ת"'הע י"שריפבו ,ס"דב 'יעו 'וכו תוה אל הימא
 ונותוברו ומאכ ותלדגש ההלבל ןיעיגמ םירבדהש עדוי היה אל אוהו (ןאכ 'יסופדב 'יגה ןכו) התמ רבכ ךמא אלהו
 שרפמו םש אבוה אל 'וכו םיתמה תויחתש רובס בקעי היה שרדהו ,,םילטב םירבד אלב םולח ןיאש ןאכמ ודמל
 ךכ ךמאב רשפא יאש םשכ 'וגו אוכנ אובה ול רמא ךכל והואינקי אלש ןינב בלמ רבדה איצוהל ןיוכתנ בקעוו
 הוה ךכ תמלח רשא הזה םולהה המ ול רמאיו הדגא שרדמבו ,ת"פיבו ם'ארב [ן"במרב] םג 'יעו לטב אוה ראשה
 תריהו שמשה רמאת התאו ךמא לחר התמ אלהו ךיחאו ךמאו ינא אובנ אובה וימיב היהי םיתמה תייחתש רובס בקעי
 " ףסוי רפסש .'וכו םויה בתכו 6 :ומאכ ותלדגש לחר תחפש ההלבל םיעיגמ םורבדה יכ וניבא בקעי עדוי היה אלו
 שרפמ ת"הע י"שריפבו ,ותוא אנש דוע ופיסוי אלש ויחא ינפל וב רעגש י"פעא ובלב רבדה תא רמשו ומולח תא
 ,ךכ טהיבא םהל רתפ רשאכ יכ וערי ןוחא וב ואנקיו ט"קלבו ,'וכנ אבו יתט הפצמו ןיתטמ היה רבדה הא רמש
 ורמא ןכימ העש. הזיאבו םוי הזיאב בתכו סומלוק לטנ יול ר"א רבדה תא רמש וובאו תויהל דיתע
 הנש בכ רע 'וכו םלועל 'ב ה"נ תוכרבב יול יר רמאמ אוהו ,םינש ב"כ דע בוט םולחל םדא הפצי םלועל םימכה
 " .נ"תעו םוקמ הזיאב העש הזי א ב = םוי הזיאב בתכו סומלק לטג קתעוה הדגא שרדמבו ,שייייעו 'וכו סויט ןלנמ
 " "חייר ןכ ייגה יתנייצש י"כ השמחבו ,יול 'ר לש ורורב היהש אבא רב ח'ר אוהו ,פ"יכב הכו  .אייח 'ר רמא 7
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 185 ל רפ השרפ בשיו

 ךמא ,םיאבו םישמשממ םירבד האור בקעי היה ךכ אנינח 'רב אמח 'ר םשב (רמא) יול 'ר ,עגיל
 4 :תושעל לוכי ינא המ יסקניפ הרקבתנ םא

 אלא וכלה אלש דמלמ וילע דוקנ תא םהיבא ןאצ תא תוערל ויחא וכלוו (בי
 : ןמצע תוערל

 דובכב וב גהנ היכרב 'ר סשב םוחנת 'ר 'וגו ךיחא אלה ףסוי לא לארשי רמאוו (ני
 : ןב לע בא ארומכ

 ס'רנ כ"כדס ,ו"פ סיכפוק 'כע ,ן'כפ ב'ע ילסע טכדע ,גיי ייפ ג''פ סככ לבדענ ,ע"ק "'פ ךסלעה יכפס ,סט עוקלי 8
 : סט עוקלי 5 |: ז"פפ "וכ ד"לפ

 בקעי ּוניבא היה | ח יל ךכ | תו הנינח | א יל .תכפד רב +ן יריב :גא [ירב | יא יל אמח 1
 רובס בקעי וניבא ,]ך הארו 'רובס בקעי ייבא היה | ,י האור בקעי וניבא :כנאחופ האור (ך וניבא בקעי)
 [ח"] םישמשממ * | ל 'ל ,1א םהירבד ,+ םירבדה תא ,ֶַח םירבדה [ש תג?א"ופריל םירבד * | 7 האור

 ,1ְד ייאבו .יתנְח"ו [םיאבו | 3א ןישמשמ םהש ,ן:ןישמשמ ,ל םישמשממו  :יש תכלאפְד ןישמשממ

 ינא | ד וסקניפ .] יסכנפ .ישכ?אחפ יסקנפ .1או [יסקניפ | ?א הרקננל | שכאפד ןיאבו

 (י ןהיבא) םהיבא . . תוערל [ִכָג םהיבא -- פוערל * | ?א יל ויחא וכליו 8 | ףָד ינא לוכי ;:יכנאחופ |[לוכי
 תא .יענחו וילע דוקנ תא | ל יוגו .ופ ,תוערל ,ך 'וגו תא תוערל .*א ןאצ תא תוערל .יע ת'א םכשב
 .יעכגאחופ [דמלמ | ך תא לע דוקנו .ת תא לע רוקנ .א הלעמלמ וילע דוקנ תא ;כ וילע דוקנ ;5 רוקנ
 ,רמאיו [פסוי -- רמאיו 5 | ןך םמצע תא .יכנאחוד ₪ תא .עפ .[ןמצע | עא אלא תוערל 4 | ד רמול
 םיער ..אלה .ןאָד םכשב םיעור ..אלה ,כפ ךיחא אלה [1 יוגו -- אלה * | א יל ,כ'אפ ףסוי לא בקעי
 יר םוחנת 'ר ,] 'רב םוחנת 'ר ,[ך אמוחנת 'ר ,ך 'וחנת 'ר .?א [םוחנת 'ר | יי יל ,ל יוגו ,] 'וגו םכשב
 היכרב 'ר םשב | "א יאלינח רב .. ,'א יאלינח 'רב .. ,ן יילע סוח יריב .. ;2פ ילע סוח 'רב .. ,"ל ילע

 | יתכגאופד וגה | יתכאפד גאה :נְו [כא 6 | ישכאפ רוככ | ל יב [וב ** | כפ יל
 ויבאו 'וכו רמש ויבאו שרוד א"בחהו ,'א ביפ י"הבמב םג 'יעו הבר הייח 'ר 'יסופדב 'יגה תשבושמו ,אבא רב
 שרוד אנינח 'רב אמח 'ר םשב יול 'רו עיגהל 'ולכ עגיל םירבדה םיריתע רבדה תא רומש ול רמא םימשבש
 רמשו ףסוי לש ומולח םייקתישכ םיאבו םישמשממ תוערואמ םירבד" (האור רובס 'יגה תשבושמו) האור בקעו היה ךכ
 רנאיב םישרפמה תעד יפל] תושעל לוכי ינא המ יתונווע סקניפ הרקבתנ םא ותקדצב רמאו ושפנ תרמב רבדה תא
 וסקניפ הרקבתנ םא רמאנ. ,םייקתי םולחהו לודגו ךולה ףסויש םיאבו םישמשממ םירבד האר בקעוש ,אוה שרדמה
 א'בחרש ,רחא ןפואב רמאמה תא שרפל שי ילואו ,תושעל לוכי ינא המ יניעב ערש המ ול הוחתשנ ויחאו ינאש
 וחור תא ורמיו ותוא ו ע גיי אובל םידיתעה תוערואמה יכ ,רבדה תא בקעי רוכזיש רמא שדקה חורש שרוה
 עגיו ,אובל הלודגה ףוסש עדיו רבדה תא רומשיו הברה תורצ ויבאו אוה לובסי דוע הלודגל ףסוי הלעיש םדוקו
 תורצש האר ומצעב כקעוש רמוא חי'רב ח'ר םשב יול 'רו ,העגיל ידכ אמ בפ הטוסב ומכו עגו מ"למ לעיפ אוה
 סקנפ הרקבתנ םא רמאו (תורצ ןיאבו ןושמשממ םירבד ר''ב 'יפב שרפמ ןכו) ףסוי ךולמיש םדוק םיאבו םישמשממ
 המ שרפמו יסקנפ 'רקבתנ םא 'יגה כ''ג ר/פדב ר"'ב 'יפבו ,[תושעל לוכי ינא המ ונילע ואובי תורצש יתנווע
 בקעי יפלכ .כ"מב שרפמ ופקניפ 'יסופדה 'יגו ,םש י"מבו א"פפ שיר ליעל 'יעו יתונועב שפשפל יסקנפב בותבש
 ןיאבו ןישמשממ םירבדה תא האור בקעי היה יול ר/א םירמאמה בבריע םש בוט לכשבו  ,יוגיכ ןושלב 'רבדמ
 הזיאבו העש הזיאבו םוי הזיאב בתכו סומלוק לטנ תושעל לוכי ינא המ וסקנפ הרקבתנ םא רמא
 דרוקנ 8 :תויהל םירבדה ןידיתע רבדה תא רומש בקעיל תרמוא שדוקה חור האר אייח ר"א םוקמ
 שרפמדכו םהיבא ןאצב ןמצע תוערל םהיבא ןאצ תוערל וכו. וכליו ושרדו 'וכו רמלמ הביתה קלסל ולוכ = .וולע
 אלא תוערל וכלה אלש דמלמ וילע דוקנ תא םהיבא ןאצ תא תוערל ויחא וכליו 217 דצ בוט לכשב
 וןילע דוקנ תא םהיבא ןאצ תא תוערל יוכו וכליו ט"קלבו ,'וכו םהיבא ןאצבש םיאלטו םוידגב ןמצע תא
 לע דוקנ ןאצ תא תוערל ת'הע י"שריפבו ,םהיבא ןאצ לוכאל ןמצע תוער ל אל א וכלה אלש דמלמ
 דוקנ תא המל םהיבא ןאצ תא תוערל 'וכו וכליו הדגא שרדמבו ,ןמצע .תא תוע רל א לא וכלה אלש תא
 תא 'וכו וכליו וב אצויכ אתיא םש ירפסבו ,'א תא 'ע ךורעב קתעוה רמאטהו ,םמצע תא תוערל אלא וכלה 'אלש
 דוק ייגה ביכשת 'ר ךתולעהב 'קליבו) םמצע תא תוערל אלא וכלה אלש ויל ע דוקנ םכשב םהיבא ןאצ
 לע דוקנ םכשב םהיבא ןאצ ת''א 'וכו וכליו וב אצויכ םש א'ונ  נ"רדאבו ,(ןמצע תא ןכו אלש תא לע
 אלש דמלמ 'וכו דוקנ המל םש ע'יכבו) תותפתהלו תותשלו ,לוכאל אלא וכלה ןאצה תוערל אלש דמ למ ת"א
 וכליו 'יתוכדו םש :ו'דו ריפדב ר"מבבו ,('וכו אלש ן "י ע ,לע דוקנ המל םש א'יכבו ,'וכו אלא  תוערל וכלה
 שודקה וניבר יקרפבו ,תותפתהלו תותשלו לוכאל אלא תוערל וכלה אלש דמלמ .ןי ע .רוקנ המל תא תוערל ויחא
 אלו הייתשו הליכאב ןמצע תא תוערל אלא וכלה .אלש דמלמ םהיבא ןאצ :חא תוערל ו"פ רצ ג"ח םיטוקלה 'סבו
 אלא וכלה אלש המל תא לע דוקנ םהיבא ןאצ תא תוערל 'גכו וכליו 561 'מע ג'המב ןכו ןאצה  תוערל וכלה
 לוכו םכשב םהיבא ןאצ 'ת'א תוערל םש ב"ונ ג"'ררדאבו ,היית שו הלי כ א ב (ןמצע תוערל) ןמצע תא תוערל
 םהיבא ןאצ תֶא 'וכו וכליו םש במ ילשמ שרדמבו ,ותוא םיטחושו ךר ידג תמאב םיערמ ויה םהיבא ןאצ תא
 העשב םא המ ויק םירבד ירהו תותשלו לוכאל אלא תוערל וכלה אלש דמלמ וילע דוקנ תא םכשב
 םימעטה .יקודקדבו ,המכו המכ תחא לע הרוח דומלתל וכלה םא םלועל היהמ ,םהמ אצי .תותשלו לוכאל .וכלהש
 אלש תא לע דוקנ המל םש ףסונ דחא י'כבו ,ןאצ תא תוערל ויחא וכליו 58 'יס (קארטשו רעב 'צוה)
 םש םירפוס 'פמבו  ,'וכו רטוחו לק םירבד ירהו הייתשו הליכאב ןמצע תא תוערל אלא ןאצה תא תוערל וכלה
 ושרדג תישארב רפסבש תודוקנה ראשו ,96 'יפ הלכאו הלכאב עייעו .דוקנ תא ןאצ תא תוערל ויחא ןכליו
 םוחנת .'ר 'יגה כייכו ם'יכב | .'וכו םוחנת 'ר 5 :458 דצו םש י"מב 'יעו 996 דצו 587 דצ 499 דצ ליעל
 דצ ליעל ל"כב הכו ,היכרב 'ר םשב יילע סוח 'ריב םוחנת 'ר ןיכבו ,ילע סוח 'רב
 'רב םוחנת 'ר 'א א'יכבו ב"ר םשב 'ר ב םוחנת 'ר יוגה ג'יכבו ,היכרב יר םשב יילע סוח 'רב םוחנת 'ר 1
 רפסה בתכל המוד בתכב ההיד וידב בותכ ליייכ ןוילגבו ,יאלינח רב ןוילגב פסונ 'ב א'יכבו ,ב'ר םשב יא לינחח
 םוחנת 'ר ארומא םשו ,י"מבו ג'חב םש ליעל ייעו ב"ר םשב ילע 'רב םוחנת 'ר היגהל 'רנכ 'יכרב 'ר 'שב ולע 'ר

 גי
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 ערוי ,םיכתחתמ ויעמו רכוג וניכא היה וללה םירכרה אנינח 'רב אמח 'ר רמא ינגה ול רמאיו
 :ינגה יל רמוא החייהו ךתוא םיאנוש ךיחאש ינא

 יטא הרה ןאצה סולש תא אמש החינ ךיחא םולש תא 'וגו האר אנ ךל ול רמאוו (די
 :ונממ האנה ול שיש רבר םולשב לואשל ךירצ םדאש

 רמא ,ןורכח קמעמ תרמא תאו רהב אלא הנותנ ןורכח ןיא אלהו ןורבח קמעמ והחלשיו
 םורכעו ןורכחכ רוכקש האנה רכח ןיכו וניב ה"כקה ןתנש הקומעה הצעה םילשהל ךלה אחא 'ר
 : (גי ומ תישארב) םתוא וניעו

 :ד"כ "ס ק'פ סנכ לכנדענ ,'נ "ם נפיו סעוסנמ ,נ"י "כ כשיו נ"מ לעוסנס ,'נ " סעוק ,סט עוקלי 5 :סש סוקני 1

 [וללח | [ף סירברה תא .כפ פירבד | תו הנינח | ת'אפד רג .ן יריב '.כג?א ['רב | ל 5 |ס **1
 בקעי רכזנ .יתג'אוד רכזנ (ת'א יובא כקעי) כקעי וניכא .'א [רכזנ וניכא | י יל .2פ ולא .ן וליאה

 [(ת עידוי) עדוי | .ן וילע ןיכפהתמ ,!א ןיכתתתמ ויה .יתכ?אפד ןי- ,ג [םיכתחתמ | כפ וניב

 ,[תו [םיאנוש ךיחאש | ן יל .י תייה ."ן1ְך תא .כאפ התא [ינאל | א ₪ ול ימא .כ'אם - מא

 ,ן [החייהו | 5 יל [ךתוא ** | .כפ ךיחא ןיאנושש .?א ןיאנש .. |," ןיאנוש .. ,1אְד 'יאנוש ךיחאש

 םולש תאו ךיחא םולש תא ,?אח ךיחא םולש תא ;נ] [הג 8 | י יל כג ול [יל | יתכגאפד חייהו

 | לא ךיחא םולש תא אהינ .תכגיאחפְ אחינ .ן [החינ | או 'ל ךיחא - תא | כפ 'ל .ת''אְד ןאצה

 | ך ומא . נאחו הימא .תכפיד ['מא | תכנ'אפד ארה .?אחו |הדה | תףד יאמ אלא .כנאחופ [אמש
 ונממ .כגוד ..היינה .תאח [וגנממ האנה | ך וב [ולל | ?א לאשיל | תכפ םרא ([ך ךירצש) ךירצ 4
 רגד ינבישהו ,1א המכש אביו ןורבח . .והחלשיו .5א ןורבח קמעמ [יעכתפ ןורבח -- והחלשיו * 5 | ם היינה

 | ל ןורבח קמעב והחלשיו ,ן 'וגו והחלשיו . .ינבישהו 1,  'וגו ןורבח . .ינבישהו  .ןִֶד ןורבח . .והחלשיו
 תאו | ןפ הנותנ ןוונח :עת אלא ןורנח ןיא ;ך אלא הנתנ ..ןיא ;כגאו [אלא -- ןיא | ן .אולהו

 והחלשיו [כחחפ ןורבח קמעמ * | [ך 'תכו ,ך ביתכו ,] רמתו ,21 רמא תאו .?אפ 'מא תאו :יע'אח [תרמא

 :[ך הציעה התוא .ןְד הצעה התוא .י הצע .ןע ת [הצעה 6 | 37 ןורבח קמעב ;ע קמעמ :יתןאוְד ןורבח קמעמ

 אוהש .ע רובקה ,י [רובקש | ף האנ | ץ וריכח | י ןיבל | ו הקומע | 1 הציע התוא ,כאפ הצע התוא

 ונעו [םתוא וגיעו 7 | | ן 'תכד .אז םודבעו 'נש | יי םש [ןגרבחב | ד רוגק היהש ,כנאחופ רובק

 | ג יל ;ַך הנש תואמ עברא . .ונעו ;] יוגו ..ונעו .יתכאפד םתוא

 'וח נ ת .'ר ןאכ ייגה ו'דו ריפדבו ,א'הגאבו י"במבו ד"הסב ןמסנ אלו רחא םוקסב יתאצמ אל יילע סוח 'רב
 ב"ו םשב אמוהנת 'ר אלו) םש ליעל 'יסופדב ומכ היכרב 'ר םשב םו חנ ת 'ר כ"ג אוהש 'נו ב"ר םשב
 וטכ אייח רב םוחנת 'ו םג אוה םתס םוחנת 'רו ,(87% דצו 851 רצ ג'ח א'הגאב ל"'צו [ה"יכב אוהש ומכ]
 !יעו ומשב ורטמאש רשפא יאו היכרב 'רל ןמזב ומדק יאלינח רב ת"ר ןכו אייח רב ת"רו ,םש ליעל פ"יכב ייגהש
 רטאמה סעט היהו ,דובכ וב גהנ ינגה ול רמ>איו שרפמ ר'ב 'יפבו ,628 רצו 181 דצ םש א'הגאב
 :יוארכ דובב גהנ יננה ול רמאיו ט"קלב שרפמ ןכו ,(340 דצ ליעל 'עו) 'וכו ארומכ דובכב ויבאב וב גהנ פסוי
 דוככ וב גהנ רמוא א מ חנ ת 'ר יננה ול רמאיו םהילא ךחלשאו הכל םכשב םועור ךיחא אלה םש בומ לכשבו
 רוביכ ויבאב גהוג ינגה ול רמאיו 'וגו ףסוי לא לארשי רמאיו הדגא שרדמבו ,ןבה לע באה ארומ ב יוארכ
 הז רבדו שרפמ ט"קלבו ,נ''חעו 'וכו ינא ערוי רמא | .ינא עדוי 1  :ל"דרה 'יחבו ת"פיבו כ"מב םג 'יעו .ארומו
 רי'א םש בוט לכשבו ,יננה רמוא אוהו ותוא ןיאנוש ויחאש עדוי וילע םיכתחתמ ויעמו רכז וניב א ב ק עי היה
 תרמאו ךתוא ןיאנוש ךיחאש עדוי תייה ינב רמא וילע ךתחתמו רכזנ וניבא בק עי היה וללה םירבדה אט ח

 תא אמש 8  :[ןיכתחתמ ןהיעמו א"ופו ו'פ אב אתליכמב ומכ םיכתחתמ ויעמו ןושלהו] םלצא תכלל תבכע אלו יננז
 ול רטאיו קתעוה םש ג''המבו ,'וכו ךמאו ינא אמש 1014 דצ ליעל ןושלה ןונגס םגו י'כ ראשב 'יגה ןכו .'וכו םולש
 !האנה ונממ ול שיש רבד םולשב לואשל בייח םדאש ירמאד אדה ןאצה םולש תאו ךיחא םולש תא האר אנ ךל
 ורצש ןאכמ ןאצה םולש תאו הדגא ימבו ,ונטמ האנה ול שיש רבד םולשב לואשל םדא ךירצש ןאכמ ט"קלבו

 ול שיש המ םולשב לואשל םד א ךירצ תרמא הדה אבוה ק"דרבו ,ונטמ האנה ול שיש  רבדב לואשל םד
 .התוא םילשהל שרפמ א"למ א"וכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,האנ רבח ןוקירטונ ןורבח שרוד .האנה רבח 6  :ונממ האנה
 " ארקנ (סהרכאו) םהרבאש עדת עודי םהרבאל רמאש (ןורבחבש) ורבחש האנה רבח ןיבו וגיב ה"בקה ןתנש הצע

 ךחשמ ןכ לע עשר אנשתו קדצ תבהא (868 דצ ליעל 'יעו ךל ךלב ל"'צו ,אריוב) וילא אריוב שרודש ומכ רב
 גיתמבו ,רמאמה קתעוה 'א קמע 'ע ךורעבו ,רבח ארקנש ונדטל (ךיריבחמ) ךרבחמ ןושש ןמש ךיהלא םיהלא
 אחא 'ר 'מא .אלא ןורבח קמעמ והחלשיו רמ אתו 'וכו הנותנ ןורבח ןיא אלהו ןורבה קמעמ והחלשיו 562 יומע
 והחלשיו ט"קלבו ,'וכו םודבענ ןורבחב רובק אוהש קידצה ןיב ל 'ןכו ןתנש הקומעה הצעה התוא 'וכו
 הטוסבו ,'ןכו ןורבחב רובק אוהש האג רבח ןיבו 'וכו ןתנש הקומעה הצ ע ה םילשהל אחא ר"א ןורבח קמעמ
 יובו סלוע לש וכלמ לש הקומע הצעב אפפ רב אנינח ר"א (חיי חיי ב'ש) 'וגו ךלמה קמעב רשא תבצמ תא םש
 רובקש קידצ ותוא לש הקומע הצעב אפפ רב אניגה ר"א ןורבח קמעמ והחלשיו רמוא התא רבדב אצויכ
 איה הילע הלוכ אלהו ןורבחב קמע שי יכו ןורכח קמעמ והחלשיו םש ב"מ אמוחנתבו ,םש ר"'מבב ייעו 'וכו ןורבחב
 רמא ןורבח קמעמ רטוא אוה ןאכו רהב םתילעו בגנב הז ולע רטוא אוה ןכו ןורבח דע אביו בגנב ולעיו רטמאנש
 וקמע דאמ והמ םש אמוחנתבו ,םהרבא םע םירתבה ןיב ומצע ןיבו וגיב ה"בקה לטנש הקומע הצעָמ ןנחוי 'ר
 ,ךערז היהי רג יכ עדת עורי ול תרטאשכ םירתבה ןיב םהרבא םע תלטג הקומע הבשחמ ןנחוי ר"א .ךיתובשהמ
 ודסל ןכיהמ היאר ואיבה אל ןאכו ,'וכו םהרבא םע לילמתאד אתקימע אטיע לע הירדשו.םגרותמ 'א י"רתב םגו
 דע אביו בגנב ולעיו רטאנש רהב ןורבח אלהו םש ב"מ אמוחנתב ומכ שרפמ ת"הע י"שריפבו ,רהב הנותנ ןורבחש
 ,םי'ארב 'יעו (הטוסב רמאמה ןושלכ םש שרדהו) 'וכו ןורבחב רובקה קידצה ותוא לש הקומעה הצעמ אלא ןורבח
 ירה (איכ א"י עשוהי) 'וגו ןורבח ןט רהה ןמ םיקנעה תא תרכיו ביתכדכ רהב אלא ןורבח ןיא שרפמ םסוי ץעבו
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 די ,שיא והאצמיו ול ונוודוינ םיכאלמ השלש ייניי 'ר רמא 'וגו הכהו שיא והאצמוו (זי וט
 :שיאה רמאיו ,שיאה והלאשיו

 :היבקה לש ויתודימ ןהש [הניתוד הכלנ]
 :םיבלכה תא וב הסשנ ונגרהנ ורמא 'וגו קוחרמ ותא ואריו (חי

 5 יתא היל ידייה 'מא ןינכר אב הזלה תומולחה לעב הנה ויחא לא שיא ורמאיו (טי
 : םילעבל םאישהל דיתע הז יול 'ר רמא ,יומלח ןיעטו

 פמוסנס ,סע עוקלי 8 :ס"פפ ל"כדפ ,'נ 'יכ סע סעוסנס ,סט ני'ע לעוסכמ ['עו] ,881 דל ליעל ,סט עוקלי 1
 :סע עוקל 5  :סע עוקלי 4 :סט ניע

 /גו ייני | יכנאפ יל /תח הרשב העות הנהו ;] 'וגו העת הגהו , העות הנהו [יוגו הנהו 1

 רמאיו 2 | ן "וגו שיא | י ונמדזנ ;פ וגודזנ , וגודזינ ,תןא] וגוודזנ ,] [וגוודזינ | יא'ד 'ג | תכאפךד יאני

 ,םא הניתוד הכלנ םירמוא יתעמש יכ הזמ ועסנ ;ן הניתד ,' הניתוד [ש?א]זך הניתוד הכלנ * 8 | ן 'וגו שיאה

 םיטבש ב"י דגנכ רס ירת אירטמיגב הז הוחאה ןמ ןמצע ועיפה הזמ ועסנ ,פףְֶך הזמ ועסנ ;] 'וגו הזמ ועסנ

 ןהש ;ש"ן (ש ויתודמ) ויתודימ םייקל .ינאָחְה ויתודמ ןהש .ן [ויתודימ ןהש | ל יל .ןך  הזמ ועסנ א"ד

 ואריו ו 'וגו .. ותוא ואריו 4 | ךְד םוקמ [ה"בקה | ְד ויתודממ .כפ ויתודמ םייקל (כ םיקוקז) ןיקוקז

 /בן [ונגרהנ | ך ותימהל ותוא ולכנתיו ,1' 'וכו םרטבו ...ותוא ואריו .תכאפד קוחרמ (5 ותא) ותוא

 [תיא אב -- הנה * | י יל ויחא -- שוא 5 | ףִד הסשנו [הסשנ | ולא 'ל ,[ן וכל ,ך ואוב .כ'אחפ והגרהנ

 יה | (כ יל יומלח -- ןינבר) | 'א 'ל .תנאופד ןנבו |ןינבי | ?אפ יל נול וגו .יִבְד תומולחה .. הנה
 ,תאד הימלח .נפ יהומלח ,ן [יומלח | 15 ןיעט 6 | ןך היל תא | 2 יליד .[ך ידייה . היליד אה ,3א היליד
 ,ג ונאישעל ."ְל ונתושעל .םַפ םתושעל ,יָו ונאישהל | 25 הז דיתע ,+ דיתע והז | י יתומולח ,1א הימליח
 . | כפ םילעב תחת | "אא םאשנל

 ,וובוי יר -רמא 1 :299.ךצ ןנאמללידו 150 דצ עיפארגאעג רעיוביינ [ו"זרהמ 'יפב] ייעו רהב אוה ןורבחש ראובמ
 והאצמיו שרדה קר םש במ אמוחנתבו ,שממ םיכאלמ ה"דב םש י"מב 'ועו 881 דצ ליעל רבכ רדסנ רמאמה
 םש א'"רדפבו ,לאירבג שיאהו 'גש לאירבג אלא ןאכ רומאה שיא ןיא שיא והאצמיו םש אמוחנתבו ,ךאלמ שיא
 שיאהו רמאנש לאירבג הז שיאו 'וכו שיא והאצמיו רמאנש ךאלמה לאירבג וב עגפו ךרדב 'עותו ךלוה היה רענהו
 אבוה ת"הע י'שריפבו ,'וכו ארבג תומדב לאירבג היחכשאו 'א י"רתב םגרותמ ןכו ,'וכו ןוזחב יתיאר רשא לאירבג
 רמאנש ול וגוודזנ םיכאלמ 'ג יאני ר'א 924 דצ בוט לכשבו ,לאירבג שיאהו רמאנש לאירבג הז שיא והאצמיו
 תודגאה ובכרוה םש ג'המבו | ,גיינ הרעה טי'קלב םג 'יעו הזמ ועסג שיאה .רמאיו שיאה והלאשיו שיא והאצמיו
 שיאהו 'תכו שיאה רמאיו שיאה והלאשיו שיא והאצמיו ה''בקה ול ןמיז םיכאלמ השלש יאני 'ר 'טא שיא והאצמיו
 ו'יכבו ,רמאמה שרפל השקו ,טוקליבו ג'יכו 'בו 'א א"יכו ח"יכו ו"יכב ה*כו | .'וכו .ןיתודימ ןהש 8 | :לאירבג
 וינפלמ הרזג התיהש שרפמו !וכו ויתודמ םייקל ר"ב 'יפב סרוג ןכו ,ןהש תרומת םי יק ל רחא בתכב ןוילגב הגוה
 תניתוד ושרד ילואו ,ה"'בקה לש ויתודמ םייקל (םיקוקז) ןיקוקז ןהש 'יגה כ"יכו פ"יכבו ,םירצמל ודרי הז לוגלג י'עש
 ורמא הניתד המ הניתד הכלנ םירמוא יתעמש יכ םש במ אמוחנתב שרָדנש ומכו הי יתד ןוקירטונ דיווב. בותכש
 ויתודימ ןהש שרדה ןושל השקי ןכא ,'ג יוס חלשיו ב'ט אמוחנתב םג 'יעו הי תד רמשמ ךאלמה היהש וניתובר
 ה"בקה לש ויתודימ שיפמ כ'מבו ,םוקמ לש ויתודממ הזמ ועפנ 'יסופדב תרחא 'יגו ,יוכו
 ,'וכו הלמחו דסח יכרד םה ה''בקה לש ויתודימו (םש י?מבו 697 רצ ליעל 'יעו) והונאו ילא הז א"דכ הז .ארקנש
 וטושפ יפלו םהב ךותימיש תותד ילכנ ךל שקבל הניתד הכלנ הוחאה ןמ ןמצע ועיסה הזמ ועסנ ת'הע י"שרופבו
 ורכמ םכשב הי'דב 'א בק ןירדהנסו והובנג םכשמ הידב 'ב ג"י הטוס י"שריפב םג 'יעו ינכו אוה םוקמ םש
 הזמ ועסנ שרדמב ורמאש אוהו בתכ ייחבבו ,ר"ב 'וכו ועיסה הזמ ועסג שרדה רוקמ ןויצ ם"ארבו ,'וכו
 ב''מ אטוחנתל אובמב) אמוחנתה ןמ דחא י"כל תופסוהבו [ת"יכב ףסוג ןכו] ג"עצו 'וכו הוחאה ןמ םמצע :ועופה
 הזמ ועסנ 'פל םינקז תעד רפסב תייהעב 'יפב םג 'יעו הז ןינממ ועסג רמולכ הזמ ועסנ רמאיו אתוא (198 רצ
 םהילא ברקי םרטבו ד"ס ישרד | .'וכו ורמא 4 :68 דצ ל'ז ןויטשנעפפע שיר ידידי ל"והש הרותה ישרדמבו 'וכו
 רפסמה לכ םומאמ לע רועה [רקי ילכהו ךישלאה והוטדק רבכו] שיישרה 'יחבו ,כ"מבו נ"'חעו ותימהל ותוא ןלכנתיו
 םש ג"המבו ,םהיבא לא הער םתבד תא איבה אוהו ('א חייק םיחספ) 'וכו םיבלכל וכילשהל יואר 'וכו ערה ןושל
 ואריו שרפמ ט"קלבו ,םיבלכה תא וב הס שכנו והגרהנ ורמא ותימהל ותא ולכנהיו קוחרמ ותא ואריו קתעוה
 םיבשוח ויה 'וכו ולכנתוו שרפמ ן"במרבו ,םיבלכה תא וב וסיש דימ ותימהל ותוא ולכנתיו 'וכו םרטבו קוחרמ ותוא
 ב הסשנ ר"בב ורמא ךכו םהידיב ומד ךופשל וכרטצי אלו םהילא ברקי םרטב ולכנתי רשא םהילכנב ותוא תימהל
 לא שיא ורמא .םהילכנב ותימהל ולכי אלו םהילא ברק יכ ואר רשאכו םדיב התלע אלו ןכ ושע ילואו םיבלכה תא
 תומולחה לעב הנה ורמא | .היִל ידייה 5 :[918 רצ בוט לכשב 'עו] ונחנא והגרהנ התעו ונילא אב הנה ויחא
 ,םש י"מב 'יעו 'וכו ןיעט יתא היל ידייה 939 דצ ליעל ןושלה ןונגס ןכו ,ויתומולת אשוננו אב היל ידייה וכו
 ליעל ומכ 'יפו םאישהל ןכ 'יגה 'יסופדב םגו ,םילעבל םאישהל ריתע הז ורמא 'וכו לע ב הנה שרוד יול "רו
 תוטולחה לעב הוה טקלב ןכו ,גהיקזח םכתא אישי לא 'מא: תאר ךאיה ינעטה 'ןכו ינאישה שחנה ,ט"יפ ףוס
 ויהיש םילעבל םאישהל שרפמש עמשמו ,כ"ע ,תומולח ירי" לע דובעישל םרירוהלו] - םילעבל  םאישהל דיתעש
 ףסוו טבשמ אבש םעברו לע וזמרש םישרפמה 'יפלו ,(826 רצ ליעלו) ת"פיב 'עו ,םירצמב םילעב ל םידבע
 ילגע תא אלא םילעבח תא םעבַרִי ימיב ודבעש ארקמב וניצמ אלש השק םילעבה תא .דובעל לארשי תא העטהש
 םעבריל זמרש בתכ כמבו ,(בייל ז"ט א"מ) לעבל חבזמ םקיו ביתכ באחאב קרו ,('ל ב"י א"מ) דימעהש בהזה
 תמאהו ;ףסוימ אב באחאש שרופמ אצמ אלש בתכ ביי תוא םש לידרהו ,'י 'יפב ליעל כ''כו ,ףסוימ ואבש באחאו
 םיכלמ רותב אוהיו סעברי אלא בשח אלש 981 רצ ליעל ןכ עמשמ אל םלוא ,'ו 'וס ימיו אמוחנתב אוה שרופמש
 םילעבל ונאיש הל דיתעש הז ורמא רמא יול 'ר 224 דצ בוט לכשבו ,[ע"צו םש י"מב 'עו ףסוימ ואבש
 הש ע ם ש ףסוימ תאצל דיתע לעב הנה ר''ב 'יפב וז 'יג יפל שרפט ילואו ,ונתושעל אס ןמסנ ל"יכ ןוילגבו ,נ"חעו
 אב הזולה תומולחה לעב הנה ורמאיו קתעוה םש נ'המבו ,שרוד לעב סעברי הזו םילעב דובעל לארשי תא
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 םירמוא סתא היכקה םהל רמא ןויתומולח ויהי המ הארנו יוגו] והגרהנו וכל התעו (כ
 + :םידמוע ימ ירבד האיג אה ,הארנ רמוא ינאו הארגו

 "  ומוש ויכא תא שמשמ היה םהמ רחא לכ 'א הרוהי 'ר  ,היה ןכיאו 'וגו ןבואר ץמשיו (אכ ומ
 הנומ אוה 'מא ןינכר ,יב אלא הלתנ ןוחריסה ןיאו ינא רוכב 'א הימחנ 'ר 4 ,ןכוארלש היה םויה ותואו

 יחא םע יתוא הנומ אוהו השעמה ותוא חוכמ יתיחדנש רובס יתייה ,וליצמ יניאו יחא םע יתוא 6

 :סט עוקל 8  :סט נ"ע שפומנפ ,סט עוקלי 1

 ,[] ויתומולח . . הארנו [ויתומולח --'וגו* | ד יל ,ל ונגוהנו ..התעו [תכגא'ופְד והגרהנו -- התו * 1
 , ת"בקה רמא .י ה"בקה (י ל"א) ןהל רמא .תןאופ [ה"בקה --רמא | תגאפדל 'ל .ן וגו .2 וחכילשנו
 (1 ןירמוא .!א 'ירמוא .1ְך 'רמוא) 'א םתא ["אתְה הארגו--םתא* | חף היגקה רמא . םהל

 ינא ,ן הארנ ןיומא םתא ,יזְו ויתומולח ([ך היהי) ויהי המ הארנו (י 'מוא) ןירמוא םתא ,1!א'ְךָל הארג

 | וכ (ןוילגב םלשוהו) | 'ל .₪ הארנו 'וא םתא ,א הארנו . .ינא [חארנ --ינאו ל | =ם הארנו'(כ רמוא) 'וא
 , ירבו .'א 'ידמוע ..ירגד .יכגחופ [םידמוע -- ירגד | תן 'ל הארנ | 5 יל .ףִ התע .כגנאחופ |[אה
 | יתכנאחפ םרימ וחליציו .ן 'וגו והליציו ,ך והליציו |יוגו 8 | ןךְָד םכלש וא ילש וא סוקי ימ רבד ,?א ןידמוע
 (%א אימחנ) הימחנ 'רו (נַא הדוהי) הדוי 'ר .יכחפ [הדוהי 'ר | 5 ןכיה .כ ןכיא .יתנאד ןכיהו .ח] [ןכיאו

 2% ינאח רמוא .תכוד רמא | תד יסוי 'ר ןנברו הימחנ 'רו יסוי 'ר = ;2א] הדוהי 'ר (!א ןינברו) ןכברו

 | כפ םוי ותואו 4 | [ך םוי | כפ םהיבא [ויבא תא | יכנאחפ יל .ןד ןהמ .ך [םהמ | רחאו דחא

 | [ך ויבא שמשמ (היה) ןבואר היה .כאפ ןבואר לש (א ומוי היה) ומוי .יחְד היה ןבואר לש ,גן [ןבואר -- היה

 יר ימא :₪ הימחנ ר"א ;[ן רמא ..'רו .יִנְחח רמוא (1י יימחנ) הימחנ 'ר ,א] 'מא (%א אימחנ) הימחנ יר

 רוכנ) 5'אפד רוכב ינא (1א ימא ןבואר) ןבואר רמא ,[ְ] ינא רוכב רמא ,1יִנאְו [ינא רוכב | כ אימחנ

 .כנאח [הלתנ | יכ'אחפד ןוחרפה .ן ןחריסה .'א [ןוחריפה | י לכו ,ן ןאו | (ך 'ל ימא ןינבר -- ינא
 ,יכנ*או [הנומ אוה | ן ןירמ .פ ןירמא | כנ?אחוד ןנבר .י'אפ [ןינבר | ו הלתנ ןיא ,פ7 יולת ,ן הלתינ
 יתחרלש פ"עאו [וליצמ יניאו | חו ויחא ,7 ייחא5 | תיאד ₪ ןבואר (ת 'מא ךכ) רמא .ףפ - רמא

 ונב תא ליצמ (וניאו וליצמ) יניאו אהמתא וליצמ יניאו רשע םינש בקעי ינב ויהיו 'מוא אוה ההלב השעמב

 | (יינ יל וליצמ וניאו -- יתויה) אפ יתייהש ,ן[ך יתייה ינא | כ'אפ יל ,?א יחא םע יתוא הנומ אוה אלא

 %?או [השעמה | א יל ותא | כאחופד חכמ .ת| [תוכממ | תיאפְד יתהדנש .כ'אחו [יתיתדגש

 אוהו ,[] 'מאש ייחא ,.אוהו :תדיל 'נש יחא ..אוהו .ול יחא ..אוה [יחא -- אוהו * | תכחפְ השעמ

 | כ'א ימא אוהו ,1אפ 'מוא

 ט"וכ רי'ב "י'פב שרפמ | .'וכו םהל רמא 1 :655 דצ ליעל י"מב 'יעו ימלח ןיעט אתא אי לד ייאה ןירמא
 םתאו ךלמ ותושעל דיתע ינאש םולח ידי לע ול יתילגש הארנ רמוא ינאו הארנ םירמוא םהא אילמ א'יכו
 םתא הייבקה ןהל רמא ויתומולח היהי המ הארנו קתעוה םש ג"המבו ,(ןידמוע) םיִדמע ימ הארנ ול םיוחתשמ
 םתא היבקה םהל רמא 'וכו ויהי המ הארנו הדגא שרדמבו ,'וכו ןידמוע יט ירבד הארנו 'מוא ינאו הארנו ןירמוא
 םתא ה"בקה רמא ןושלה תצק הניש םש בוט לכשבו ,םידמוע םה ימ ירבד הארנ הארנו רמוא ינאו הארנו םירמוא
 ומ ירבד רמא ה"בקהו עטיק ט"קלבו ,סכמ וא ינמ םוקי ימ רבד הארנ וישכע הארא רמוא ינאו הארנ םירטוא
 םה אלא הארנו רמא ימ ינשרד ךל רמוא ארקמה קחצי 'ר רמא אתוא םש בשיו ב"מ אמוחנתבו ,םידמוע
 הניבוסת הנהו .רמא אוהו והגרהנו וכל ורמא םה םתוא הארנו תרמוא שדוקה חווה והגוהנו וכל ורמא
 עמשמ ןבואר עמשיו ביתכדמד .היה ןכיאו 8 :ת"הע יי'שריפב 'יעו ילש וא םכלש דמוע ימ לש הארנו םכיתומולא
 דועו ןינברו ניר אלו הלאשה לע בושמ הדוהי 'ר קרש ק'קו ,'ןכו והגרהנו וכל התעו ורמאשכ ויחא ןיב היה אלש
 םולש תא תוארל ףסוי תא חלשל בקעי ךרצוה המל ומוי ויבא תא שמשמ היה םהמ רחא לכש י'ר ירברל השק
 ןכיאו שררה רתוי רווחמו ,[ש"עו תיפיב השקהש ומכו ולצא וינבט רחא ךלוה היה םוי לכבש רחאמ] ויחא
 " פ"יכבו ,ןוילגב וטלשוהו 'ב א"יכב היה ןכיהו תולמה ןונתיל ןכו] 'וגו רובה לא ןבואר בשיו 'פל טיי 'יס הטמל הי ה
 לכ עשוהי 'רו 'וכו הנפנש ןויכו וחינעתבו וקשב היה קוסע רזעילא 'ר שרד םשו [הדוהי ר"א היה ןכיה 'יגה
 הימהנ 'רו הדוהי 'ר ייגה א"פ בימ ילשמ שרדמב רמאמה ותואבו ,יוכו וילע תכלשומ התיה תיבה תוחרט
 568 יוטע גיהמבו ,'וכו קסוע היה ותינעתו וקשב רמוא הי מ חנ 'ר = ,'ובו תיב לש ותחרט "מוא הדוהי 'ִר
 הל תנ ןוחרסה ןיאו רוכב .ינא ןבואר רמא הימחנ 'ר 'מא קתעוהו 'וכו הדוהי 'ר היה ןכיאו ןאכ קתעוה אל
 ":תיחדנש רובס יתייה וליצמ (יניאו) ינאו יחא םע יתוא הנומ אוה ןבואר 'מא א"ד וליצהל שקיב ךכל יב אלא
 ןבואר בשיו יפלו 'וכו וליצמ יניאו םיבכוכ רשע רחאו .חריהו שמשה הנהו יגרשיב אוהו השעמה ותואמ יחאמ
 םויה ותואו דחא םוי ויבא תא שמשמ היה דחאו דחא לכ הדוהי 'ר 'מא היה ןכיהו 864 'ומע םש קתעוה 'ןכו
 ותקסע היה ותונעתו וקשב 'מוא הימחנ 'ר 'וכ  רובב ץיצהו אב הנפנש ןויכו היה ןבואר לש
 רובע םהמע ומצע ללכו אב ההלב השעמ לע ותינעתו וקשב קפוע היהש ןבואר עמשיו 218 דצ בוט לכשבו | ,'וכו
 םע יתוא הנומ אוה רטא ךכ ירמא ןנברו יב אלא יולת ןוחריסה .ןיאו ינא רוכב רטא ךכ אימחנ ר"א 'וכו ולוצהל
 םש אצמנ אל יכ 'וכו ותולעהל ידכ רובה לא ןבואר בשיו 291 דצ םשו 'וכו םיבכוכ רשע דחאו רמאנש יחא
 יר וכו ןבואר בשינ 224 דצ םשו 'וכו הנפנש ןויכו יוכו ותינעתבו וקשב היה קוסע רזעילא ר"אד ותריכמ תעב
 דח א םוי אבא תא תרשמ היה דחא לכ רמוא הדוהי 'ר 'וכו וילע תכלשומ תיבה תחְרמ רמא עשותי
 אל ןלוכבש לודגו רוכב ינא רטא 'וכו ותא ליצה ןעמל ה"דב ת"'הע י?"שריפבו ,'וכו ןבואר לש ומוי היה םוי ןתואו
 תא שמשלו ךליל ומוי עיגהש םש היה אל וןתריכמב ןבואר בשיו ה'דבו יב אלא ןוחרסה הלתי
 לכ 'א הדוהי 'ר היה ןכיאו רמאסה רקיע ילואו ,ויבא יעוצי לבלבש לע ותונעתבו וקשב היה קוסע א"ד ויב א
 * ונינפלש רמאמהכו ,ןאכ שי תודגא יבוברע וא [יא טי'צק ר"יספב ש"אמר ריעהש ומכו] 'וכו ןבואר בשיו 'פל 'וכו דחא
 תא שמשמ היה דחאו דחא לכ רמוא הדוהי 'ר הימחנ 'רו הדוהי 'ר היה ןכיהו 'וכו ןכואר עמשיו 'פל ט"קלב אבוה
 הל תנ ןותרסה ןיאו ינא רוכב ןבואר רט>א רמוא הימחנ 'ר ןבואר לש היה םויה ותואו ומוי ויבא
 םיבכוכ רשע דחאו חריהו שמשה הנהו 'מאנש יחא סע יתוא הנומ אוה ירמא ןנבר םדימ והליציו ךכיפל יב אלא
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 תלצהב תחתפ התא ה'כקה ול רמא ,וליצמ יניאו 'ונו םיבכוכ רשע דחאו חריהו שמשה הנה
 ץואב רבדמב רצב תא ר'הה ךמוחתב אלא הליחת טלקמ ירע ןישירפמ ןיא ךייח הליחת תושפנ
 :(גמ ד סירבד) 'וגו יגבוארל רושימה

 זט :היה סוליקב 'א רזעל 'ר 'וגו ףסוי אב רשאְכ יהיו (גכ
 5 רשא ,דוגרפה הז םיספה תנתכ תא ,קולח הז ותנתכ תא ,סניפה הז ףסוי תא וטישפיו

 :אינלמפ הז וילע
 :סש עוקת 5- :נ'עק 'כ עוקל 4  :ע"פ 5סועט עכדע ,'6 " סוכע 1

, : / 
 םיוחתשמ םיבכוכ . . הנהו , 'וגו חריהו ...הנהו ,?7 'וגו רשע דחאו חריהו ..הנהו [ן 'וגו -- הנהו * 1 .

 תחתפ | ?ַא םיבכוכ רשע דחאו .[ְד יל םיוחתשמ ..רשע דחאו .פ יל ןיוחתשמ ..שמשה ,1אח יל
 1 תלצהב הלחת .א]ז] הלחת (1א שפנ) תושפנ תלצהב ,ָןְ] [הליחת -- תלצהב | כ (ןוילגב םלשוהו) ןפ יל \

 יתחד ןיאש :כנאופ |ןיא 5 | ב תושפנ תלצהב תלחתה .זְה תושפנ תלצהב .י הלחת הלצהב ,ך תושפנ
 בפ וליחתוש דע .ג?א אלא .3א אלא הלחתב .יִחְד אלא הלחת .] [אלא הליחת | ל ןישרפמ |ןישירפמ **
 | ד יל .ול וגו כ ינבוארל :ינאפ ינבוארל ("א רושימ) רושימה ץראב [קֶד 'וגו -- ץראב * | 1 ךמוחתמ

 ..לא ,!ך ותנתוכ תא פסוי . .לא .?א ףסוי תא וטישפיו ויחא לא ,ן 'וגו ויחא לא .עכנח ויחא לא [וגו 4
 ע"א רועילא .יתגאחפד רזעלא כו [רזעל | ייפ 'ל ,ן] םיספה תנותכ תא ותנתכ ..לא ,ךך ותנתכ

 תא ףסי 5 | .כפ ךלהמ .ישתאחדיל אב . ,] הוה ,עג |היה | .ע'אח רמוא .*"תכנ"א"ןפך רמא
 תן ותנותכ ;שנְוְד ותנתוכ .יכאתפ [ותנתכ | ש סוגסה ;ך סוגפ סנופה ,א פנופה ,[ך סינפה | [ך ותנתב

 עוד וז :יתכנאחפ [הז 6 | ע"א דוגיפ | יתג!אד תנותכ .עכ"אופ [תנתכ | ו תאו | כ קולחה

 ,ך ולש אינלמפ ,א איללמיפ .כ אינלפ ,ו אינמלפ ,ש אנילמיפ .ןְו אינלמיפ .% איינלמפ .ענם .[אינלמפ
 | ןך ולש אינלטפ

 'ר היה ןכיהו 'וכו ןבואר בשיו 'פלו (נ"חעו 'וכו רובס יתייה ג'ל בוט לכשבו םשו) םדימ והליציו דימ וליצמ יניאו
 עמשש דע ןבואר היה הנאו 'וגו ןבואר עמשיו עטיק הדגא שרדמבו ,'וכו ותינעתבו וקשב אוה קוסע רמוא  רזעילא
 ןיאו רוכב ינא רטא ןבואר לש ומוי היה םויה ותואו ויבא תיבב שמשמ דחא לכ יכ עבא תיכב שמשמ היה
 ךפהש לע הבושתב רזחש ותינעתו וקשב קוסע היה ןכיהו אבוה 'וכו ןבואר בשיו 'פל םשו ,יב אלא הלתנ ןוחרפה
 השעמב יתחרסש (פ'עאש) י"פעא יחא םע יתוא הנוס אוה שרפמ א"למ א"יכו טייכ ר"ב 'יפבו ,'וכו ויבא יעוצו
 תא ליצמ (ינאו) יניאו רמולכ (אהמתא) אהימתב וליצמ (ינאו) יניאו רשע םינש בקעי ינב ויהיו רמוא .אוה ההלב
 רמא 219 דצ בוט לכשבו ,נ"חעו יתמלשה ןכ | .יוכו רושימה ץראב ל :'ב א"יכב הפסוהה 'עבונ םשמו  ,ונב
 תא רטאנש ךמוחתב אלא הלחת 'וכו ןישירפמ ןי א  ךייח הל חת תושפנ תלצהב תחתפ התא ה'בקה
 ןיאש ךייח הלחת תושפנ תלצהב תחתפ התא ה"בקה ןל רמא הדגא שרדמבו ,ינבוארל רושימה ץראב רבדמב רצב
 התא ה'בקה ןל רמא 568 'ומע ג"המבו ,'וגו ינבוארל רבדמב רצב תא רטאנש ךממ אלא הלחת וכו ןישירפמ
 ץראב רבדמב רצב תא דיהה ךמוחתב אלא הלחת יוכו ןישירפמ ןיאש ךייה תושפנ ליצהל התלחתה
 תלצהב תלחהתה התא ןבוארל היבקה רמא יא למ ש 'ר רמ א אתיא םש לאומש שרדמבו ,ינבוארל רושימה
 ד'הה ךמוהתמ ,אלא הלחת טלקמ ירע ןישירפמ ןי א ש ךייח םדימ והליציו ןבואר עמשיו הלחת תושפנ
 חתפ אוהש ינפמ הלחת הלצהב הונמהל ןבואר הכז המ ינפט יאלינח רב םוחנת ר"א םש תוכטבו ,'וכו רצב תא
 תא רמאנש הלחת הלצהב תונמיהל ןבואר הכז ךכיפל ט"קלב שרפמ ןכו 'וכו ןבואר עמשינ רמאנש הלחת הלצהב
 חבשב ייפ ע"ומבו ,יו סלק 'ע ךורעבו (וייכו) גי"יכב ה"כו= .היה םוליקב 4  :ינבוארל רושימה ץראב רבדמב רצב
 כיייכ\ פ"יכבו ,א ב היה סוליקב 'יגהכ ל"ייכב הגוה יטיש יניבו ,(קייודמ וניא ןנתא סלקל מ"למ ש"'מו) רוריהו
 אב היה סוליקב א"למ א'יכו טייב רב 'יפבו ,חמש אב היה סוליקב שרפמ ר''ב 'יפבו ,ךלהמ היה סוליקב 'יגה
 האגתמ היהש רדהו חבשב רמולכ סוליקב אבש 'יפ תייפיבו ,ויחא תא גישהש לע וארובל (סולוק) תולוק ןתנ
 ןכרדכ ויפב הכרבו ויחא חבשמ היהש לולהו חבשב אבש ימנ יא ויחא לע חצנתמו .ורעשב לסלפמ היהש וכרדכ
 לבקמכ םיאנ םידגכב שבולמ החמשו חבשב 'וכו סוליקב כ"מבו ;םולשל ורבד ולכי אלש ומע םכרדכ אלו ויחא םע
 'ר ירבדמ אוה סנופה הז 'וכו וטישפיו שרדהש 'רנ וניא ןכא  ,ליזאו שרפמדכ םידגב הבורמבו החמשב ובהוא ונפ
 כ"כאש ארקד .ארותי ישרד | .'וכו וטישפיו 5  :ע"צו 39 דצ ב"ה א"הגאבו סוליק 'ע ל"תמעב  ע"יעו רזעלא
 היהש רמול וילע רשא םיספה תנתכ תא ותנתכ תא ףסוי תא וטישפיו אלא םיספה תנתכ תא ףסוי תא וטישפיו
 תנתכ תא קולח הז ותנתכ תא ,(985 רצ ליעל 'יעו) תרדאה סניפה הז ףסוי תא וטישפיו םידגב העברא שובל
 סרוג רב 'יפבו ,םייסנכמ (?אינלמפ הז ורשב לע 'נלכ וילע רשא  ,הרמיאב רייוצמה ליעמ ("דוגרפה הז  םיספה

 הז םיספה תנותכ קורש קולה הז ותנתכ םוגיסה הז ופישפו א'אב י'שר 'יג האבוהש ומכ שרפמו .
 ר''ב 'יפבו) 'וכו אטוק ושוריפו סוגיס םירג י'שר בתכ א"באהו ,םיסנכמ אינלמפ הז וילע רשא השימק דוגרפ
 ,ייסנכמ אנילמיפ הז וילע !שא אשימק דוגרפה הז ויאש קולח הז ותנתוכ אטוקסוגסה הז וטישפיג שבתשנ ר"פדב
 ,סוגס דוע סנופה תלמל ףסונ ח'יכבו ,('וכו אטיקטטטסה הז וטישפיו רתוי שבתשנ אנליוו 'דו ןיטטעטש 'דבו
 'ופ סניפה כ'מב בתכש המו ,(+אטוק 'יפה סג ןוכנו ,םוגס 'ע ךורעב 'יעו תרדא כ"ג ןאכ (9פוגס סוגיס תארוהו
 כ''ג ןוילגב ףסונ םירחואמה טוקלי יסופדבו) סניפ יע 'שה ךורעב ייעו ךורעב ונינפל .אתיל ז"עלב א"טוק ךורעה
 ךוועהו יישר ייג ונושלב קייד אלו) א'אמ י"שר 'יג איבה ת"פיבו ,(ו'דו ריפד טוקליב אתולו ,זיעלב עטוק
 י"שריפב שרפמ ןוכנלו ,רווחמ וניא השיטק רוגרפ שוריפה םגו ,'וכו קורש קולח והמ יתוניבה אלו בתכו (סוגיסה הז
 הז םיספה תנתכ אינלמפ 'עבו ,דוגרפ הז םיספה תנתכ דוגרפ 'עב קתעוה ךורעבו (5אשימק קו לח יא כ"ק תבש
 אינלפ 'עבו , םייסנכמו (אוינלמפו) אינלמיפו אילפנא ומ ז"כפ םילכמ םג אבוה םשו ,אונלמפ וז וילע רשא דוגרפ
 לש אינלפ ןימכ ןימוד ןה המל םינהכ יסנכמ 'ב ג"ו הדנמו םיפנכמו אינ לפו אילפנא 'ב ה"נ םירדנמ אבוה
 ,אינלפ כ"ג 'וגה כ"יכבו ,ע"ומב 'יענ "וכו םוכרי דע הטמל םינתמ דע הלעמל (ןישרפ לש אינלמפ איס) ןישרפ
 י) הקס00וסל, לסת סעגנמ608 0 00ת%]010. 5) 50 301מ8101007. 5) 6.
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 :(רכ במ תישארג) ןועמש תא םתאמ חקיו ול הערפ יתטא ,ןועטש הז היח ימ והוחקיו (דכ

 ,וב ויה םיברקעו םישחנ ,וב היה אל םימ םימ וב ןיא קר רובהו הרובה ותא וכילשיו

 ורוכ ןקורתנ קר רובהו אחא 'ר רמא ,םיברקעו םישחנ אלמ רחאו תורורצ אלט רחא ויה תורוב יגש

 םיטל וכל אמצ לכ יוה 'טא תאר ךיה םימב ולשמנש הרות ירבר וכ ןיא םיט וב ןיא ,בקעילש

 :םכיחא תא םירכומ םתאו (ז רכ םירבד) 'וגו ויחאמ שפג בגונ שיא אצמי יכ 'תכ (א הנ חיעשי) +

 םלועל הרוכז םיטבשלש ןתריכע אריעז 'רב אוחא 'ר רטא 'וגו םחל לכאל ובשיו (הכ
 :םלועה יאב לכל םחל ליכאמ םחל לכאל ובשיו

 :סט לעוסנס ,סט נ"מ סעותנת ,'ס 'נ סנינס ,'5 כ"כ םנס 2: [יר "פ "55 ןמקל סיקופלס "יגנ 'עו] סט עוקלי 1
 :ינ "כ לטס יכ סעופנס ,('3 'ע) י*פ יסככ 6סקיפפ ,סט עוקל 6 744:  דלו 006 75 ליעכ 4  :סש פוקל 4

 /] והחקיו .וכ] הרובה ותוא (' וחוכילשיו) וכילשיו והוחקיו ."אָזָ ותוא וכילשיו והוחקיו [והוחקיו 1
 ימ |היה ימ | ד (ת 'תכ) ביתכ והחקיו .והוחקיו .?א הרבה ..וחחקיו ,[ הרובה ותוא וכילשיו והחקיו

 | תחד יתמיאו .יכאפ יתמיא ;ג] [יתמא | כ וחקל רשא הז ימו ,ם וחקלש הז ימו .א וחקלש הז היה

 | אח -. יגש ןלהל .תכג'אופד -. ןלהל .י [חקיו | כפ הזכקה ול .ל יל [יתנאחוד ול" | כאחפ ערפ
 וכילשיו ,7 םימ וב ןיא 'וגו ותא וכילשיו ,[ךך םימ . .הרובה ותוא וכילשיו [םימ -- וכילשיו * 2 | ן 'וגו ןועמש
 םישחנ לבא |וב -- םישחנ | תכאחפד ןיא .נ] [היה אל | כנאזחפ םימ וב ןיא קר רובהו ,] הרובה ותוא

 םיפרשו םישחנ (1 וב היה אלא) וב היה ,%א וב היה םיברקעו םיפרש םישחנ ,[ן'אחפְ וב שי םיברקע
 | (ןך האילמ תחאו . . האילמ תחא ויה תורוב יתש) 8 | כ וב שי םיברקעו םישחנ םיפרש , )"| םיברקעו (] םיפרש)

 רובהו * | ץְ םיפרשו םישחנ ,א םיפרש םישחנ ,[ךגְָד םיפרש ,כפ [םישחנ | 1 דחאהו | 1א תורורצ לש דחא
 ;נ5 םימכ .?א] [םימב 4 | וָנ 'ל ,א םימ וב ןיא קו רובהו ,[ןְד קו רוב .ל קו רוגה [כח"ופ קו

 שפנ !ן'אחְו יוגו ויחאמ שפנ * | י יל שיא | ח יכו | יכאחד 'יתכ :תגנופ ['תכ5 | יתכ'אחְד םימל
 | פ םתא | ם יונו ,ל 'וגו שפנ ,ןך ויחאמ תחא שפנ ,וָכְד ויחאמ שפנ ,?א רמעתהו לארשי ינבמ ויחאמ

 ודיב אצמנו ('יתכ) 'כדכ הגירהל הרשע תיזגה תכשל יבשוימ ( םכָבש םיחבושמה ןמ ערפאו הרגא ינא) ןהבש
 תובגל (םכינב) םכנב לאעמשי ריתע םכייח םילאעמשיל ותוא םתרכמ (םתא תמוי תומ) םתא המו תמוי תומ
 סונאיפול יגורה (ויריבח) וירבח הרשע לעו (הגירהל לאעמשי 'ר לע) לאעמשי 'ר לע רזגנ הז רבד לעש וליבשב
 | כנאפ אחא .תןֶך הוחא .ן אווחא | יל "וגו | יתכ!אְ לוכאל .נ?אןפ [לכאל 6 | כ רסיק (סונאייפסא)
 ,ל תריכש [ישכנופיל ּהרוכז * | כ םתדובע ,[ן םתריבע | ] הריעז | תנ'אפד רב .ן 'ריב .כ%א ['רב

 | ך םלועל םהל איה העוקת ,ך םלועל איה הוקת ₪ .1וכנאופ [םלועל | ךִד םהל איה הרוכז ,א תוכז
 ,וא םלוע יאב ('א לכ) לכל םחל (?ֶא ןיליכאמ) ליכאמ ,[ך םלועה . .ןיליכאמ . . לוכאל ובשיו [םלועה --ובשיו 7
 | בפ טילשה אוה ףסויו (2 'ותכד) 'דכ םלוע יאב לכל םחל ליכאהלו (ְִכ תויחהל) ותויחהל ומרג

 איללמפ ישבול ולאו םופנכמ ישבול ולא 'ב 'יס ט"'צפ ןמקל ייסופדה תחסונב אתיא 'בו 'א א"יכב איללמיפ 'יגהכו
 קולח הז ותנתכ תא ףסוו תא וטישפוו קתעוה ט"'קלבו ,'וכו היי למ ני פ ישבול וליאו 'יגה קיפ ו"יכבו ,'וכו
 אב רשאכ יהיו םש .בוט לכשבו ,םיכרדב םישבולש אוה טושפ דגב םש שרפמו ,דו גרפ הז םיספה תנהכ תא
 ויבא ןל השע רשא םיספה תנותכ תאו ול דחוימה ןתנתכ רמולכ םיספה תנותכ תא ותנתכ תא ףסוי תא וטישפיו 'וכו
 ,ךרדל ותאיציב תנוהכה לע שבלש םיכרדב ןושבולש טושפ רחא דגב תוברל וילע רשא תלימ לש רייוצמ דוגרפ הז
 םגרותמ 'א י"רתבו ,ןיחא לע רתוי ויבא ול ףיסוהש אוה םיספה תנתכ תא קולח הז ותנתכ תא ת'הע י"שריפבו
 ל"תמעב ייעו ג"לו ב"ל קוספבו א"ל קוספב םש םגרותמ ןכו ,יולעד רייוצט דוגרפ תי הירוגרפ תי ףכוי תי וחלשאו
 חקיו ה"בקה ול הערפ יתמא ןועמש הז היה ימ והחקיו ו"יג רפת ביתכ והוחקיו ושרד | .והוחקיו 1  :דוגרפ 'ע
 820 רצ לועל יתמאמ ומכ ית א תביתכו ,ג"חעו ביתכ והח קיו והוחקיו ןכ ףסונ [ה"יכו] 'יסופדבו ,'וכו
 יוכו וכילשה אוהו וחקל ודבל ןועמשש דמלמ יי רסח וכלשיו 'ו רסח והחקיו שרפמ םש בוט לכשבו ,891 רצו
 ותא וכילשיו והחקיו םש ג''המבו ,'וכו םהיניעל ותוא רופאיו ןועמש תא חקיו ביתכד םירצסב ןועמשל ערפ ןכיהו
 והחקיו 'תכ ךכל םהיניעל ותא רסאינ ןועמש תא םתֶאמ חקיו ול ('הערפ יתמיא ןועטש הז וכילשהש אוה ימ הרבה
 + שרדהכו ,יתמלשה ןכ .'וכו הרובה ותא וכולשיו ל :[םש ןמקל ביישמ 'עו ,ק"'יכב תוריפח תונורחא תולמ עברא] רפח
 במ אמוחנתבו ,וב ויה םיברקעו םישחנ וב ןיא םימ 'וגו הרובה ותוא וכילשיו והחקיו םש אמוחנתב אתיא ונינפלש
 קחעוה ט"קלבו ,וב ש יי םיברקעו םושחנ ל ב א וב ןי א םימ םימ וב ןיא קר רובהו הרובה ותוא וכילשיו ותחקיו םש
 םומ הדגא שרחטבו ,וב היה םיברקענ םישחנ לבא וב ןיא םימ םימ וב ןיא קר  רובהו 'וגו וכילשיו והחקיו
 יברקעו .ןיויח םרב יומ וב תיל קירס אבוגו םגרותמ 'א י"רתב םגו ,נ"'חעו וב שי .םיברקענ םישחנ לבא וב ןי א
 כשבו .רובהו הרובה תורוב ינש שרפמ רב ייפבו ,'וכו תורורצ אלמ דחא ויה תורוב ינש רחא שרדו ,היב ווה
 תורורצ אלמ דהא ויה תורוב ינשש דמלמ רובהו רמול דומלת המ קיר אוהו רמול היה לוכי קר רובהו םש בוט
 ,(ויט יח םורבד) םימ ןיא רשא ןואמצו ברקעו ףרש שחנ רמאנש ארקמה ךרד ןכו 'םיברקעו םישחנ אלמ ינשהו
 עמשממ םומ וב ןיא קר רובהו םוחנת ברד הימשמ ימוינמ רב ןחנ בר שרד אנהכ בר רמאו אתיא םש תבשבו
 שי םיבוקעו םישחנ לבא וב ןוא םימ םימ וב ןיא ל"ת המ אלא םימ וב ןיאש עדוי ינוא קר רובהו רמאנש
 ןקורתנ 3  :תייפיבו ייחבבו ן"במרב ייעו-םש ג"המבו ת"הע י"שריפב קתעוה הז ןושלכו ,ס"דבו םש הגיגחב 'יעו וכ
 בוט לכשבו ,רבד לש ושנע ןיעדוי ויה 'אלש הרות ירבדמ ונקורתנ ויצלחמ ואציש וינב ר"ב 'יפב שרפמ .'וכו ורוב
 ףכו אמצ לכ יוה רמאנש םימל תלשמנה הרות ירבד וב ןיאו בקעי לש ורוב ןקורתנ אחא ר"א קתעוה 994 רצ

 ףוסב האולפ הפסוהו ,םהיחא תא םירכומ םהו 'וגו ורכמו וב רמעתהו לארשי ינבמ ויחאמ 'וכו אצמי יכ בינ
 עשוהי ר"א אצמנ איפ ילשמ שרדמבו] 20 רצ ו/ח מ"היבב תוכלט יגורה הרשע השעמב 'יעו כ"יכו ם"יכב רטאמז
 תריכ ש בותכ .ל"יכב | .'וכו הרוכז 6  :[ףסוי לש ותריכמ אטחב אלא תוכלמ יגורה הרשע וכשמנ אל יול ןב
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 11 וכ הכ זל רפ השרפ בשיו

 תורוע אלא ןועטל םילאעמשילש םכרד ןיא אלהו אנהכ רב אבא 'ר רמא 'וגו םהיניע ואשיו
 חור אהתש ידכ םימסב םיאלמ םיקש העש התואב קירצ ותואל ה"כקה ןמיז המ האר אלא ,ןדמוקו
 :םייברעלש ןחיר ינפמ םהב תבשנמ

 בותכה ובש הרוהיב ייעליא 'רב הדוהי ר רמא 'וגו עצב המ ויחא לא הדוהי רמאוו (וכ
 ,ויחא לא הדוהי רמאיו ןהילע ךלמ ותא ושעו ויחא ינפב הדוהי רביד תומוקמ השלשב רבדמ
 :(חי םש םש) הדוהי וילא שגיו ,(די דמ תישארב) ויחאו הדוהי אביו

 נשו 3"ע לעוסנפ ,3"כ די סופט י"בטכד ?פליכמ ,ס"פ ': ספכסע סלטנ 6פליכמ ,ד"פ פוככ: 5ספסופ ,סט טוקלי 1
 :סט עוקל 4 :די 'יפ

 ,[ן תחרוא הנהו ואריו ..ואשיו ,יִוְד ואריו ..ואשיו ,פ םהיניע ואשיו ,נ ['וגו -- ואשוו 1

 [םילאעמשי ** | יתכנ?אחופד ןכרד .'א [םכרד | ?א תאכנ םיאשונ םהילמגו .1א םילאעמשי תחרא . .ואשיו

 | תד אלא (ת ןיד) םינועט תויהל .יכנאחופ אלא ןינעוט תויהל .ל ןועטל [9ְל אלא ןועטל * | ל םילעמשי
 ןמיז .%א ןמז | ו הארו אוב [האר | .5פ דבלב ןרטקו .ן .ןרטיק ,1יא ןרטקו .תגהדיל ןרפיעו [ןדמוקו 2

 ידכ [אהתש ירכ | םימשב | ן םיקפ | ך יל .ןך העש ותואב ,ן העשה .. [העש התואב | ך קידצה | כפ ול

 | ל תפשנמ [תבשנמ ** 8 | יי חורהש ;5 וחוו ,.ןוְד חורה .ל חיר [נאחפ חור * | ו ל ,1 אהיש

 עצב המ ['וגו -- המ * 4 | 1ו1א םיברע | = ער חירמ רעטצי אלו ,[ך םחיר .. [ןחיר ינפמ | יתכנא]ןפ ןהב

 | דל רג תו 'ריב [כנאפ 'רב * | ן הדוי | א יל ,ך "וגו .ל וגו המ .תכנחפ עצב המ ,ן 'וגו גרהנ יכ

 ..טבשב .שת"ודיל רבדמ בותכה הדוהי חבשב [רבדמ - הדוהיב | כ יעל :תנאד יאעלא .ן ייעלא

 םע ..רבד .תףכנפד ויחא ...רבד ;חֶו [ויחא -- רביד | % 'גב5 | אפ 'ל .ז] רבדמ 'ותכה ,1 רבדמ

 והואשעו ,ָן םהילע ..והואשעו .תתאהופד םהילע ..ותוא ושעו .5 ןהילע ךלמ ותוא ושעו | י 'ל ;א ויחא

 | ך ויבא ;יתת עצב המ ויחא ,ן 'וגו ויחא .האחופ [ויחא | י יל הדוהי | י ןהילע הדוהי וכילמה .ש ךלמ

 | ו וגו ₪ [הדוהי | ָן 'וגו ףסוי התיב .'יתככ!אחפ פפוי (5 תיב) התיב ₪ [ויחאו 6

 םש שרפמו ונינפל רב 'יפב םג 'יגה וזו ,יתנייצש םירפפה "גכ ה רוכז רחא בתכב הגוה יטיש יניבו םלועל
 ובשיו םלועה תא לכלכו רבו ןוזמ םירצמב ףסוי ליצה םדי לעש םלועל .הנקת םלועל .הרוכז .םיטבש לש  ןתריבע
 סשמ העבונ 'נכו  ,ףסוי לכלכיו ביתכד םירצמב םלוע יאב לכל :םחל ליכאמ אהיש ףסויל ול ומרג םחל לכאל
 ,'וכו םחל ליכאהלו (תויחהל) ותויחהל ומרג כ"יכו פ"יכב 'יגהו םלועל איה (הנקת ל"'צו) הוקת 'יסופדב הפסוהה
 הוקת םוקמב העוקת ל"צש היגהו .אשת יכ .אמוחנתב רמאמה לע ריעהו תוכז םירג .ל"ז י"שר בתכ א"אבו
 תליכא אריעז רב אח א ר"א םחל לוכאל ובשיו רז שוריפב שרפמו סרוג םש בוט לכשבו ;[ת"יכב ה"כו]
 ליכאהל ובשייתנ גהוגרה וליאכ המודש ףסוי לש םד לע ולכאש פ"עאש םלועל איה ה חוו ר םיטבש לש ןתריבע
 םלועל הרוכז א"נ ןמסנ יב אייכ ןוילגבו ,נ"'חעו 'בו 'א א"יכב אתיא םלועל תרכז 'יגהו ,םיבשו םירבועל םחל
 לארשי לש ןתבח הארו אב ונתי הז םש אמוחנתב רמאמה ןושלו ;םלוע יאב לכל םחל ייליכאמ םחל לוכאל ובשיו
 בקעי חלששכ אצומ תא המכו המכ תחא לע ןהיתויכז ךכ ןהיתוריבע םאו תולודג תולעמ ידיל ןיאיבמ - ןהיתוריבעש
 ףסוי תא רוכמל תחא הצעב םיטבשה ובשיש תחא הבישי םולש רב הדוהי ר'א "וכו ןיחא לצא ףסו תא
 ריוספבו ,'וכו ו"כאע ןהיתויכז םלועה תא דימעהו הלכלכ ןהיתוריבע םא ןובער ינשב םינש עבש םלועה תא הלכלכ
 םלועה לכ תא הכיז ורכומל ףסוי לע הצע ולטנו םיטבשה ובשיש תחא הביסה םולש יבר יב יולה הדוהי ר"א םש
 סתריבע םאו םלועה לכל םחל ליכ א הל םחל לכאל ובשיו בערה ינשב םלועה לכ תא לכלכו םירצמל רכמנש ולוכ
 :657 דצ ג'ח א"הגאבו ל"דרה 'יחבו ת''פיב םג 'ועו 'וכו המכו המכ תהא לע םתוכז ויחיש םלועה לכל המרג םהלש
 וע ןארטק ע"לבו ןרטקו 'יגהלו ,ןרטיעו א * ם ל"יכב ןמסנ יטיש ינובו ,יל שרפתנ אלו ל"יכב הי'כ * .ןדמוקו 2
 'חה תופסוהבו ןרטע 'ע 688 רצ ג/'ח ל"תמעבנ [81 רצ גיה ןעדוי רעד הרולפו] 86 דצ ןעמאננעצנאלפ ףעל

 יוגב תבשנמ היגהל ב רחא בתכב יטיש יניבו תפשנמ בותכ ל"יכבו ,ןרטע 'ע 'שה ךורעבו 728 דצ םש רעשוילפ
 ג'המבו ,ןרטעהו תורועה ינפמ ער םייברע לש ןחירש ינפמ שרפמ ר''ב 'יפבו ,בשנ 'ע ל"תמעב 'יעו ,םירפסה ראש
 הי'בקה ול ןמיזש אלא ןרטיע וא תורוע אלא םיא שונ תויהל םייברע לש ןכרד ןיא אלהו קתעוה םש
 בוט לכשבו ,םייברעלש ןחיר ינפמ ןהב תבשנמ חורה אהתש ידכ בוט חיר לכו םימשב םיאילמ םיקש העש התואב
 אלא ער וחירש ןרטיעו תורוע אלא ןוע ט ל םייברע לש ןכרד ןיא אלהו אנהכ ר'א שרפמו סרוג 920 דצ
 לש ןחירמ קזני אלו םהב תבשנמ חורה אהתש םימשב יאילמ םיקש הז קידצ ליבשב וז הרוחפ ה'בקה םהל ןמוז
 סהיניע ואשיו םחל לכאל ובשיו רמוא אוה ירה 'וכו וידימלתל ןופרט יבר םֶהל רמא אתיא םש אתפסותבו ,םייברע
 הער חיר תורוע אלא םיאשונ תויהל םייברע לש םכרד ןיא אלהו 'וגו םילאעמשי תחרא הנהו ואריו
 ןיבשוו םינקזו ןופרט יבר היה רבכ םש אתליכמבו ,'וכו ןיביבחה םירבד ןיב אוהה קידצה תא ונתנש אלא ןרטיעו
 םייברעה םע הזה דידי ררי וליאש ןתעייסמ המכ םיקידצ לש ןתוכז עידוהל טולו ירצו תאכנ םיאשונ םהילמגו 'וכו
 תומי אלש םיבומ ןונחיר לכו םימשב םיאלמ םיקש הי'בקה ול ןמז אלא ןרטעו םילמג חירמ ותוא םיתיממ ויה אל
 רמא 'וכו םרכב ןיבשוי םידימלתו ןופרט 'ר היח רבכו םש י"בשרד אתליכמבו ,'וכו ןרטעה .חירמו םילמגה חירמ
 ולאש תמדקמ איה ןכיא דע קידצ לש ותוכז עידוהל םילאעמשי תחרא הנהו 'וכו לכאל ובשוו רמוא אוה ירה ןהל
 םימשב םיאלמ םיקש ה"יבקה ול ןמיז אְלא ןהלש ער חירב ותוא ןיגרוה ויה אל םייברעה םע םירצמל ףסוי דרי
 ןרטע אלא ןועטל םילמג לש ןכרד ןיא אלהו םש במ אמוחנתבו ,'וכו םייברע לש ער חיר ינפמ ןהב תבשנמ חורהו
 : יוכו בוט חיר ול ןימזא אלא ער חיר ןיב ןותנ הז קידצ היהי ה'בקה רמא אלא טולו ירצ .תאכנ ביתכ ןאכו
 הדוהי רביד תומוקמ השלשב הדוהי חבשמו עייסמ הדוהי 'יגה םעש ילואו ,ל"יכב האלפנה 'יגה ןכ  .'וכו ובש הדוהיב 4
 ויכו 'יסופדב םג 'י'גהש ומכ הדוהי חב שב א" ס ןמסנ ל"יכ ןוילגבו ,הידתתמ רפסב 'יעו [?]'וכו ויחא ינפב
 רמאיו ינש הדוהי דגנכ אלא עצובו רמאנ אל ד'ממ יקופאל רבדמ בותכה הדוהי חבשב שרפמ ת''פיבו ,ר"ב 'יפבו
 ץאנ ךרב עצובו רמאנ הז לעו ץאנמ הז ירה הדוהי תא ךרבמה לכו וניחא תא גורהנ יכ עצב המ ויחא לא הדוהי
 "ס הדוהי 'ר לבא 'וכו ןגוהכ השע אלש ל"סד חבשמה ךרבמה י''שר 'יפו ('ב 'ן) ןירדהנסד .ק"פב אתיאדכ 'וכו
 השלשב שרדהש דוע בתכש ל'ררה 'יחב םג 'יעו ,'וכו ול ןיעמוש ויה אל ובישהל רמוא היה ולאש השע ןגוהב יכ
 ט''קלב קתעוה אל ןכו רבדמ בותכה הדוהי חבשב גייל .בכ"יכו 'בו 'א א"יכו פ"יכבו ,ע"פב רוביד אוה 'וכו תומוקמ
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 רנעל אל אטחש ןענכ ,סלועה ךרר שופתנו ךלנ ימא םילאעמשיל ונרכמנו וכל (זכ
 \ :ןיחא ועטשיו ונרכמנו וכל הז ףא ללקתנ

 '\ םשב סותיכ ןב עשוהי 'ר  ,םינידה ןחיא ורבע םירחוס םיניירמ םישנא ורבעיו (חכ
 התתנ החיצרשכ (וי גסתיעשי) 'וגו ונכל חישקת ךיכרדמ י"י וגעתת המל 'תכ ןומיס 'רב הדוהי

 :אונשל םבלב התתנ החיצרשכו בוהאל םבלב +
 לחרלש הנב םתרכמ םתא ה"כקה רטא [ףסכ םירשעב םילאעמשיל ףסוי תא ורכמיו]

 רמא ןומיס 'רכ הרוי 'ר רטא ,ירוצ הנמכ ןכלש םיעלס 'ה שירפמ םכמ רחא לכ היהי ךכיפל םיעלס 'הב
 6טס יכ כ'מ למומנס ,('נ ט"י) כ"'פ לסקיספ ,'ד ו"ע כ"פ סילקס 'טוכי ,סט טוקנ' 6  :סש טוקל 8 :  סט ץוקני 1

 :" "ק ר"פ סנכ כנדמנ ," 'יכ סט 6עותנס ,'ז "יס

 | (נ יל ונרכמנו -- ימא) יתכאחפד ורטא .5 |ימא | ל םילעמשיל [םילאעמשיל ** | כ ונירכמנו 1
 ,פ5 םייקחנ 2 | כאפ אטח | םלוע לש וכרד | ם סופתנ .2 שופתנ .יזְד סופתנו .א[ְו [שופתנו | !א וכל

 ורבעיו ** 8 | יכאפ יל ויחא ועמשיו | יתאחוד םילאעמשיל ונרכמנו ,כ ונירכמנו .פ [ונרכמנו | ₪ רכמנ
 ,1ו יינוידמ .] "וגו םינידמ , כא םירחוס םינידמ .2 םירחס םיניירמ | ל יו [יתכגאופד"ל םישנא

 :ג'אפ ןיניידח :תכ"אוד סיניירה | .י ןינידה | %א םתוא | ל ודבע [הכע'* | ₪ 'ל .%%א םינידמ
 .| ן פחיוב , 1 סותייב | ?אופ רב .כנ1א 'רב | א הדוהי .[ך עושוהי [עשוהי | ד םינוירה ,"] םיניידמה

 | תנד וניעתת .יכאופ [ונעתת | ת יל .יכאד 'יחכ .נופ ['תכ | תפד רב .ן ריב :כנ'א [רב | ן הדוי 4
 | ן יל .יתדד ךיכודמ .1ל 'וגו ךיכרדמ .2'אפ ךתארימ (כ וגיבבל) ונבל . .ךיכודמ [?%א 'וגו -- ךיכרדמ *

 ,[ןוכנפְד חיצושכו .ן [התיצרשכוס | יכ"'א3אפד תחג .תןג] [התתנ | יתכנ""'א*אפְ היצרשכ ,ן [התיצרשכ

 [ח ףסכ --ורכמיו * 6 | ן אנשל | ל יל .כ וניבלב [יתגאופד סבלכ* | יכנאפד תתנ .תךו [התתנ | יא תיצרשכ
 שמח ןהש תועמ ףסכ םירשעב .ש ג""אח] םיעלפ שמחב .ו'א [םיעלפ 'הב 7 | ו ל"א | יתכנאופדל ל
 ..דחאו .תד רחאו .שכפ ([פכמ | ח יל .ישג אהי [היהי | ₪ח ךכל ;ת ךכ יפל | .כפ 'ל .תד םיעלס
 יה ,!א םכלש ייעלפ 'ה .נ?אחופ ןב ..שמח |[ןבלש םיעלס 'ה | י ןתונ ,[ְ] שירפמ היהי | ינאְ] םכמ
 /\ [הדוי ;[ך ירוצד | ם 'נמב .ן אנמ ." אנמב | ןְ םיעלס ([ןך השמח) שמח ונב ךרע ,י םיעלס
 | יא 'ל ה"בקה רמא | ל יל [ןומיס ** | פד רב .ן יריב .תכנ*א ['רב | תכגאחפְ הדוהי

 לעב ןטיסל רבדט 'כה ובש הדוהי תולמה ופסותנ ןוילגבו ,יתעדל תירקיעה 'וגה איהו] ג"המבו בוט לכשו
 ןאכ רמאמה לעב םש םג אוה הז םשו ,רבדמ בותכה הדוהיבש ינפמ הדוהי 'ר 'יגה הנוכנש רומאל רמאמה
 הרוהי רבד תומוקמ יגב ט"קלב ייגהו ,['וכו הדוהי חבשב 'יגה כ"חא שבתשנ הזמו ,(864 דצ ליעל כ"שמ יעו)
 'ר 'טא ג'המבו 'וכו םהילע ךלמ ו הו א ש עו ויחא ינפל 'וכו רביד תוטוקמ 'גב בוט לכשבו ,'וכו ויחא ינפ ל
 שרפמ ןכו 'וכו וירבד ועמשנו םהילע ךלמ ותא ושעו ויחא ינפל 'וכו רבד תומוקמ השלשב אעלא 'ריב הדוהי
 ךלנ ורמא 'יגה תשבושטו ,'וכו ךלנ הדוהי רמא | .'ןכו ךלנ 'מא 1  :וירבדו ותצע ועמשש ךלמ והואשעו ר"ב 'יפב
 רבעל ללקתנ אטהש ןענכ םהל רמא הריכמ ךרד םהל ,חתפש הדוהי האר המ 'וכו ונרכטנו וכל שרפמ ט"קלבו ,יוכו
 ןענכ םלוע לש וכרד שופתנו ךלנ רמ א 'וכו וכל םש בוט לכשבו ,םילאעמשיל וגרכמנו וכל אטהש הז ףא
 * 'יפב שרפמ ןכו וימרמ הנהתנו דכעל ונרכמנ וניבא ינפל הער הבד איצוהו אטחש הז ףא ללקתנ דבעל אל אטחש
 שופתנו ךלנ םהל 'מא "וכו וכל קתעוה 564 'ומע ג'המבו ,דבעל וגרכטנ הבד ונולע איצוהש הז ףא ריב
 שבתשנ ל"יכב | .'וכו ורבע 8 :םולאעמשול ונרכמנו וכל אטחש הז ףא 'וכו דבעל אל אטחש ןענכ 'וכו וכרד
 ליז יישר 'י'ג בתכ א"אבו ,ןינידה טוקליב ןכו םינידה 'יגה הנוכנו ,םירפפה ראש 'יגכ יתהגהו ודבע
 הולו :ףסויל םהיניבש תקולחמה ייניידמה 'תוא ורבע אתיא רי'פדב ר''ב 'יפבו ,םהיניבש תקולחמה 'יפו םינידמה
 רכזוה אל סותיב ןב י"ר ארומאהו ,'וכו ונעחת המל 'תכ ס"ביר םשב ('סותיב ןב עשוהי 'ר רמאמ ךמסנ שרדה
 !ה שירפמ םהמ דחא לכ היהי ךכיפל ףסכ םירשע ןהש .םועלפ 'הב 7 :190 דצ ג"ח א"הגאב 'יעו רחא םוקמב
 םשו 'וכו ונב ןוידפ שירפמה ט"מ ח"'פ תורוכבב ןושלה ןכו ,ירוצ הנמב רוכבה ונב ןוידפל רמולכ ןב לש םיעלס
 ש הנמ יסא 'ו רמא ירוצ הנמ 'ב ט"מ םש ארמגבו ירוצ הגמב ןב לש םיעלס שמה 'ז הנשמ
 רבדטב) ןבה ןוידפב םיבותכה שדקה לקשב םילקש תשמחו  ,'וכו םיזוז 'ד עלסהד רוצ תנידמב אצויה י'שריפו ירוצ
 ףסכ םורשעו ,םש י"מב 'יעו 'וכו םיעלס הרותב םירומאה םילקש לכ 626 דצ ליעל ללכהכ םיעלס 'ה ןה (ז"ט חיי
 אבוה ירוצ ףסכ ה"דב 'ב 'ג תורוכב י'ישריפב ייעו (ןירניד) זז םירשע שרדה יפל ויה ףסוי תריכמב ןאכ םיבותכה
 .ללכה ןושלו) ירוצ רניד יוה ףסכ אלא לקש ביתכ אלד אכיהו 'וכו ירגיד העברא אוהד ירוצ עלס יוה לקש ביתכד
 "גתכו ,(םש א"שרהמ תודגא 'יחב 'יע 'ןכו עלס םתס הרותב רומאה ףסכ.לכ 'א 'נ םש תורוכבד איגוסב
 ,'וכו ןב לש םיעלס שמח וכו ךכיפל םיעלס (שמהב) 'הב 'וכו םתרכמ םתא יתנייצש י"כב 'יגה םג ל"יכב ונונפלש
 ונב ךרע שירפמ 'וכו ךכיפל םיעלס שמח ןהש תועמ ףסכ םירשעב 'וכו םתרכמ םתא ףסונ שוריפ סע 'יגה 'יסופדבו

 /'ןכ| םילקש תשמח ףסכ ךכרעב הדפת שדח ןבמ ויודפו םש רבדמבב כ"הלכ ונב ךרע סעט ילואו ,םיעלס שמו
 םכמ דחא לכ אהי ךכיפל רגיד אוה ףסכו ףסכ 'כב םיעלס שמחב להר לש הנב םתרכמ םתא שרפמ ר'ב 'יפבו
 רכזח ךכרע היהו ביתכו רבהמ בותכה ןיכרעבו שירפי ירא ('ב ז"כ ,ארקוו) אילפי יכ שיא ביתכד םיעלס 'ה שורפמ
 םורשעב יוכו ורבעיו שרפמ ט"'קלבו ,(ו'זרהמ 'יפב םג 'יעו 'וכו הדופכ לי'צ ילואו) ורוכב ונב הרופל ףסכ םילקש השמח
 991 רצ בוט לכשבו ,לחר לש הרוכב תחת רניד 'כ ןהש םיעלפ 'ה תתל לארשי ירוכב ובייחתנ ןדגנכ ףסכ
 הרוכב םתרכמ סתא ה"בקה רמא אוה ףסכ לש רניד ףסכ הזו ןירגיד 'ד עלס יכ םיעלס שמח םה ףסכ םירשע
 לייכב 'יגה ם'בור רמאמבו ,םיעלס 'הב דלונש םחר רטפ תודפל םתא םיכורצ ךכיפל םיע ל פ ש מ חה ב לחר לש
 לע רבועש סהמ דחא לכ היהי ךכיפל עלס יצה דחא לכל עיגהו םתא היה אל ןימינבו םיעלס 'הב כ'ג
 = אילט ט"וכ ריב ייפב ה'כו ףסכ ('כב) םירשעב ךומסב 'יגה םירפסה ראשבו ,לקשה תיצחמ עקב ןתונ םידוקפה
 הנב ורכמש ויה םיטבש הרשעו ןירגיד םירשע םה ףסכ םירשעו ףסכ םורשעב לחר לש הגב םתרכמ םתא שרפמש
 םכמ דחאו דחא לכ ויהי ךכיפל לקש אוה ןירגיד העבראש לקשה תיצחט ןהמ דחא לכל עיגהו לחר לש
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 ר"הה עקב עיגמ םכמ דחא לכ היהי ךכיפל םיעלפ 'הב לחרלש הנב םתרכמ םתא םיטבשל ה"כקה
 : (וכ חל תומש) תלגלגל עקב

 ןויכו ותינעתבו וקשב היה קוסע 'א רזעילא 'ר היה ןכיאו 'וגו רובה לא ןבואר בשיו (םכ
 התיה תיבה תוחרט לכ 'א עשוהי 'ר ,'וגו ןכואר בשיו ד"הה רובה ותואל ץיצהו ךלה הנפינש
 ול רמא ,'וגו רובה לא ןבואר בשיו ד"הה [רוכה ותואל] ץיצהו ךלה הנפנש ןויכ וילע תכלשומ
 דמוע ךנב ןכש ךייח הליחת הבושתב תחתפ התאו .הבושת השעו ינפל םדא אטח אל םלועמ ה"כקה
 :(ב די.עשוה) ךיהלא י"י דע לארשי הכבוש עשוה הז אוה הז יא ,הליחת הבושתב חתופו

 :לייקס כ .עטוס 'קלי 5 | : "פ ילטע טכדע , [יפ ע"5ק לייפפ] ,('6 עיכק) סנוט 'פ 6ס;יקפ ,סט עוקלי 3

 ,ישנ אהי [היהי | יתכנאחופד ףסכ (א 'כב) םירשעב [םיעלס 'הב | יא יל ,ָב ןיטבשל [םיטבשל 1
 ,כחפ ועיגמ היהי .שתנ"ןד ועיגמ .ן [עיגמ | ינאחְו םכמ דחאו ,תףפד דחאו .שכ [םנמ | 'כחפ יל

 יכנד תלוגלוגל .ם תלגלוגל .ןת תלוגלגל ,"ל תלגלגל = .אחו [עקב | "א ןתונ  ,י1א שירפמ
 (ח 'יתכד ונייה) ד"הה ,3א תלוגלוגל ..ד"הה ,?אָו תלגלגל עקב (*א 'אנש) איה 'הדה [תלגלגל --- ד"הה
 רובה לא .יכאחד רובה לא .נ ['וגו -- לא 8 | יכנפ 'ל .תחד לקשה תיצחמ ([ך תלוגלגל) תלוגלוגל ..
 יה [רזעילא 'ר | אפ ןכיה .כ ןכיא .יתגד ןכיהו .חְו [ןכיאו | פ 'ל .ן "גו ,ןך רובב ףסוי ןיא הנהו
 ,הפ ימא | ן רזעיל 'ר ..רזעיל 'ר /תנאד רזעילא 'ר (ןך עושוהי) עשוהי 'רו רזעילא 'ר + ,יכ רזעלא
 , [הנפינש ןויכו | ם וקשבו ותינעתב | תוד יל .?ת קוסע היה :ישכנאחפ [היה קוסע | יתנאחְד רמוא

 [ץיצהו | יל .,5פפ אב [ךלה 4 | ן ותינעתמו וקשמ הנפנש ןויכו ,ִד הנפנשכ :יכאחפ הנפנש ןויכו

 לא [וגו | י יל ןבואר -- ד"הה | + רובה לא .כאפ רובב .] רוב ותואל | י 'ל .2 ץיצה ,ן .ץוציהו
 עשוהי 'ר ,ל "וגו . . ד"הה ץיצהו . . עשוהי 'ר ['וגו -- עשוהי 'ר * | יפ יל .ן וגו רובה לא .תכנאחְד רובה
 חרוט ...ימוא עשוהי 'ר ,1 ןבואר בשיו יהדה רובה ותואל ץיצהו ךלה הנפינש ןויכו . . תיב לש ותוחרט . ."'א
 . . תיה התיב לש ותוחרט . .ימא 'שוהי 'ר ,[ָ רובה לא . .בשיו 'יתכד ונייה 'ץיצהו ךלה הנפנש ןויכו . . תיבה
 ותוחרט . .'מוא עשוהי 'ר 1, ְך רובה לא ...בשיו 'ד'ה'ה רובה ותואל . . ךלה תיב לש ותוחרטמ .הנפנש ןווכו
 'ר | ;] "וגו ןבואר בשיו איה הדה רובה ותואל .. ךלה תיבלש ןתוחרטמ הנפנש ןויכו . . תכלשמ התיה תיבלש
 [הבושת --םלועמ 6 | תכאפד 'ל ,1ו רובב ץיצהו הנפנש ןויכו . . תכלשומ . . תיב לש ותוחרט לכ רמוא עשוהי
 ,ן הליחת . .התחתפ [הליחת -- תחתפ | כנפ יל התאו | כפ 'ל .א הבושת ..ינפל הלחת םדא ...םלועמ
 ןבש | 1 'ל ,1י1אְח הבושתב (3ו התחתפ) תחתפ ,1ך הלחת ..התחתפ ,(עשוה)יתככאפ הלחת ..תחתפ
 | ינ יל .תכאחפד הלחת ,ן [הליחת 7 | (םש) יכפ חתופ .ך חיתופו דמוע [חתופו דמוע | (םש) ו עשוה. ךנב

 | (םש) ו יל עשוה הז | (םש) יכפ 'ל י"א הויאו .ח הז יאו ,ךַנו הז הזיאו ,1אְד הז הז יאו [אוה הז יא

 | (םש) יכאופ יל . 'וגו ךיהלא ..דע [ךיהלא -- דע

 ףסכ םירשעב לחר לש הנב םתרכמ םתא ה'בקה רמא 994 דצ בוט לכשכו ,תלוגלוגל עקב שירפמ
 [(128 דצ ב"מ אמוחנתל אובמ) אמוחנתל אייכ תופסוהב 'עו] תלוגלגל עקב ןתונ םכמ דח א לכ אי ךכיפל
 הימחנ 'רו הדוי 'ר 'וגו םידוקפה לע רבועה לכ ונתי הז ביתכ אתיא םשו ,םילקש 'שוריב םירמאמה רחא ןונגסבו
 לכ אהי ףפכ םירשעב לחר לש הרוכב וכמש יפל שיקל ןב ש"ר םשב יול 'ר ּהיכרב 'ר "מו
 הרוכב הרכמש יפל יול 'ר םשב םהניפ 'ר ףסכ םירשעב ורוכב ונב תא הדופ דחאו דחא
 ןתונ דחאו דחא לכ אהי ךכפל עבט ןהמ דתאו דחא לכל לפנו ףסכ םירשעב לחר לש
 תפסוהו תונונגסה יבוברעו :ש"ע םש אמוחנתבו םילקש '5 אתקיספב םג ורדפנ ולא םירמאמו ,עבט ולקש
 !ה םהש ףסכ 'כב ףסוי הז לחר לש הרוכב םתרכמ םתא היבקה רמא םש ר'מבב ימתסה רמאמב םירבד
 לע | .ותונעתבו וקשב 8  :ירוצ הנמב םיעלס 'ה רוכבה ונב הדופ םכמ דחאו דחא לכ היהי ךכיפל םילקש
 שרדמבו ,אוה קוסע 'יגה ט'קלבו] ''חעו ת"הע י"שריפב םג היכו 'וכו היה קופע ייגה הנוכנו ,ויבא יעוצי לבלבש
 תופסותבו ,[םש נ''חבו 'א ייפ ה'פפ ןמקל 'עו 'וכו ויבא יעוצי ךפהש .לע הבושתב רזחש ותינעתו וקשב קוסע הדגא
 תדגאהכו 'וכו ותינעתמו וקשמ בשש דמ למ רובה לא ןבואר בשיו שרדממ .אבוה 'וכו םרג ימ הי'דב 'א .בי'צ קי'ב
 לע אמוצב ביתי הוהד יהונבז דכ דועסמל ןוהמע הוה אל םורא אבוגל ןבואר בתו 'א י'רתב םגרותמ א'ר .ירבדב
 ה'כו  ,גיוכבו ו'יכב םג 'יגהש ומכ רוב ה ו תוא ל ץיצהנ ךלה יתמלשה י"ר ירבדבו  ,'וכו יובא עצמ לבלבד
 לכ ההלבב עשפש המ לע ותינעתבו וקשב היה קופע שרפמ ריב 'יפבו ,םתומילשב םירמאמה םשו ר"פדב
 ראשנו י"ר רמאמ טמשנ ו"דבו ,רוכב היהש לע ןבואר לע ןילע תכלשומ התיה תיב לש ותחרוט
 ףוסב ןוכנ אלל רמאמה ומילשה אשראוו 'רבו) 'וכו 'מוא רזעילא יבר עשוהי יברו רזעילא יבר םירמאמה שאיב םש
 יבר היה ןכיה 'וכו ןבואר בשיו כ'ג קתעוה ויער ייפ מ"הונמבו ,[חיייכו] 'בו 'א א"יכב םג אוה ןכש אלפו ,(ןינעה
 ןבואר בשיו ד'הה רובב ץיצהו ךלה הנפנש ןויכו ותינעתבו וקשב היה קוסע רמוא רזעילא יבר עשוהי יברו רזעולא
 פיכב גיל ךומסבו ,עשוהי 'ר רמאמ רסח כ"יכו פ"יכב םגו ,'וכו אטח אל םלועמ ה"בקה היל ,רמא רובה לא
 בואר בשיו םירמאמה םש אתקיספבו ,הדנא שרדמבו טקלב םג קתעוה אלש 'וכו םדא אטח אל םלועמ כי'יכו
 הנפינ אלו ועריאש השעמ ותוא לע קסוע היה ותינעתבו וקשב רמוא רזעלא 'ר ןנ ברו עשוהי 'רו רזעלא 'ר 'וכו
 לש תוחרט רמוא עשוהי 'רו וידגב תא ערקיו רובב ףסוי ןיא .הנהו רובב ץיצהו אב ותינעתמו וקשמ הנפנש ןויכו
 ורמא ןנברו רובב ףסוי ןיא הנהו רובב ץיצהו אב תיב לש תוחרטמ הנפנש ןויכו וילע תכלשומ התיה תיב
 הזיאו םימשבש םהיבאל .לארשי תא ריזחמ ךנב ןבש ךייח יובאל אביבח ארב רזחמל תשקב התא ה"בקה ול רמא
 י'מב 'יעו) 'וכו רושא ךלמ רפאלפ הלגה רשא וגב הראב ביתכו יראב ןב עשוה לא היה רשא 'ה רבד עשוה הז
 הבושתב חתופו אב ךנב ןבש ךייח הלחת הבושתב תחתפ התא ה'בקה ל"א היכרב ר"א (990 דצ ליעל
 רמוא הדוהי 'ו הימחנ 'רו הדוהי 'ר 'וכו ןבואו בשיו םש ב'מ ילשמ שרדמבו ,לארשי הבוש הליחת
 ןבואר בשיו דחה ואצמ אלו רובה ךותב ץיצהו אב ותחרטמ רטפנש ןויכו וילע .תכלשומ :התיה תיב לש ותחרט

 מ +
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 המור .ומרש סיוע ריעש המל םיזע  ריעש ומחשיו ףסוי תנתכ תא וחקיו (אל
 :םראה סדל

 < 7 ה'בקה רטא ןנחוי 'ר רמא [ךנב תנתכה אנ רכה] 'וגו םיספה תנתכ תא וחלשיו (בל
 :(הכ חל תושארב) אנ רכה עמשתש ךייח אנ רכה ךיבאל תרמא התא הדוהיל

 הער היח יגב תנתכ ימח אנא המ ערי אנא היל רמא ינב תנתכ רמאיו הרוכיו (גל
 :רפיטופ תשא וז והתלכא הער היח שרוקה חור וב הצנצנ הינוח 'ר רטמא ,והתלכא

 םיטלכנ םדנל ,ד"י יס נ"יפ קנכ רנדענ ,'נ " קטו ,6'י "פ  ס'פפ ןטקל ,סש טוקל 3  :כ"טק 'כ םיקלי 1
 : סט סיסלכנ םדנס ,נ'טק 'כ סוקל 5 :'ם"פ) ל"קפ

 -- וטחשוו * | י?לאח 'ל .ָך םוספה תנותכ . .וחקיו .[ך ףסוי תנותכ . ,וחקיו . אופ [ףסוי -- וחקיו 1
 | כ = ינפמ .'אח -. יפל [ומרש | ו וטחש המל .תדד המלו .כנאחופ [המל | גול :וגו (יתכאחפד םיזע
 םיספה תנותכ . . וחלשיו .ן ['וגו -- וחלשיו 8 | ןחוְך םרא לשל .'י'אפ םדא סרל .כנ'א |םראה םרל2
 [!א ךננ -- רכה * | י'אח יל .ם תנותכ ..וחלשיו .תכג'א םיספה ([ך הגותכ) תנתכ . .וחלשיו ,ך 'וגו
 תרמא 4 | י"א | 'א ןתנוי | תכג'אופדל יל .ח אל םא איה ךנב ..רכה ,י ךנב תנותכה ..רכה
 | ךל תרמוא רמחש [עמשתש | 'א איה ךנב תנתכה -, [אנ רכה | תיאפד 'ל .יכנ'אחו (ךיגאל | כ התא
 | 'א .הטמהו םיליתפהו ..ימל :יכנ"א (?א םילתפהו) םיליתפהו ..ימל .[ךַפ תמתוחה ימל - [אנ רכה
 [היל | "א'א בקעי רמא | תן תנותכ .יכ'אופ [תנתכ | (ןוילגב םלשוהו) ?ַא 'ל ימח -- חריכיו 5
 | ן הנא .יתכנ''א!אְד אנא .ם |אבא | י אנא ערי .ן עדי הנא | י יל .2 תיל היל .ת"א'אופד תיל
 | ן הויח | ית יל .'א . . תנותכ רמאיו .%% . .תנתכ רמאיו .נָוְד .. תנותכ ,2כפ [ינב תנתכ | 3 ימוח
 | **א'א אנינח ,פ אינוחנ .[ך אנוה .ך אנוח .כנח] אינוח | ןד 'וגו והתלכא .ל 'מא [י'תכגאפ והתלכא * 6
 | א - רמאו [היח | יתנאד שדקה .כהו [שדוקה | ל יל |ב ** | ד הצנצינ .יתכנאחפ [הצנצנ
 | ו ערפיטופ | תכנאחופְך לש ותשא ,י [השא

, 
 ואצמ אלו רובה ךותב ץיצהו אב ותינעתטו וקשמ רטסנש ןויכו 'וכו קסוע היה ותינעתבו וקשב רטוא 'ימחנ 'ר 'וכו
 ירפסב ורוקמ הבושתב היה קוסע ןבוארש שרדהו] היה ןכיאו הידב 1018 רצ ליעל י"מב 'יעו 'וכו ןבואר בשיו ד"הה
 המוד ומדש 1  :[וכו השעמ ותוא לע וימי לכ הנעתט ןבואר היהש ךדמלל הבושת ןבואר השעש א'לפ ןנחתאו
 הרגא שררמבו .םדאה םד ל המוד ומרש םיזע ריעש המל םיזע ריעש וטחשיו 'וכו וחקיו ט"קלב ה"כו | .'וכו
 יישריפבו / ם ד א ל ש ל המוד ומרש 865 'ומע ג'המבו ,םדא םדל המוד ומדש ינפמ םיזע ריעש ומחשיו
 :ףכו ארבגרל ימד הימדא םורא םגרותמ 'א י"רתב םגו ,נ'תעו םדא לשל הטוד ומד םיזע ריעש ת'הע
 םהס הז יא הילע וסיפיהש םיספ 1010 רצ ליעל שרדהכ ויבאל םיספה תנתכ תא איבה אוהש .'וכו תרמא התא 4
 ןנחוי 'ר 'מא םיספת תנותכ תא וחלשיו םירטאמה ביכרה םש ג"הטבו ,['ב 'יס ה"צפ ןמקל 'עו| הדוהיל תלעו ויבָאל הכילוי
 .רכה ךיבאל תרטא החא ה"בקה ול 'מא אנ רכה ול 'מאו ויבא לצא אב הדוהיל תלעו סהיבא לצא הכילומ ימ הילע וסיפה
 וכולויו התוא לוטי ימ הז סע הז ןיסייפמ ויה 'וכו םיספ א"ד םש בי'גאבו ,אָנ רכה ךל תרמוא רמת ךייח אנ
 הרוהי ךלה 'וגו םיספה תנותכ תא וחלשיו רמאנש וריב החתוא וחלישו הדוהיל אב וסיפהש ןויכו םהיבא כקעי לא
 'וגו אנ רכה ול תרמאו ךיבא לש ויעימ תקספ התא הרוהיל ה"כקה ול רמא 'וגו רמאיו הריכיו אנ רכה ול רמאו
 רכה 'פל א"י 'וס ה"פפ ןמקל םג רדסנ רמאמהו ,'וכו תאצומ איה רמאנש ךכ עומ של ךל שי התא ףא ךייח
 א טה ר"א אתיא םש הטוסבו ,אנ רכהל אנ רכה ךומסל ידכ רמא ןנחוי 'ר 'ב 'יס םשו .'וכו תמתחה ימל אנ
 *רכח ותורשיב רכהב איה ךנב תנתכה אנ רכה רשיב רכהב והורשיב רכהב ויבאל רשיב רכהב אנינה יברב
 םיספה תנתב ויבאל איבה אוהש הדוהי דגנכ תאטחל דחא םיזע ריעש םש ר"מכב ימתפ רמאמְבו ,'וכו ימל אנ
 תנתכה אנ רכה רמאו ויבאל האיבה הדוהיו 'גו םיזע ריעש וטחשיו 'נש ריעשה םדב והוליבטהש ףסוי לש
 ריב ורדשו םגרותמ 'א י"רתבו ,'וכו תמתוחה ימל אנ רכה רמת ול הרמאש הדמ התואב ול רדמנ ךכל 'וגו ךנב
 בוט לכשב שרפמ ולא :תודגא י"פעו ,'וכו ורמאו ןוהובא תול יהותייאו רייצמ דוגרפ תי ההלב ינב דיבו .הפלז ינב
 תוחפשה ינב ואיביו תוחפשה ינב י"ע וחלשיו אלא ןמצע ןה ורמאיו ואיביו חילש ידי לע עמשמ וחלשיו 221 רצ
 ןנחוי ר"א םש אבוה כ"חאו ,'וכו תנתכה אנ רכה רמאו הרוהי אב ונאצמ תאז אלא םולכ ורסא אלו םהיבא לא
 עטנעמעלע ןעשידגה איד ,אריפש 'עו] 'וכו אנ רכה ךל תרמוא רמת ןכש ךממ הבוג ינא ןושלב וב ךייח ה"בקה רמא
 :אנא ערי רטא 'יגה טוקליב םגו ,ל"יכב ה"כ .'וכו אנא היל רמא 5 :[29 דצ סנרוק סעד לויט ןעדנלהעצרע םיא
 המ עדוי ינא הדוהיל בקעי ול רמא 'וכו רמאינ הריכיו רמאמה םעטו ,פ"יכב םג אתיא יטח אב א המ 'יגהו
 "  רמא םש ב'גאב ןכו ,והתלכא הער היח רמא הדוהי יפלכו ונבל באה יטחרב האור ינאש המ 'ולכ האור באהש
 < לא הדוהי רמאיו רמאנש הצעה תתנ תאש ינא עדוי והתלכא הער היח ךכ ינבל השעש ימ ינא עדוי בקעו ול
 התא ףסוי ףרט ףורט הדוהי הירא רוג רמאנש הרוהי הז אוה ימו היראה ןמ הער היח ןיאש 'וגו עצב המ ויחא
 ףוסב אבוה טוקליב .םגו) ,בישר תורעהב שיייעו 'וכו תילע ינב ףרטמ רמאנש תוכלמל תילעו ותוא תפרטש
 ונינפלש שררמה ןושלב] (הדוהי הירא רוג 'יתכו הירא אלא הער היח ןיאו הער היח 'גש הדוהי הז א"ד רמאמה
 דע ופרטנ יתונויער 'ולכ :ימח אנ א המ 'וכו אנא תי ל  ייגה רתוי הנוכנו ,הדוהיל ןווכ בקעיש רברל רכז ןיא
 םדאל םלשמ הייבקה הער היח ינב תנותכ רמאיו הֶריכיו וז הפסוה ןאכ אצמנ ת"יכבו ,האור ינאש המ עדוי ינגיאש
 ומרגו ה"בקה ונממ ערפ ושע ינב הז התא 'מול ול םרגו ויבא קחצי תא בקעי המרש ליבשב הדמ| דגנכ הדס
 הצנצנ רמא (אנוה) היגוח. 'רו ,[292 רצ בוט לכשב 'עו 'וכו תיל 'מא ינב תנותכ א"ד ינב תנותכ ימול וינב ול
 תשא אשתו בודה תא ךב הרגמ ינא 1010 רצ ליעל ןכו וב הרגתתש רפיטופ תשא וז והתלכא הער היח ק"הור וב
 י"רהב םגרותמ חי"ר ירבדכו ,'ט 'יס ה"פפ ןמקל אינוח 'ִר רמאטב םג ק"הור וב הצנצנ ןושלה ןונגסו ,'וגו וינודא
 אשרוק חורב אנא ימח אלא לטקתא אשנ ינב די לע אלו היתלכא ארב תויח אל ,'וכו רמאו הערומתשאו 'א
 שדוקה ריע ישנא ומגרת 'וכו ינב תנתכ 994 דצ בוט לכשבו ,'ב י"רתב םג 'יעו הילבקל אמייק אתשיב אתיאר
 וב הצנצנ רמאד אנוה בר תטישבו םש שרפמו ,הילבוקל אמייק 'וכו אנא ימה אלא היתלכא אהשיב אתייח אל
 שדוקה חור ןיאש שדוקה חורב רבד אלש םורמוא וניתוברמ שיו ערפיטופ תשא וז הער היח רמאו שדוקה חור
 / ט"קלב 'יעו ותתלכא תויחבש הער היח התא רבד הדוהי דגנכ אלא 'וכו תובצע ךותט אלו תולצע ךותמ אל הרוש
 והתלכא הער היח יגב תנתכ ימח אנא אמ עדי אנא תיל היל 'מא רמאיו הריכיו שרפמו פרוג םש ג"המבו
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 כ ןכיאו עורקל םהיבאל ומרג םיטבש היעשוה 'ר 'שמ סחניפ 'ר ויתולמש בקעי ערקיו (דל
 ונב ןכל ערפנ עורקל םיטכשל םרג ףסוי ,(גי דמ תישארב) 'וגו םתולמש וערקיו םירצמב םהל ערפנ ו

 הריבה ןשושב ול ערפנ ןכיהו עורקל םיטבשל םרג ןמינב ,0 ז עשהי) ויתולמש עשוהי ערקיו
 ןדריה רבעב היצח ותלחנ הערקנ ךכיפל עורקל םיטבשל םרג השנמ | ,(א ד רתסא) 'וגו יכדרמ ערקיו
 מ :ןענכ ץראב היצחו

 סט סעוסנס ,נ"" 'יפ ןקמ 3'ע לעוסנס ,'ס ייס ב''פפ ןעקל ,ו"ככפס יכ כסס6 יקלי ,זי" יכ עטוסי 'קלי ,סמ עוקני 1
 : ד"פ לפס6 תדגס ,סש 6''וג סיכסל סינפ שכדמ ,('6 'ד) עדי יכדכעו .'פ לסקמ שכדע ,'ג ייפ יי'פ סילכס םכדע ,"* ייפ

 | א םוחנת ,(עשוהי) יכנפְד סחנפ / [ךואו [סחניפ | תכאפ ר"א | א 'ל ,ג?אְו ויהלמש [ויתולמש 1
 ,ל אנינח 'ר 'שמ .(םש) ו איעשוא 'ר םשב . 1 איעשוה 'ר םשב .ְוְד היעשוה 'ר םשב [היעשוה 'ר 'שמ *
 ערקיל םהל ,5 םהיבא תלמש ערקהל ;ם ןהיבא תולמש ערקהל .יב ערקיל םהיבאל | קֶז םיטבשה | כאפ יל
 | תנ ןהל 2 | (םש) ?ַא ןכיה .כפ ןכיא .יתנד ןכיהו חו [ןכיאו | א םהיבא תלמש .(א םהל ערקיל)
 | יתנ:אח 'ל .כ'אפ ורומח לע שיא (כ סומעיו) סמעיו [רגו | .25א] םתלמש > | יל  [םירצמב **
 ערקיל .ן ערקיל ,כפ  ערקל) עורקל . .פסוי  ,ל ויתולמש . . ערפנ םיטבשל . .ףסוי= [ויתולמש --- ףסוו *

 (כפ ינש ונממ ערפנ-,ן ול ערפנו ,1א רמאנש ול ערפנ) ינש ול ערפנו ונב ןב (זך דמעו) דמע (1%א ןהיתולמש 4
 | יב יל ,(םש) % ויתולמש . . ערקיו ךכיפל .ערקיל ..פסוי /תככאחופד (%א ויתלמש) ויתולמש . .:ערקוו מ

 /חו ןכיאו) ןכיהו (כ ערקהל .1א ערקיל .ןפ ערקל) עורקל :.םרג (כחו ןמינב) ןימינב ['וגו -- ןמונב 3

 ערקיו (כ1אפ ינש ןשושב = ,] הריבה ןשושב) ינש הריבה ןשושב (1א ערפנ) ול ערפנ (ם/ןכיא  ,אפ ןכיה
 היצח ותלחנ ערקנ ךכיפל (י םיטבשל . .השנמ) ערקיהל םיטבשל םרג השנמ .תכאחופד וידגב תא יכדרמ
 ,(םש) ו ןענכ ץראב ...ןדריה ץראב . ..הערקתנ ךכיפל 'ערקיל ..השנמ | ,יב ןענכ ץראב היצחו ןדריה רבעב
 ו ערקל) עורקל ..השנמ [ןענכ -- השנמ 4 | (רתפא) 3ו ןענכ ץראב . . ןדריה רבעב . . הערקנ .. ערקיל ..השנמ

 רבעב (] הייצח) היצח ותלחנ (ַו הערקוה .כאפ הערקנ) הערקתנ ךכיפל (5פ ערקהל ,1א ערקיל

 הריבה ןשושב ול ערפנ ןכיהו ערקיל ..ןימינב .תכאהופד ןענכ ץראב (ן הייצחו) היצחו . . (ך ץראב)

 ערפנ ייפל ערקיל ...ןמינב ,(עשוהו) 11 וידגב . .ול ערפנ ךכיפל ערקיל . . ןומינב  ,ו וידגב תא יכדרמ ערקוו
 ערקיו 'נש הריבה ..ול ערפנ ךכיפל .ערקיהל ..ףסוי ,(רתסא) 9 וידגב ..ערקיו רמאנש הרובה ..ול
 | 1 יכדרמ

+ 

 ,ארופש 'עו] רפיטופלש ותשא וז ןהתלכא הער היח עדי אלו האובנלש רבד ויפמ אצי אנוה 'ר 'מא
 /ר 'שמ סחניפ !ר ןאכ שבתשנ ל"יכב | .'וכו סחניפ 'ר 1 =: [ןלהלו 68 דצ "וכו עטנמעלע ןעשודגה איד
 ,םתולמש ועלקיו 'פל ב"צפ ןמקל רמאמה ותואב ל"יכב םג 'יגהש ומכ היעשוה 'ִר 'שמ יתהגהו אנונח
 השנמו ,ןימינב תחתמא יפב עיבגה תא םישל ותיב לע רשא תא הוצש ףסוי םרג םתולמש וערק םיטבשהשו
 ועו) וכו אלמ ול רמאש ףסוי תיב לע רשא שיאה שרדה יפל היה אוהש העירקה התוא עורקל םיטבשל םרג
 םרג ןימינבו (ידו 'א ד"מ ז"ט ג"מ .תושארב 'א י"רתבו 'י יס םש אמוחנתבו  ג"י יס ץקמ ב"מ .אמוחנתב
 הליגמ 'יעו וטבשמ היה ינימי שיא יכדרמו ,ודי לע הבוחה הלגלגתנו ותחתמאב עיבגה אצמנש 'וכו םיטבשל
 סחנפ 'ר  קתעוה :ט"קלבו ,םהיבאל ומדגש המ םיטבשל ערפנש י"פעא ןימינבו השנמו ףסוו ושנענו ,יב ב"ו
 ערפנו עורקל םיטבשל םרג ףסוי םירצמב םהל ערפנו עורקל םהיבאל ומרג םיטבש רמא  היעשוה ר"שב
 'וכו השנמ וידגב תא יכדרמ ערקיו ול ערפנ ןכיא עורקל םיפבשל םרג ןימינב "וכו עשוהי ערקיו ונב ןבל
 םיטבש רמוא סחנפ 'ר 2%ל דצ בוט לכשבו ,'וכו ויצחו ןדריה רבעב ויצח ותלחנ הערקתנ ךכיפל .עורקל
 רמוא סחנפ 'ר 295 םשו ,'וגו סומעיו םתולמש וערקיו רמאנש 'םירצמב ןה י לע רפכ ןכיהו עורקל "וכו
 'אנש ערקו ונב ןב דמע עורקל םיטבשל םהל םרג.ףסוי 'וכו םירצמב םהל ערפנ :עורקל 'וכו  םימבש
 םרג השנמ "וכו יכדרמ  ערקיו 'אנש ערקו ונב ןב דמע םוטבשל העיר ק םרנ ןימינב "וכו ערקוו
 ,(נ"חעו היעשוה 'ר םשב ג"ל םש תומוקמה ינשבו) "וכו היצח ותלחנ הערקנ ךכיפל םיטבשל העירק
 ןהל ערפ ןכיה ערקיש 'וכו ומרג םיטבש ה 'מוא היעשוה 'ר םשב סחנפ 'ר 966 'ומע ג"המבו
 ערפנ ןכיא ו ער קיי ש 'וכו םֶרג ףסוי ךכו ורומח לע שיא םמעיו םתולמש וערקיו "גש םירצמב ה*בקה
 יכדרמ ערקיו .הריבה ןשושב ול ערפנ ןכיה עורקל "וכו םרג ןימינב ךכ ו "וכו .עשוהי ערקיו 'תכד :יעב ול
 סחנפ 'ר םש ב"מ םילהת שרדמבו ,'וכו היצח ותלחנ הערקנ ךכ יפל וער קי ש 'וכו םרג השנמ 'ךכו "וכו
 וערקיו רמאנש םירצמב ןהל ערפנ ןכיהה םהיבא תלמש עורקל ומרג םיטבש רמא איעשוה 'ר םשב
 ל"והש רתסא תדגאבו ,'ו ?יס םילהת יריכמ 'קליבו ש"ייעו "וכו ם תו למ ש עורקל םיטבשל םרג ףסוי ' "וכו
 ה*בקה םהל ערפ ןכיה ער קיש םהיבאל ומרג םיטבש ה רמא היעשוה 'ר םשב סחנפ יר םש בישר
 יוכו עשוהי ערקיו ביתכד י עב ול ערפנ ןכיה וער קי ש "וכו .םרג ףסוי םתולמש :וערקוו ביתכד 4 םירצמב
 סרג השנמ ךכו וכו .יכדרמ ערקיו ביתכד הריבה ןשושב ה"בקה ולי ערפ ןכיה  וערקיש "וכו םרג ןימינב ךכ ו
 'וכו םרג ףסוי ג"ל םש רתסא 'קליבו ר"פדב ןאכ טוקליו ג"וכבו ,'וכו היצח .ותלחנ הערקנ ךכיפל וערקיש "וכו
 (יכדרמ ערקיו 'נש 'וכו םרג ן מיי נ ב "וכו םרג השנמ ל"צ ג"יכבו) ןימינבל השנמ םהקוה עשוהי ?קליבו 'םשו
 סחנפ 'ר וידגב תא יכדרמ ערקיו ב"שר ל"והש רתסא תלגמ לע- אתדגאד ירפסב א"ונ םירחא םינפ שרדמב ןכו
 םתולמש וערקיו ןהל ערפנ ןכיהו ויתולמש בקעי ערקיו רמאנש ערקיל םהיבאל ןמרג םיטבש רמא איעשוא םשב
 ול ערפו ונב ןב דמע :ערקיל "וכו םרג ןימינב 'וכו היצח ותלחנ הערקנ ךכיפל ערקיל םיטבשל םרג השנמ
 םרג ןמינב וידגב תא יכדרמ ערקיו 'וכו עדי יכדרמו קר אתיא םש רתסא שרדמבו | ,'וגו יכדרמ ערקיו רמאנש

 שיא אוהו וידגב תא יכדרמ ערקיו ביתכד ה"ה הריבה ןשושב העירק ול המרג ןכיהו 'וכו ערקיל םיטבש
 'וגו םתולמש וערקיו רמאמה םש ץקמ ב"מ אמוחנתבו ,988 רצ ליעל י"מב 'יע ןמי ג ב תבותכלו ,ינימי .

 םנח לש רבדב וערקת םתא ךכ םנהח לש רבדב םכיבא ידגב םתערקה םתאא ה"בקה ןהל רמא
 וערקת ךכ םנח לש רבדב םכיבא ידגב עורקל םתמרג םתא ה"בקה םהל רמא םתולמש וערקיו םש אמוחנתבו ,'וכו
 לארשי לע ערקש יכדרמ וגממ אצי ךכיפל ןמינב לע וערק םיפבשה קח צי *ר .רמא םנח לש רבד לע םתא

8 0850116 6 



 ּצז
. 

 רפ תשרפ בשיו 16
 הל

 .וינבמ אלו וגטמ זז וניא ךכיפל קשה תא כקעי שפתש יפל וכייא 'ר רטא וינתמב קש םשיו
 פומקשה הגהו סעה אריו סרוי ,(וכ אכ אימ) סוציו ורשב לע קש םשיו באחא ,תורודה לכ ףוס רע
 מ :(א ד רתפא) 'ונו רפאו קש שבליו יכררמ ,6 ו גימ) תיכט ורשב לע

 1% :הנש םיתשו םירשע ולא םיבר םימי וגב לע לבאתיו
 = < ומוקיו ריהה םיטכשה ואשנ סהיתויחאל 'א הדוהי 'ר 'וגו ויתונב לכו ויגב לכ ומוקיו (הל

 | "ול ויה תוגב המכ ויתנב לכ הימחנ 'רד הדה לע ,ויה תוינענכ 'א הימחנ 'ר  ,'ונו ויתנב לכו וינב לכ
 8 :ותב ותלכלו וגב ונתחל אורקל ענמנ םדא ןיא אלא ,הרכק יוולו היל תווה אדח

 :'6 יי סלינמ ,כ*פ סלוע קדס ,ני'עק 'כ עוקני 4  :סט כספל םדנל ,סט כספפ טנדמ ,סט לפסל 'קלי ,נ*עק 'כ עוקני 1
 = 1[נ"י כ סט קעוחנמו ככוענ כ'ע סמוסנסו 'ס 'יק כ"פ ל'ענו] ע"לפ 6"כדפ [יעו] ," "כ כשו כ"ע לעוסנס ,סט עוקלי 5

. .% 

 .בקעי .(סש) יתנו ְך בקע וניבא .יפ [בקעי | וַנ ספתש | (רתסא) י] והכא .כאפד וגיא .תחְו [ובייא 1

 = < |וינכמ אלו | י יל ונממ | כ אל זז אל .ך אל זז וגיא .ינא ז אל .תחו [זו וניא | .כאח וניב
 .  ינאחו [תורודה - ףוס2 | תכנאחופד וונב ינכמ אלו וינבמ אלו  ,י וינב ינכמו וינבמ ,(םש)י וינבמ
 "" םונקזהו דוד ('ך לעיו) לפיו 'גש דוד ([ך םילודגה) םילודג םדא ינכב אלא גהונ וניאו תורודה ..ףוס ,כפ םלוע
 .סצוו ,זך םציו[פוצוו | (םש) וָנְד וינתמב [ורשב לע | "?א'א 'יתכ כאחאב | ףד (ך םיקש) םיקשב םיסוכמ

 לע .יתַנ [תיגמ -- לע 8 | ןך יל םעה ארו | ך 'תכד פרוי .%א 'יתכ םרוי . םרוהי | יתכגאפד יל .ן יוגו
 4 2% - וליא [ולא | ל 'וגו [םיבר םימי*** 4 | יל "וגו | 'א 'יתכד יכדרמ יל ,5 ורשבב ,(סש) ו'אְחְוְד ורשב

 | תד יל .יכנאהפ ומחנל .ן ['וגו | ל ויתונגו .ןפ ויתנב לכו ['תכאחד ויתונב לכו * 5 | פ ב"כ | "א יל
 [  ..הדה לע 'וגו וינב לכ . .ד"הה םיטבשה ואשנ םהיתויחאל 'א הדוהי 'ר ויה תוינענכ הימחנ'ר [ותב -- הדוהי 'ר *
 . ויה תוינענכ 'מא הימחנ 'ר יוגו ויתנב לכו וינב לכ ומוקיו איה הדה םיטבשה ואשנ םהיתויחאל הדוי 'ר ,ל ותב
 [ " ..ינב ..אורקל ..אלא ..יוולהו תווה הדח ...תונב המכ 'וגו ויתנב לכו וינב לכ ומוקיו הימחנ 'רד הדה לע יבר
 <" ..ומוקיו ביתכד ונייה ..םהיתויחאל 'מוא הדוהי 'ר ,"] יתב ..םהיתויחאל 'מוא הדוי 'ר הימחנ 'רו 'דוהי 'ר ,1 יתב
 |[ ומחנל ויתונב לכו וינב לכ 'יתכ הימחנ 'רד אדה לע ביתומ הדוהי 'ר תוינענכ 'מוא הימחנ 'ר ויתונב לכו
 = לכ ד'הה ..םהיתויחאל 'מוא הדוהי 'ר .[ך ותב ..ונב ..אורקלמ ..אלא ..יאולהו היל הוה אדח ..המכ
 | ה וינב לכ ומוקיו יהדה . . םהיתויחאל 'וא הדוהי 'ר הימחנ 'רו הדוהי 'ר) ויה תוינענכ 'א הימחנ 'ר ויתונב
 "  וטחנל ויתונב לכו . . ומוקיו ד"הה . . םהיתויחאל !מא הדוהי 'ר הימחנ 'רו הדוהי 'ר ,1 ויה תוינענכ 'וא הימחנ
 ל ומחנל .. ומוקיו ד"הה . .םהיתויחאל 'מא הדוהי 'ר אימחנ 'רו הדוהי 'ר ,1א ויה תוינענכ 'מא אימחנ 'ר
 ?טוא 'מחנ 'ר 'וכו וינב לכ ומוקיו ד"הה . .ןהיתויחאל 'מוא הדוהי 'ר ,?א ויה תוינענכ 'מוא אימחנ
 = הימחנ 'ר .?א["%א ימא] אימחנ 'ר ,2 הימחנ 'ר) 'טחנ 'ר (5 ויה תוינענכ 'מא הימחנ 'ר ,1' ויה תוינענכ

 ומוקיו ,ו המכ ויתונב לכו ,2 המכ ויתונב .לכו וינב לכ) המכ הדוהי 'רד אדה לע (5 ימא ןמחנ 'ר ,כ'א 'מא
!0 

 " תוה) היל הוה אדח ול ויה תונב ("א'א המכ ומחנל . .לכ ומוקיו מאד ,5א המכ ומחנל ויתונב לכו וינב לכ
 = ,1 אורקל) ארקל (י ענומ) ענמנ . .אלא (1 הרבוק) הרבק (כ םאו ,יןא יאולו) יאולה (*א הוה ,1 תוה ,י היל
 "" וינב לכ ומוקיו 'יתכד ויה תוינענכ 'מא הימחנ 'ר .יכנאפ ותב ותלכלו ונב ונתחל ('א רמול ,'5 אורקלמ
 | דזהה . .םהיתויחאל רמוא הדוהי 'ר ותב . .ונב . .אורקלמ ענמנ ..אלא הרבק יאולהו תווה אדח . .תונב המכ

 ' " תוה רח ויה תונב המכ ויתונב לכו וינב לכ ומוקיו 'תכד ..הימחנ 'ר ,ך ומחנל ויתונב לכו וינב לכ ומוקיו
 | ף ויתונב . .ומוקיו ינש םיטבש . . םהיתויחא 'מא הדוהי ..ונב ונתוחל אורקל . . היל

 102 רצ לועל י*מב 'יעו וה ב א 'ר 'יגה רתסא 'קליו ג"יכב .ובייא 'ר רמא 1  :'וגו עדי יכדרמו רמאנש
 בקעיו א ייפ ה"פפ ןמקל ןכו ,ונב לע לבאתמ היהש םינשה לכ ונממ וז וניא שרדה םעט עמשמו ,980 רצו
 . ג"ל רתסא 'קליו ןאכ טוקליבו .'וכו ותינעתבו וקשב קוסעש וישכע יב 'יס םשו 'וכו ותינעתבו וקשב קסוע היה
 בותכ ןכש תורודל וינבמ זז וניא ךכיפל קשה בקעי .שפתש יפל ובויא ר"א 222 דצ בוט לכשב ןכו וג ממ
 . תא וניב א בקעי םפ תש יפל וביא ר"א קתעוה ט"קלבו ,[ןושלה תרגיש קר אוה ונמ מו] 'וכו באחאב
 " קשה הנהו םרוי ורשב לע קש םשיו באחא תורודה לכ ףוס דע וינב ינבמ אלו ונממ זז וג יא ךכיפל קשה
 . םש רתסא תדגאב המאמה ןושלכ 'וכו גהונ וניאו [ת"יכו] 'יסופרב הפסוהו ,רפאו קש שבליו יכדרמ ורשב לע
 דוד םילודג םדא ינבב אלא גהונ וניא ךכיפל קשה תא וניבא בקעי שבלש יפל וביא 'ר רמא
 ,קשה הנהו םעה אריו םֶרוָי םציו ורשב לע קש םשיו באחא םיקשב םיפוכמ קינקזהו דוד לופיו
 "יפל קשה תא וניבא בקעי שבלש יפל וביא 'ר "מא םש ג"המב קתעוה ןכו ,רפאו קש שבליו יכררמ תיבמ ורשב
 חכו םעה אריו ונב םרוי ורשב לע קש םשיו באחא 'וכו דוד לפיו דוד םילודג םדא ינבב אלא גהונ וגיא ךכ
 קש םשיו ביתכד קשה תא בֶקְעְי וניבא ספתשמ וביא 'ר רמא םש רתסא שרדמבו .רפאו קש שבליו יכדרמ
 "לע קשה הנהו םעה אריו ונב .םרוי ורשב לע קש םשיו היב 'יתכ באחא וינבמ זז אל בוש וינתמב
 / | .ןבו רכמנשכ הנש הרשע עבש ןב היה ףסויש .הנש םיתשו םירשע 4  :רפאו קש שבליו יכדרמ תיבמ שב
 [ 0 בקעי רריש רע בערה ינש םיתנשו עבשה ינש עבש דועו הנש גו ירה הערפ ינפל ודמעב הנש םישלש
 ויבאמ שרפ ףסוו אצמנ םש (סכראמ 'צוה) ע"סבו ,וילע לבאתהו תמ אוהש רובס היה םינשה ולא לכו םירצמל
 . ג"המבו ,ת"הע י*שריפבו םש י"שריפבו םש הליגמבו ש"ויעו "וכו ויבאמ בקעי שרפש םשכ הנש ב"כ והאר אלש
 יר' ייגה ל"יכב וכו הדוהי 'ר 5  :הנש םיתשו םירשע 'מו א אנוח 'ר "וכו ונב לע לבאתיו קתעוה םש
 " הימחנ 'רד הדה לע וגו וינב לכ ומוקיו ד"הה םיטבשה ואשנ םהיתויחאל 'א הדוהי 'ר ויה תוינענכ הימחנ
 = לכו וונב לכ ומוקיו ד"הה םיטבשה ואשנ םהיתויחאל 'א הדוהי יד טוקליבו י"כ ראשב 'יגה יזפע יתהגהו 'וכו
 " .תוינענכ 'א הימחנ 'ר םואשנו (987 ךצ ליעל 'יעו) םיטבשה םע ודלונש תומואתה ןה ויתונב 'ולכ 'וגו  ויתנב
 = = ן"במרבו ת"הע י"שרופב ה"כו ,'וכו ול ויה תונב המכ ויתנב לכ נ"רד הדה לע שרפמו םיטבשה ישנ 'ולכ ויה
 , נירו י*ר וקלחנש תומוקמה לככב י"ר ירבד הלחת ואבוהש ומכו 'וכו הימחנ 'ר 'וכו הדוהי 'ר םש ג"המבו
 [ 3 רמאמה שארב שודה ןושל םג השק. [ת"יכו םיסופדבו] ל"יכב ייגה יפלו ,(226 רצ ב"ח ת"הגאב םג 'יעו)

( %* 
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 (ב ה א'הד) ויחאב רבג הדוהי יכ 'תכ ול הרמא יסוי 'ר תא הלאש הנורטמ םחנתהל ןאמיו
 לע םימחנתמ הל רמא ,םחנתהל ןאמיו םהלכלש םהיבא אוהש הזו (בי חל תישארב) הדוהי םחניו
 :םייחה לע אלו םיתמה

 :'נ ד"; סיספפ "ע 2 |: "'כפ סיכפוק תכסע ,'ס ייפ סט ב''ע סעוסנפ , סט ץוקלי 1

 | ח ירל ['ר .תא הלאש | ך תחא אנורטמ הלאש ;1א אדח הנורטמ ,5פ תחא הנורטמ ,ו] אנורטמ 1

 תל ₪ 'תכו .כגחופ [םחניו 5 | 2 "וגו ויחאב | ן בותכ .יאחד ייתכ ,.תנפ ['תכ | כאפ 'ל ול הרמא
 הז יינ!אחו [אוהש הזו | תוֶד ונאצ (ֶו יוזנ) יזזונ לע לעיו = .יכנאחפ [הדוהי | ילא!אד -, יתכו

 ,כא םלכ :ת ןלוכ .פְד םלוכ .ן םהלוכ | 3 ןהיבא ,[ך םהיבאו | תן 'ל ,כפ אוהש ,ך והזו ,"א אוהש
 אלא .1א =. היב 'יתכ [םחנתהל ןאמיו | 1 וילע ףוקת ןרציו ןוהלוכ .יִזְד וילע (' ףיקת) ףוקת ורצי םלכ

 ןיאו [אלו | ן םיתמ 3 | כלאחפ ןימחנתמ | "א1א יסוי 'ר הל 'מא | ?א אהמתא ו"כאע ,5פ ₪ המל

 | ן םייח | יכנ?אחופ ןימחנתמ ןיאו / תיא םימחנתמ

 ומוקיוד ארקא והיתלימל ירמא אל י"רו נ"רד םירבדה ןיארנ בתכ ת"פיבו) ויתונב לכו לע בסומש ויה תוינענ
 ינפמ יאדוב ומעטו] הפ םהירבד עבק .שרדמהו םיטבשה ואשנ ימל וגילפיאד אוה .אמלעב אלא וינב לכ
 בשילו םיטבשה םע ודלונ תומואתש רמול ול יד יכ ,םהיתויחאל ואשנ םיטבשהש רמול י"רל המל םג השקש
 אדה לע הימ חנ 'ר יתנויצש י"כב 'יגה תשבושמ רמאמה ףוסבו ,([ונינפלש ארקמב ויתונב ןושלה תא הזב
 ןונגס אצמנ אל םגו ,נ"ר תטישל אוה 'וכו עגמנ םדא ןיא אלא "וכו תונב המכ שרדהש 'וכו הדוהי 'רד
 ח"יכו ו"יכו ל"יכב 'יגה הנוכנו ,י"ר ירבד נ"ר וא נ"ר ירבד בשיימ י"רש נ"רו י"רד תוקולחמה לכב הז
 השק ןכא ,(נ'רד אדה לע טוקליה 'יגב ןכ היגהש ו"זרהמ 'יפב םג 'יעו) הימ חנ 'רד (אדה) הדה לע
 דצ ליעל 'יעו) רמואה םש טמשנו נ"רד הדה לע יבר ייגה ו"יכבו  ,'וכו ביתומ הדוהי 'ר 'יגה ח"יכב םג
 שרדמד אמתס ילואו .הימחנ 'רד הדה לע קו אתיא ל"יכבו ,(הימחנ 'רד הדה לע היכרב יר 0
 ג"המבו ,'וכו הימחנ 'רד היתעד לע 'וכו הדוהי 'רד היתעד לע 488 דצ 418 דצ 784 דצ 201 דצ ומכ אוה
 רמוא הימחנ 'ר ומחנל ויתונב לכו וינב לכ ומוקיו אדה ןמ םיטבשה ואשנ םהיתויחאל 'מוא ָהדוהי 'ר עטיק
 י"שריפבו ;יתב ותלכלו ינב ונתחל אורקל ענמנ םדא ןיאו ויה תוינענכ ולא אלא הרבק יואלהו תוה אדח
 רמוא הימחנ 'ר םואשנו טבשו טבש לכ םִע ודלונ תומואת תויחא רמוא הדוהי 'ר שרפמו סרוג ת"הע
 הדוהי 'ר שבתשנ ק"דרבו ,יוכו ונתחל ארקלמ ענמנ םדא ןיאש ויתולכ ויתונב לכו והמ אלא ויה  תוינענכ
 יאולה תוה אדח ויתונב לכו רמוא אמוחנת 'ר םישנל םואשנו טבשו טבש לכ םע הדלונ המואת רמוא
 ודלונ תומואת רמוא הדוהי 'ר אבוה ['ב ח"ל ןמקל] ן"במרבו ,'וכו ארקל ענמנ םדא ןיא אלא הרבק
 ןווכתנ אלש ןסוחייב נ"ר דיפקה אלש ןכתיו םש שרפמו ,ויה תוינעכנכ רמוא הימחנ 'ר םואשנו םיטבשה סע
 תויבאומו תוינומע וא תוצראה לכמ םיאבה םיבשותהו םירגה ןמ :ויה לבא ןענכ ץרא ישנמ ואשנש רמול אלא
 "יעו) חנ ינבל הרוסא םאה ןמ ותוחאש םהיתויחא ואשנ אלש י"ר לע קולחל קר ןווכתנ אל יכ םימעה רתימו
 הדוי אלש וא םהלש ואשי םהו םירחאה השש תומואת תאשל האל ינב וכרטצי י"ר תעדלו (165 דצ ליעל
 'ר הרותה לע תופסותה ילעבבו] 'וכו בותכה עמשמכ הניד יתלוז תב ול התיה אל יכ ללכ תומואתב נ"ר
 ךרד יכ ויתונב לכו והמ אלא ויה תוינענכ רמוא הימחנ 'ר םואשנו םיטבשה םע ודלוג תומואת .רמוא .הדוהי
 ולטנ םהיתויחאל רמא דח הימחנ 'רו הדוהי 'ר רמאמה ןושל םש ב"מ אמוחנתבו ,[ותלכ ותבל ארקל םדא
 ומע תדלוי התיהש ויה םהיתומוית אלא תונבה ויה המכו ומחנל ויתונב לכו וינב לכ ומוקיו רמאנש םיטבשה
 ומע הדליש הז םג יכ אלא רמאנ אל ןב ךל הז יכ ןב ךל הז םג יכ ןמינב יבג רמוא אוה ןכו הלפונ אוהו םימואת
 ונבכ םדא לש ונתחש ויתולכ ויתונב םייקמ הימחכנ 'רו 'ןגו ויתונב לכו וינב לכ ומוקיו יוה המואת
 ולא ויתונב לכו 'נכו ומוקיו ט"קלב שרפמ נ"ר תטישכו ,ותב ותלכל .אורקלמ ענמנ םדא ןיאו ותבכ ותלכו
 ארוק םדא ןכש וחקל םכש ריע "מ ויה תוינענכ הימחנ ר"או ויתולכ ולא ויתונב םש בוט לכשבו ,וותולכ
 חקלו םש א"רדפב שרדה ןכו ,'וכו יונב ישנ לכו יונב לכ ומקו םגרותמ 'א י"רתב םגו ,ותב ותלכלו ונב ונתחל
 רמוא דחא בותכו 'וגו ותא וינב ינבו וינב 'נש םתוא איבהו וינב תונב תאו ויתונב תאו וינב תאו וישנ תא
 וחקל בקעי לש וערז לכו] 'וכו ויה וינב ישנ בקעי לש ויתונבש ךדמלל ויתונב רמוא ןאכו ותב הניד תאו
 רמאמה ףוסמ יכ ןאכ שי תודגא יבובריעו ,'וכו תוצראה ימעב ונתחתי אלש ידכ םרשב ראשו םהיתויחא
 םש אתיאדכו םיטבשה םע ודלונ תומואתו י"ר תטישכ םהיתויחא ואשנ םיטבשהש ותעדש ראובמ יתאבהש
 ר"פדב 'יגהו עטוקמו רמאמה סרוסמ 'יסופדבו ,987 דצ ליעל י"מב 'יעו ['וכו םמע םגווז ודלונ ןלוכו ו"לפ
 תוינענכ 'מא הימחנ 'ר אשראוו 'דב םגו ק"הזנ םע ץינפעי 'דבו ת"פי םע אדרויפ 'דבו 'א אקארק 'דו ו"דו
 הימחנ 'ר תולמה וטימשה 'ב אקארק 'דבו 'וכו םהיתויחאל רמוא הדוהי 'ר 'ןכו המכ וינב לכ ומוקיו 'יתכד ויה
 ותב ותלכל ארוק םדאו םיטבשה ישנ ויה תוינענכ 'יפה כ"מב וחינהו וינב לכ ומוקיו 'יתכד ויה תוינענכ "מא
 תוינענכ שרפמ ר"פדב ר"ב 'יפבו ,יתיארש םירחואמה םישרדמ ראשב ה"כו ןניסרג 'וגו וינב לכ ליזאו שרפמדכ
 ןושלה ןונגסו ,'תורע יוליג וילע השקש הרב ק יאולו הניד תוה אדח םיטבש לש םהיתושנ ויה
 .הדוהי םחניו 2  :'ןכו אלא הירבק יוולו היל הוה דח ול ויה םיחא המכ 870 רצ ליעל ומכ 'וכו תונב המכ
 םימחנתמ יסוי 'ר הל רמא הימתב םחנתהל ןאמיו םיטבשה לכ לש םהיבא אוהש בקעי הזו ותשא התמש ירחא
 לעש תמ אוהש רובסו יחה לע ןימוחנת לבקמ םדא ןיא ת"הע י"שריפב שרפמדכו םייחה לע אלו םיתמה לע
 שרפמו סרוג א"למ א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,םש םיחספ 'יעו יחה לע אלו בלה ןמ חכתשיש הרזג הרזגנ תמה
 לבקש וניצמו הדוהי םחניו ביתכו ונממ דיגנלו ויחאב רבג הדוהי יכ ביתכ (יסוי) ףסוי 'ר תא הלאש הנורטמ
 וילע (ופקת) ופקות ורציו םלוכ לש ויבא אוהש הזו ונממ םינטקמ םימוחנת (לבקש הדוהי ל

 אהמתא (ונממ םיריעצמ ןימוחנת) ונממ ןימוחנ לבקל הצר אלש אהמתא םחנתהל ןאמיו קפאתהלו שירחה
 ,םחנתהל ןאמיו ךכיפל יח היה ףסוו םייחה לע ןימחנתמ ןיאו םיתמה לע ןימחנתמש הל רמא
 ט"קלבו .[םש נ"ח 'ע !וכו םהיבא אוהש הז 881 רצ ליעל ומכ םהלכלש םהיבא אוהש הזו .ןושלה ןונגסו]
 לע םימחנתמ םש בוט לכשבו ,םייחה לע םימחנתמ ןיאו םיתמה לע ןימחנתמ םחנתהל ןאמיו קתעוה
 א תפלה ןב יסוי'ר תא הלאש תחא הנווטמ םש ג"המבו .יחה לע ןימחנתמ ןיאו םיתמה
 ןיאו םיתמה לע ןימחנתמ הל רמא םחנתהל ןאמיו ויבא אוהש הזו הדוהי םחניו היב 'תכו 'וכו ול הרמא
 םכיתובא םייח םיתמהש רשפא וניברל דחא ןימ לאש רופיפה םש ב"מ אמוחנתבו ,םייחה לע ןימחנתמ
 היה םייח םיתמהש עדוי היה וליא 'וכו ויתונב .לכו וינב לכ ומוקיו בקעיב ביתכ המ םידומ םתאו םידומ ןניא
 וניבא בקעי היהש ינפמ םלועבש הטוש וגיבר ול רמא הלואש לבא ינב לא דרא יכ רמוא היהו םחנתהל ןאממ
 ,יחה לע ןימוחנת ןילבקמ ןיאש ןיטוחנת וילע לביק אל ךכיפל יח ףסוי היהש שדקה חורב עדוי
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 אצוי היהש ןויכו הכוב היה ולצא רמא יול 'ר ןומיס 'רו יול 'ר ,קחצי הז ויבא ותא ךכביו בכ
 'ר = ,ול הלגא ינאו ול הלינ אל ה'כקה רמא ול הליג אל המלו  ,התושו לכואו ךסו ץחור היה ולצאמ
 :ומע םילבאתמ וילע םילכאתמה לכ םש לע רמא ןומיס

 "ויחא עברא רמא ןרוי 'ר אנוח ירו ןדוי 'ר  ,ול ובתכנ תוינוא המכ ותא ורכמ םיגדמהו (ול
 םינדמ שמח רמא אנוח 'ר = ,םירצמל םיניידמו םיניידמל םירחוסו םירחופל םילאעמשיו םילאעמשיל
 :רפיטופל םירצמו םירצמל

 1011 75 ליע) ,סש עוקל" 4 :'נ 'כ ןפק דעומ 3  :ס"לפ 6"כדפ ['עו] ,'ד "כ ץקמ ,עוסנפ 2: סש סוקלי 1
 || :(פ"פ) ס"פפ םיטלכנ סדנל ,'ד ''כ כטיו למותנס ,ג'י "כ כשר כ"כ לעוסנס

 "יד ול רמא יול 'ר ,'א 'מא ליר ל"רו ןומיס 'ר .] 'וא ..יול יר !כנ'א'ל רמא -- יול 'ר * | ותוא 1
 :זןדך אציש ןויכו .יאחו [אצוי -- ןויכו | תד (ת ירמא) ורמא ןומיס 'רו יול יר .[ך ימוא יול 'ר ,ם יא יול
 :תאח|ד ץחווו ךלוה היה .כפ ץחור אוה | י ונממ [ולצאמ 2 | כ אצוי אוה ;ם אצוי ,] אצוי אוהש ןויכ

 | ןף קהצי ונינא יטא | ד 'ל [ול5 | יכ:אחפ הלג | י לכואו .כפ לכוא ךס | 1 ץחרמב ץחורו .,היה

 'ר | יתנ'אחוד הלגמ .כ'אפ [הלגא | כלאפ ינא | ו הלגמ .כ'אחפד הלג .תגיאו [הליג | י וניא [אל
 ,יתאחו |םילבאתמה | פ ידי [פש 8 | תףנחוד ןומיס 'ר רמא .אפ 'וא ןומיס 'ר ,ל ןומיס 'ר [וכ"ל רמא ןומיס

 ותוא .תכאחפהד וחתוא |ותא 4 | ל 5 [ומע ** | כנחפד ןילבאתמ .ית'או [םילבאתמ | כנפְד ןילכאתמה
 | וכפ וילע [ול | 1 תובתכנ | ך תוריכמ ,5ו תוינא | 1 'ל ,1 'רצמל ,* םירצמ לא ותוא .?א םירצמל
 ,זוד העביא .תכנאופ [עברא | ו הדוי | תכאפד 'ל ,] הימחנ 'רו ןדוי 'ר ,ן אגוה 'רו הדוי 'ר [אנוח -- 'ר

 | ל םילעמשיל [םילאעמשיל ** 5 | י ויחא והורכמ ,'א ותוא ורכמ ויחא ,[ד והורכמ ויחא ,ןך ויחאמ | י יל
 ,'א םיגדמהו .כ'אפ םינרמו ,'ו יינידמו | 'ףכנא םינדמל .חופד םינידמל | ל םילעמשיו [םילאעמשיו **
 | כאפ רפיטופל .[ָנְו ד םירצמ לא ,יִח [םירצמל | ן והורכמ םינידמה ,[ןחְד ותוא ורכמ ([ך םינדמו) םינידמו

 |ע ול ובתכנ תוינא 'ה ,ו השמח | יַנ רמוא | א הדוהי ,1ינפ 'מחנ ,כ הימחנ .עתד אנוה .ח] [אנוח

 ירצמל .[ָ היסומידל םירצמל ,ןך איסומירל) איפומדל ותוא ורכמ (1ו םינדמ) םינידמ [רפיטופל -- םינדמ
 :יתנחְד הנירמ לש (י איסומדמ , ןח איסומידמ) סומידמ '(י] ולטנו) וחקלו רפיטופ אב הנידמ לש (1 איסומידל
 < .הייסומידמ וחקלו . . הייסומידל םירצמל םיגידמהו םינידמל םירחוסו םירחוסל םילאעמשיו םילאעמשיל ויחא
 איסומירל םירצמל ותוא ורכמ םינדמ .1א םהמ וחקלו . .אב היסומידל םירצמל ותוא ורכמ םינדמ .] הנידמלש
 ,ץ) איסומידמ וחקלו . . אבו איסומידל םירצמו םירצמל םינדמ .כ?א ןהמ וחקלו ..אב (כ היסומדל םירצמ)
 [| ₪ םהמ וחקלו ..אב היסומדל םירצמו םירצמל םינדמ

 ןיונמ רקיע לכ םהל ןימאה אל םדב תנותכה תא וינב ואיבהשכ אנת םירפוס 'סמ ףוסב תופסונה תודגאבו
 תמכ יתחכשנ רמאנש בלה ןמ חכתשמ ומצע אוה תמש לבא יח לע ןימוחנת ןילבקמ ןיאש יפל םחנתהל ןאמיו ביתכד
 ."ועו הערפ ינפל ףסוי רמעשכ קרפב תמ אוהש םייחב דוע היהש .קחצי הז 1  :[ט"י 'יס ףוס ליעל י"מב 'עו] בלמ
 היתי אכבו 'א י"רתב םגרותמ ןכו ,בוט לכשבו ט"קלבו (ט"כ ה"ל תישארב) תמיו קחצי עוגיו 'פל י"שריפבו ב"פ ע"סב
 [ח"י ז"ל ליעל ת"הע י"שריפב 'עו] ,('ותא ךביו היב ירק ויבא ותא ךביו ישרד ןומיס 'רו יול 'רו ,יובא קחצי םרב
 עדוי היהש 'וכו ךסו ץחור היה ולצאמ אצוי היהש ןויכו קחצי ויבא הכוב היה בקעי לצא ו לצ א רמא יול 'ר
 אחיא םש ץיקמ אטוחנתבו .הימתב ול הלגא ינאו ול הליג אל .ה"בקה רמא בקעיל ול הליג אל המלו יח ףסויש
 םילעהש המל ךכ לכו 'וגו ומחנל ויתונב לכו וינב לכ ומוקיו ביתכד ףסוי לע םימוחנת לבק אל וניבא בקעיו
 ףסויש עדוי היהו העש התוא םייק היהו ויבא קחצי איבנ היה אל ןכ ילולא עדת עודי תרזג םייקל ה"בקה
 שרוד אוהו 'וכו םש לע רמא ןומיס 'רו ,םש א"רדפב 'עו ,ונעידוא ינא ונממ םילעה ה"בקה רמוא היהו יח
 ועריא םא ומע םילבאתמ ונב לע באה ןוגכ וילע םילבאתמה לכ םושמ הכוב היהו ומע ךביו ותא ךביו
 םש לע ןומיפ 'ר רמא שרפמו סרוג א"למ א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,םש י"שרופבו םש ק"מב אתיירבב 'יעו לבא
 ןילבאתמ תמ ולא וילע (םילבאתמה) ןילבאתמה לכ ומע (םילבאתמ) ןילבאתמ וילע (םילבאתמה) ןילבאתמה לכ
 וילע לבאתמ קחצי היה קחצי ייחב ומלועל רטפנ ולא 'בקעיו תולבא ול עריא םא (וילע םילבָאתמ) ומע
 ןויכ הכוב היה ולצא רמא יול 'ר ומע לבאתמ קחצי היה תולכא בקעיל ול ערואשכ (וישכע 'יפל) וישכע
 היהש רחאלו םייק ףסויש עדוי היהש יפל התושו לכואו ךפ ץחר מב ץחור הי ה ולצאמ אצוי היהש
 ינאו (הלג אל) ול תולגל הצר אל ה"בקה ול הלגמ ינא ךאיה קחצי רמא ול הלג אל המל יח ףסויש עדוי
 םילבאתמה לכ) וילע ןילבאתמ ומע ןילכאתמה לכ םש לע ןומיס 'ר רמא (אהמתא) רמתיא ול (הלגמ) הלגא
 ?אוה ףא הכוב היהו וב עדוי היה אל 'קחצי ףא ןומיס 'רד היתעד (לע) לעד (ול המורו) המודו ( וכו ומע
 ויבא ותוא ךביו קתעוה םש ג"המבו ,כ"מבו ספדנה ר"ב 'יפב 'יעו 'וכו (םילבאתמה) ןילבאתמה לכ םש לע ומע
 ץחורו ךלוה היה ולצאמ אצוי הי הש ןויכו הכוב הה ולצא אב היהשכ יול 'ר 'מא קחצי הז
 אל ס"ר רמאמו ,ןל הלגמ ינאו ול הליג אל ה"בקה קחצי רמא אלא ול הליג אל המלו 'וכו ךסו
 ,949 רצו 15 דצ ליעל 'יעו הריכמ ירטש תוינואו ,רכמנ םימעפ המכ 'ולכ .'וכו תוינוא המכ 4 :םש קתעוה
 ןכו םיניידמ 'מ םילאעמשי 'י םירחוס 'ס רפיטופ הפ 'וכו םיספ 1011 דצ ליעל שרדה םג עברא י"ר תטישכו
 תואיגוא 'ד םיספ ב"גאמו 'וכו רפיטופ 'פ םיספ תואנוא 'ד וילע בתכנ אמוחנתמ םש י"מב יתקתעהש םירמאמב
 יחא לצא ועיגהו םירחוס םינידמ ישנא ומדק רמולכ ורבעיו 290 דצ בוט לכשבו ,'וכו רפיטופ 'פ וולע ובתכש
 םירחוס םירחוסל ויחא וילע ובתכנ עברא תאנה ןדוי ר"אד 'וכו םילאעמשיה ועיגהש םדוק םסוי
 םישנא ורבעיו אתיא םש ב"מ אמוחנתבו ,רפיטופ ל םינידמ םינידמל םילאעמשי םילאעמשיל
 וטושפכ םש ושרדו 'וכו תוינוא שלש וילע ושענ 'וגו רפיטופל םירצמל ותוא ורכמ םהו 'וגו םינידמ
 םילאעמשול והרכמיו 'וכו ורבעיו קופפה הזל ת"הע י"שריפב שרפמ ןכו תחא הרייש םה םירחופ םינידמ
 םירחוסו 'יגה הנוכנו] םש בוט לכשבו אמוחנתב ב"שר תורעהב 'יעו ,םירצמל םינידמהו םיגידמל םילאעמשיה
 דוחל םינידמש אלא םה רחא םיגידמו םירחוס ר"בל םג הזבו ,ש"שרה היגה ןכו ,"כו םינדמו םינדמל
 טעוממ ןושלב ל"יכב ה"כ .'וכו םורצמל םינהמ 5 :[ךומסבו ת"הע תופסותה ילעבב 'יעו ,דוחל םינדמו

 3) ותא.
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 תרקש הדוהי תרפכ היל רמא (אי ב יכאלמ) 'וגו הדוהי הדגב 'וגו איהה תעב יהוו (א חל

 שדק ,הדוהי ןילוח התשענ (םשפש) הדוהי ללח יכ ,(םשפש) 'וגו לארשיב התשענ הבעותו הדוהי
 :'וגו דריו איהה תעב יהיו (סשפש) רכנ לא תב לעבו בהא רשא י"י

 ושודק (וט א הכיפ) לארשי דובכ אבי םלודע דע השרמ תבשוי ךל איבא שרויה דוע
 :'וג איהה תעב יהיו ,אבי םלודע דע ,לארשילש ןכלמ אובי םלודע דע ,לארשילש

 /די'פק יכ עוקלי 4 = : [י6 צ''פ ןיכדסנסו] 'ע ייפ בשיו בפ .סעוסנס ['עו] ,ע"פקס 'כ יכסלע 'קלי ,ד"פק יכ טוקכי 1
 : (נ"ספ) ד"פפ םיטסככ םדג6 [יעו] ,יי "יפ סט 3'ע סעוסנס ,ו'ע ל סכיע יכיכע 'קלי ,ס"כקס 'כ סכיע קני

 [הדגב | ן יוגו ויחא ..דרו ;תףכאד ויחא תאמ ..דריו ,] "וגו ..דריו ,יפ הדוהי דריו ['וגו 1

 ;ן ישענ) החשענ הבעותו ,י התשענ הבעותו [יוגו | א ₪ ד"הה /?א ₪ בותכ ,5 ₪ 'ותכ ,תףפ ₪ 'תב

 | (יכאלמ) ו יל ,1ֶא םלשוריבו לארשיב ...הבעותו /ןכ"אפ לארשיב התשענ הבעותו .נְוְד 'וגו (1 תשעב

 לארשיב . .הבעותו ;ֶוְד לארשיב . .הבעותו ['וגו -- הבעותו 2 | (םש) ית 'ל .כפ ה"בקה ול רמא ,וא ל"א
 תא ..םילוח . .יכ ,ל 'וגו רשא ..םילוח ..יכ [י בהא --יכ* | יכאפ יל ,ָ 'שוריבו . . הבעות ,9] םילשוריבו

 ,(םש)ו הדוהי ןילוח התשענ ... ללח יכ , בהא רשא י"י שודק . ..ןילוח תישענ . . לחה יכ ,] בהא רשא ויהלא שדק
 ו" (1ך ישדק תא) שדק הדוהי ללח יכ ןילוח ([ך השענ) השענ הדוהי ,כאפ הדוהי ןילוח השענ ..ללח יב
 דריו ,פ דריו ['וגו דריו | ו 'ל איהה תעב יהיו | תכאפד יל .ן "וגו ,ונ [רכנ -- לעבו 8 | ךִד בהא רשא

 | ך ל ;ן יוגו ,(םש) ו הריח ומשו ימלודע שיא דע טיו ויחא . .דריו ,ו'א ויחא תאמ . .דריו ,תףכ%א הדוהי

 ,"] לארשי . .םלדע . -תבשוי  ['וָנ לארשי -- תבשוי * | ו ₪ 'נש ,%א'א ₪ ד"הה .[ן ₪ 'תכ [רוע 4
 ןשודק ,1אפ [לארשי לש ושודק | !ְך יל ,(הכימ) יול וגו ;ם1א ?וגו תבשוי ,ת"אפְד השרמ תבשוי

 ןשודקו ןכלמ אבי םלודע דע ,[) לארשי לש ושודק אבי םלדע דע ,1ְך לארשי לש ןשודקו ןכלמ ,1 לארשילש
 םכלמ אבי . .דע [לארשי -- דע 5 | יא 'ל ,(םש)ו ושודק ,ןך םשודקו םכלמ אב םלודע דע ,ך לארשו לש
 וכלמ אבי םלדע דע אובי םלודע דע .מ?א לארשי לש וכלמ (ממ אבי םלדע דע) אובי םלודע דע ,1 לארשילש
 | ינ יל ;ןךד לארשי לש ןדובכ ([ך אב) אבי םלודע דע ,(םש) יפ םלוע לש וכלמו , וכלמו ,1א לארשו לש

 םלודע דע ,תןְד ימלודע שיא דע טיו ([ך 'תכד םלודע) ביתכד אבי םלודע דע .] םלדע דע ,כפ [אבי -- דע
 דריו או ['וגו | ןך יהיו א"ד | ינא 'ל .(םש)י "וגו ימלודע ..טיו ויחא תאמ הדוהי דריו רמאנש אבי

 | תפד 'ל .כ'א הדוהי

 רצוא ןאכ 'וכו הייסומיד תארוהו ,'וכו הנידמ לש הייסומידל םירצמל םיגנדמ םירפסה ראש 'יג יפל .ושורופו
 לש הייפומידב ןיקוסע ןהש 57 דצ ליעל 'יעו .םהמ וחקלו רפיטופ אב 'יגהמ 'רנ ןכו וילע םינוממהו הנידמה
 לכשבו ,הנידמ לש הייסומידל םירצמ לא אלא םירצמב ותוא ורכמ םינדמהו ןאכ בותכ ןיאש י"ר קיידמ ילואו ,הנודמ
 םינידמ לש איסומידל םירצמ לא ותוא ורכמ םינדמהו רמאנש שמח רמא אנוה 'ר שרפמו סרוג 991 דצ בוט
 ןידמ תאו ןדמ תא רמאנ רבכש םינדמ ןה םה םינידמ רמול ןיאו םינידמ לש איסומיד ןמ וחקלו רפיטופ אבו
 לש איסומיד ל א םירצמ לא ותוא ורכמ םילאעמשיה ןמ ואנקש םינדמהו 992 ךצ םשו ('ב ה"כ  תישארב)
 (994 דצ ג"ח א"הגאב םג 'יעו) ,'וכו הערפ פירס רפיטופל והורכמ םינידמ לש איסומידו םינידמ
 םינדמו דוחל םינידמ שרוד אנוח רש 'רנ ןיאו םינידמה ןה םינדמ ונינפלש תודגאהבו השרפה וזבש רז ושוריפו
 םירצמו םירצמל םינדמ ול ובתכנ תוינא 'ה רמא אנוה 'ר "א סמד 'ע ךורעב 'יגה השקו  ,דוחל
 רצ ג"המבו ,'וכו היסומדל םירצמו םירצמל םינדמ פ"יכב ןכו ,איסומידמ וחקלו רפיטופ אבו אי פו מי דל
 ול ובתכנ תוריכמ עברא ןדוי 'ר 'מָא ול ובתכנ תוריכ מ המכ קיתעהו םירמאמה ינש ביכרה 7
 אב הנידמלש היסומידל םירצמל ותוא ורכמ םינדמהו םינדמל םירחוטו םירחוסל םילאעמשיו םילאעמשיל ויחא
 :'וכו היפומידמ וחקלו רפיטופ

 כ"יכו פ*יכבו ,ה"בקה .היל רמא 1 :החותפ השרפ ןאכ ארקמבו ,ג"פפ ןמסנ ר"פדב .הפ השרפ
 ללח יכ 'וכו התשענ הבעותו תרקש תרפכ !וכו הדגב הדוהיב קוספה ושרדו 'וכו ,תרפכ ה"בקה ל"א ןכ "גה
 הדוהי דריו איהה תעב יהיו רכנ לא תב לעבו 'וכו י"י שדוק היהש הדוהי ןילוח (השענ) התשענ  הדוהי
 םג ייעו יתהגהו םילוח 'יגה ו"יכו ל"יכבו ,ת"פיב 'יעו ינענכ שיא תב היוגל אשנש ללחתנו שדוקב דרי "וכו
 ינבל השא חקת אל עיבשה םהרבא ךיבא תיב יסוחייב תרקש תרפכ םעטז ילואו ,;887 דצו לל7 דצ ליעל

 התשענ הבעותו ןענכ תונבמ השא חקת אל בקעי לע הוצו 'וכו חוה תרמ ןיוהתו ביתכ קחציבו ינענכה - תונבמ
 'א 'ג םיחספב שרדה דגנ איה וז החיתפו ;ג"י יס הדוהי םיטבש ב"י  תואוצב 'יעו] 'וכו ללח יכ .לארשיב
 םש ב"מ אמוחנתבו [כ"פ ד"לפ םילבויה 'סבו 'ו 'יסו 'ד "יס ןמקל ייעו רגת אלא ,שממ וננוא ינענכש
 רמוא התאש םשכ הדוהי שחיכ הדוהי הדגב והמ לארשיב התשענ הבעותו הדוהי הדגב ה"שז רמאמה
 הדוהי הדגב יוה 'ה שדוק הדוהי ללח יכ שחיכ המ לע הדוהי שחיכ רמוא יוה הב תדגב התא רשא
 תב לעבו יוה הדוהי ללח יכ רמוא אוה ןאכו ושדקל. הדוהי התיה רמוא אוה ןלהלו רכנ לא תב לעבו
 ,הדוהי דריו רמאנש ויחאמ שריפש העשב יתמיא עוש ומשו ינענכ שיא תב הדוהי םש אריו רכנ לא
 אנ רכה ויבאל 'מאש הדוהי הדגב 'וכו הבעותו הדוהי הדגב ה"שהז רחא רוקממ .קתעוה 568 'ומע  ג"המבו
 הדוהי ללח יכ ףסוי תא ורכמש העשב לארשיב התשענ הבעותו [ךיבאב התימיר התא 'ט 'יס ןמקל 'ע]
 רשא שיאל 'ה תרכי ושנוע המו תינענכ השא אשנש רכנ לא תב לעבו 'ויבא תיבמו ויחאמ דריש 'ה שדק
 ףופ יתמלשה .'וכו שרויה דוע 4  :ףסוי לש ותריכמב ץעיש לע ךכ לכ ןנואו רע .תמיו הנועו רע ונשעי
 לארשי לש (ןשודק) ושודק לארשי דובכ אבי םלודע דע .הדוהיב והושרדש 'וכו םלודע דע השרמ תבשוי קוספה
 ותוא ושעו 1021 רצ ליעל ורמאש ומכ לארשי לש (וכלמ) ןכלמ אבי םלורע דע ('וכו יי שדק ליעל שרדהכ)
 ודטע ונממש ,לארשי יכלמ יבא .אוה הדוהיש הנוכהש עמשמ לאר שי לש .ןכלמ  ןושלהמ] ןהילע ךלמ
 יהיו ינש ינענכ שיא תב תחקל םלודע דע אבל הדוהיל ול היה יכו אבי םלודע דע ['ח 'יפ ןמקל עו ,םיכלמ
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 < ויה םיטבש (אי טכ חימיי) וו תובשחמה תא יתערי יכנא יכ חתפ ןמחנ רב לאומש 'ר
 "= > ארוב ה"כקהו השא תחקל קסוע הרוהיו ותינעתבו וקשב קסוע היה כקעיו ףסוילש ותריכמב  םיקסוע

 ו
,) 

% 

 % :'טו איהה תעב יהיו חישמה ךלט לש ורוא
 = יהיו ןושאר לאונ דלונ ןורחאה דכעשמ רלונש רע םדוק (ו וס היעשי) הדלי ליחת םרטב

 8 :'וו איהה תעב
 = היה אל איהה תעב יהיו םירצמ לא ותוא ורכמ םיגרמהו ןיינעה ןמ הלעמל 'תכ המ

 -  ול'עק 'כ עוקני 6 :8" "ק סט נ"מ סעומנס ,(6"יקס) ש*עס 'ִכ סיעש 'קלי ,סש טוקני 4 :ד''תק 'כ םוקני 1
 : . :נ" ז"מ סיעשי יכיכמ 'קל* ,נ";כסס 'כ לפינד 'קני

4 

 = [םיקסע 2 | יתד ל .כנאחופ ('וגו | ה ינטחנ ." ימחנ .ל 'חנ [תכגאופד ןמחנ * | ג 'עמש 1
 < 2 ותינעתבו . . קוסע . . בקעיו ן?ל ותינעתבו -- בקע * | אפ 'ל .יגו ןיז .תח םיקוסע .ך ייקוסע

 " היה .. .*א קוסע בקעיו) בקעיו ותינעתבו וקשב (+א קוסע היה) קוסע ףסויו ל ותינעתבו . . קסוע .. ףסויו

 .. קוסע היה ףסויו .יִזְו ותינעתבו . . קוסע (י היה ןבואר) ןבוארו .כאפ ותינעתבו וקשב (5 ומע -. ,'א קוסע

 + .ג'א קוסע :כפ [קסוע | ן הדוהי | ןְוְד וחינעתבו .. קוסע היה בקעיו ותינעתבו . . קוסע היה ןבואר ותינעתבו

 "ורוב קסוע היה .שכאפוד [ארוג | יתכנאופד ול חקיל :זך חקיל [תחקל | י ריי .ת'אחוְד קוסע היה
 | כאחפ חישמ .ןך ונחישמ ךלמ | ן ורוא ותוא 8 | ד איבמ ,] ארכמ קוסע היה ,ןִח איכמ .תןֶד (ך ארובו)

 הדוהי דריו איהה תעב יחיו א"ר [םרטב 4 | יכנאפל יל .ןןִד הדוהי דריו [ן 'וגו * | ו'א 'ל איהה תעב יהיו

 . אלש ,2 .רלונש [רלונש דע | יונ 'ל םדוק | ] 'וגו הדלי = | ן ₪ 'תכ :9% 4 ד"הה ,5א ₪ ד"הה
 / | ם אצי [דלונ | ישתכאפד"ל ןושאוה :ג] |ןווחאה | %א דוכעש | ינו דלונ אלש דע .תףאפד רלוג
 = הדוהי דריו ד"הה .יתכגאופדל איהה . .ייהיו ['וגו -- יהיו * | ישתכאפד'ל ןורחאה ,] ןושארה .] [ןושאר

 . ןמ .ְו ןיינעה ןמ הלעמל) ןינעה ןמ הלעמל (תךַגְו 'תכ) בותכ המ [איהה -- המ *6 | (היעשי) ו ויחא תאמ
 ; ..ורכמ .ן יוגו ורכמ .מכנ?אפ ותוא ורכמ ,'א םירצמל . .ורכמ) םירצמ לא ותוא ורכמ םינדמהו (5 ןינעה

 ורכמ 'יגדמהו (י ןינעהמ) ןינעה ןמ הלעמל 'יתכ המ :מתכנג'"א'אופד איהה . .יהיו (ך 'תכו םירצמ

 (ןף אלו) אל .(לאינד) ישו אירק . . הוה אל ,יִזָח ארק ..היה אל ,ך היירק ךירצ היה אלו | ל יל ,1ולא ותוא
 | כפ ךרצוה אל /זמא ךירצ היה אל /תנ ארק ..הוה

 .  טוקליבו ,שרדה ילב שרויה דוע קוספה קר אבוה ג"יכבו ,'וכו ימלודע שיא דע טיו 'וכו הדוהי דריו איהה תעב
 2 ,'ב א"יכב םג אתיל לארשי לש ושודק שרדהו ,ירשי דובכ אבי 'לודע דע 'וכו שרויה דוע 'גש ןאכ ר"פד
 % לארשי לש ןדובכ היהש ןתחתהל הדוהיל ול היה םלודע דע לארשי דובכ אבי םלודע דע שרפמ ר"ב 'יפבו
 גזרו יירד אתגולפ החיתפה וזב האבוה םש ב"מ אמוחנתבו ,נ"תעו 'יסופרב 'יגה תשבושמו ,אישנו םהילע ךלמ
 "  ןלטנ םהיתויחאל רמא דח הימחנ 'רו הדוהי 'ר 'וגו ךל איבא שרויה דוע ה"שז (1026 דצ ליעל י"מב ייעו)
 ,  ביתכש תינענכ לטנ ויבא תיבב לודג היהש הדוהי וניתובר ורמא 'וכו ויתולכ ויתונב םייקמ "רו 'וכו םיטבשה
 = ;ימלורע שיא דע טיו 'וגו הדוהי רריו יוה לארשי שו ד ק אבי םלודע דע זירכמ איבנהו הדוהי םש אריו
 אובי םלדע דע ותדיריב וב תחווצ שדוקה חור 'מוא קחצי 'ר ימלודע שיא דע טיו 569 'ומע ג"המבו
 חיה כקעיו 2 :ב"שר תורעהב ש"ייעו "וכו שרויה דוע 'פה הזל הכוראו תרחא השרד םש ב"גאבו ,לארשי דובכ
 ויכ העבראבו ,ג"יכב ה"כו ב קע יו ההוד וידב רפסה בתכב יטיש יניב הגוהו ףסויו בותכ ל"יכב .'זכו
 הניא ףסויד הקולח א"אב ריעהו :וכו ןבואר טוקליב ןכו 'וכו ןבוארו קר ח"יכבו ,'וכו בקעיו "וכו ףסויו 'יגה
 !וס הטמל םג אתיא 'וכו בקעיו שרדהו ,'וכו בקעיו 'וכו ןבואר 'וכו ףסויו !יגה [ת"יכו] ו"יכו 'יסופדבו ,טוקליב
 וקשב קוסע ןבוארש שרדהו] ,'וכו קשה תא בקעי שפתש יפל 1026 דצ ליעלו ותינעתבו וקשב קוסעש וישכע יב
 ותדירפ לע רעצב הרוש היהש 'וכו קוסע היה ףפויו כ"מב 'יפ קחודבו ,[1028 רצ ליעל א"ר תעדכ ותינעתבו
 קפוע וניבא בקעיו ותדוב עב קסוע ףסויו ףסוי תריכמב םיקופע םיטבשה 568 'ומע .ג"המבו ,ויבא תיבמ
 דריו איה אדה חישמה ךלמלש וריא שב קסוע ה"בקהו השא ול חקיל קפוע הדוהיו ותינעתבו וקשב
 רשא תובשחמה תא יתעדי יכנא יכ חתפ ןמחנ רב לאומש 'ר אבוה ח"כ רעש הדיקעבו ,ויחא תאמ הדוהי
 '  הדוהי םרעצב םיקוסע ףסויו בקעי ףסוי לש ותריכמב םיקוסע םיטבשה 'ה םאנ םכיִלְע בשוח ינא
 . םכל תתל העול אלו םולש תובשחמ יוה חישמ לש ורוא תארבל קופע ה"בקהו ותשא יחוקלב קוסע
 -ך"ב ייפב םג אתיא חישמה ךלמ לש [הקחמנ ן"ישהו ורואש בותכ ל*יכב] ורוא ארוב 'יגהו ,הוקתו תירחא
 " ליעלו נ"חע .'וכו דע םדוק 4  :[ו"לפ שיר ר"יספ 'עו] רמתמ תאצל דיתעש חושמ לש ורוא קיהבמ שרפמו
 'אתיא (ןושארה) ןו ש אר לאוג דלונ ןורח אה דבעשמ "וכו םדוק 'יגהו ,אלש דע ה"דב םש י"מבו 620 דצ
 ןורחאה רבעשמ םימיה תירחאב דלונש רע םדוק חישמ ילבחב ליחת םרטב שרדה םעט 'רגו ,ג"יכו ו"יכב םג
 "ראש 'יגכ הגוה ל"יכ ןוילגבו ,ונממ תאצל חישמה ךלמ דיתעש ץרפ ןושאר לאוג דלונ לארשי תא קיציש
 ןושארה דבעשמ שרפמו ר"ב 'יפב 'יגה ןכו ןורח אה .לאוג דלונ ןוש ארה דבעשמ "וכו םדוק םירפסה
 ףסויו שרפמ 'א טל ןמקל יגוקזחב ןכא] חישמה ךלט דילוהש ץרפ ןורחאה לאוג דלונ לארשיב רבעשש הערפ
 חישמה ךלמ דיתעש ץרפ דלונ הלחת ןורחא לאוג דלונ ןושאר דוב עש דלוג אלש דע המירצמ דרוה
 אלא דלונ אקוד ואל 'יפ ת"פיבו [לארשי לש ןושאר רובעש אוהש המירצמ דרוה ףסויו ךכ רחאו ונממ תאצל
 "וכו יתובשחמ אל יכ החיתפה רחא ןונגסב םש ב"מ אמוחנתבו ,חישמה ךלמ אצי ונממש ץרפ דלונ יכ ןמוזמ
 דרי אלש דע םירצמ לא ותוא ורכמ םינדמהו םינדמל ויחא ותוא ורכמ ףסוי יתובשחמ אל יכ א"ד םש םייסמו
 ראש ייג י"פע יתמלשה ןכ .'וכו הלעמל 'תכ המ 6 :'וכו חישמה ךלמ הז ןורחא לאוג ןיקתהל הדוהי דרי ףסוי

 ןושלו ,בתכהל וז השרפ הכירצ התיה ןכיא ושריפ אלו ,'וכו םהיבא תרצב וארשכ ותלודגמ ויחא והודירוהש

 |" | ןונעה ןמ הלעמל בותכ המ ט"קלב קתעוה ןכו ,יוכו 'תכ המ ה"דב םש י"טבו 1004 דצ ליעל םג ייעו םירפסה
 . "" ףימסה המ ינפמו ףסונ 'יסופדבו .המירצמ ררוה ףסויו אלא רמימל.ךירצ היה אל םירצמ לא ותוא ורכמ םינדמהו
 |[ %  רריו וז השרפ הבתכנ המל 'וכו 'דרוה ףסויו אלא רמימל אירק ךירצ הוה אל שרפמ ר"ב 'יפבו ,וזל וז השרפ
 .-: רטלל ףסוו לש ותשרפב קיספהו ןאכל וז השרפ הכמסנ המל איהה תעב יהיו ת"הע י"שריפבו ,עצמאב הדוהי
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 הדירי ךומסל ידכ רמא רזעל 'ר (א טל תישארב) המירצמ דרוה ףסויו אלא רמימל אירק ךירצ
 ךומסל ירכ רמא ןמחנ רב לאומש יר ,אנ רכהל (בל ול םש) אנ רכה ךומסל ידכ רמא ןנחוי 'ר ,הדיריל
 יול ןכ עשוהי ,יר רמאד םימש םושל וז ףא םימש םושל וז המ רפיטופ תשא השעמל רמת השעמ
 ד"הה התכמ וא הנממ וא תעדוי התיה אלו ןב ונממ דימעהל הדיתעש הלש האיגולורטסיאב תייה האור
 :רשא לכ אלו רשאמ ןיבא 'ר רמא ,(גי זמ היעשי) ךילע ואובי רשאמ םישדחל םיעידומ
 רמימל הירק ךירצ היה אל (א ג םש) םורע היה שחנהו (הכ ב תישארב) וששובתי אלו התווכדו

 : 168 75 ליטפ 6
 יר [רזעל 'ר* | ךְד וזל וז השרפ ךימסה המ ינפמו ₪ [המירצמ | ןפ יל אלא | מכאחפ רמול 1

 יה מכנאְד רזעלא 'ר ..רזעלא 'ר /ן רזעל 'ר ןנחוי "רו רזעל 'ר ,ך רזעילא 'ר . רזעיל 'ר :ם רזעלא
 | .1 יל ךומסל ידכ -- ךומסל ידכ -- הדירי | (םש) י1אָח'ְד רמוא | י ןנחוי 'ר ,(םש) ית רזעילא 'ר . . רזעילא
 ידכ -- אנ רכה) .ך רכהל רכה .מ(םש)יתכאחופ [אג -- אנ רכה | מ1אח רמוא | יו רזעלא [ןנחוי 2

 ותשא ,ו [תשא 8 | (פש)ו'אְח רמוא | (סש)י ינמחנ .ל 'מחנ [תכאופְ ןמחנ* | (י 'ל ךומסל

 | (ךומסב ןכו) מיתכ'אחד םשל .(םש) יונ?אופ [םושל | (ךומסב ןכו) כ'אפ הז | (םש) יתכגאחופד לש
 ,(םש) 1 איגלורטציאב .ז) איגולרטסאב | מישעתכאחהד התיה .גופ [תייה 4 | ןך עושוהי | ] רמד
 ,?א ןוליגורטציאב ,יָנ ןילוגורטסיאב ,2 ןיגלורטסאב ,ְזֶד ןיגולורטסיאב ,ןְד ןיגולורטסאב ,ש אילגורטסאב
 איהש ,שז) [הדיתעש | ןך ןילורטסאב ,1א ןילגרתסאב ,ם ןילוגרטסאב * ,1ך ןיליגורטסאב ,זכ ןילגורטציאב

 | גו תייה | ח וגטמ ןב .מיכנאפל ןב הגממ [(םש) יעתוד ןב ונממ* | מכאפ דיתע אוהש ,יתַנְוְד הדיתע
 תאלנ [(ך םיערומ) םיעירומ 5 | ן התיבמ | מיתכ"אוד סא .ג'אחפ [יא | מיתכאופד פא :נח [וא
 םיזוחה ..ירבה ..ךיתצע בורב תיאלנ . = םיבככב םיזחה םימש ירבוח ךועישויו אנ ודמעי ךתצע ' ברב
 ,מכנ1אפ [רשאמ --רמא | ד יל .ן וגו .3פד ךילע ואבי רשאמ .יתכאח |[ךילע---רשאמ | כ = םיבכוכב
 | ן אל | א יל ,ו רשאמ ,ןְד רשאמ רמא ([ך וביא) ובייא 'ר ,[ְד רשאמ ןובייא ר"א ,] רשאמ ןובא 'ר 'מא

 םימורע םהינש ויהיו [וששובתי אלו | [ךכ היתוכדו ,?א היתווכדו .ף התוכדו 6 | א ךילע ואובי רשא לכ

 | ןך וששובתי אלו ונממ הלעמל 'תכ המו םורע | ן "ל .חח =. םימוריע םהינש ויהיו 'ותכ ,1% ₪ ותשאו םדאה
 | תיא רמול .כפ רמימ | שת יל .ינאחד ארק .ן איירק .(סש)1יפ אירק ,כ [הירק | פ 'ל ,(םש)יש גן הוה [היה

 אל םורע היה שחנהו "וכו התווכדו ךומפב ומכ דרוה פסויו אלא "וכו ךירצ היה אָל איהה .תעב יהיו המיתה
 ףסויו אלא 'וכו ךירצ היה אל עמשמ ןאכו ,168 רצ ליעל י"מב ייעו 'וכו שעיו אלא רמימל הירק ךירצ היה
 םעט תתל וכרצוהו ףסוי לש ותריכמ תעב היה הזש איהה תעב יהיו וטושפמ ארקמה ואיצוהש "וכו דרוה
 ושרדש 'וכו ונמצע סנרפנו ואוב ורמא 'וכו ונמצע רזפנו ואוב ורמא הטמל תוקלוח תודגאו ,השרפה תוכימסל
 שרוד 'וכו יתעדי יכנא יכ ותחיתפבו 'וכו ךומסל ידכ כ"ג ינשמ נ"בשרש השקי ןכא ,וטושפכ איהה תעב יהיו
 ויבאמ שרפ ףסוי אתיא ב"פ ע"סבו ,'וכו השא תחקל קסוע הדוהיו 'וכו ףסוי לש ותריכמב םיקסוע ויה םיטבש
 דריו איהה תעב יהיו עוש תב הדוהי אשג ולא ךותב (1026 דצ ליעל י"מב 'יעו) 'וכו הנש ב"כ והאר אלש

 איה בותכה רופיס אלא ףסוי תריכמ םדוק היה השעמה הז הדוהי םש אריו שרפמ ט"קלבו ,'וכו הדוהי
 ע"בארה 'יפב ןכו ;םימיה ובריו 'פל םג ש"ייעו וכו ףסוי תריכמ םש לע וינבו ותשאב הדוהי הקל יכ איבהל
 לידבה איהה תעב 'וכו ועסנ םשמ והומכו ורכמה םדוק קר ףסוי רכמנ רשאכ תעה תאז ןיא איהה תקב יהיו
 ןאכ ביתכ ןיא הדוהי ךליו רמאמה ןושל םש ב"מ אמוחנתבו ,ת"פיבו ם"ארבו ת"הע תופסותבו ש"ויעו 'ןכו
 דריו המירצמ דרוה ףסויו הדוהי תדיריל ףסוי תדירי הדיריל הדירי ךמסנ ןנ חו י 'ר .רמא הדוהי דריו אלא
 לועל י"ר רמאמכ שרדה הזו ;וז השרפב אנ רכהל הינפלש השרפב בותכש .אנ רכה ךומסל 5 :הדוהי
 י"מב 'יעו אנ רכה (ךל תרמוא רמתש) עמשתש ךייח אנ רכה ךיבאל תרמא התא הדוהיל ה"בקה רמא 1094 דצ
 םשל וז המ הירחאלש השרפב רפיטופ תשא השעמל השרפה וזב רמת השעמ ךומסל ידכ רמא נ"בשרו ;םש
 םימש םשל וז ףא ןב ונממ דלתש ידכ רפיטופ תשא םימש םשל וז המ שרפמ ר"ב 'יפבו ,'וכו וז ףא םומש
 רמת השעמ ךומסל ידכ 'מא רזעלא 'ר ןנחוי 'רו רזעלא 'ר שבתשנ ג"יכבו ,תוכלמה הנממ אציש ידכ רמת
 הדירי ךומפל ידכ רמא ןנ חוי 'ר ןאכ טוקליבו ,ישילשה ךומסל ידכ דע ןושארה ךומסל ידכ ןמ םש גלדו 'וכו
 ישילשה ךומסל ידכ דע ינשה ךומסל ידכ ןמ םש גלדו 'ןכו רמת השעמ ךומסל ידכ רמא רז ע ל א 'ר הדיריל
 רזעלא 'ר קתעוה ט"קלבו ,(רזעיל 'ר ל"יכבו רזעילא *ר [ת"וכו] ח"יכבו םש שבתשנו) לאינד 'קלוב 'יגה הנוכנו
 וכו ידכ רמא ינמ חנ רב לאומש 'ר 'וכו אנ רכה ךומסל ידכ רמא ןנחוי 'ר 'וכו הדירי ךומסל ידכ רמוא
 ןועמש 'ר אנ רכהל אנ רכה ךומסל ידכ רמא ןנחוי 'ך 225 דצ בוט לכשבו ,רפיטופ תש א השעמל
 569 יומע ג"המבו ,'וכו וז המ ערפיטופ תש א השעמל רמת השעמ ךומסל ידכ רמא אימחנ ר"ב
 יר הלחת הדוהי ריכזה המלו המירצמ דרוה ףסויו אלא ךומסל ארקמל ול היה אל הדוהי .דריו ןושלה הניש
 'מוא לאומ ש 'ר "וכו אנ רכה ךומסל ידכ 'מוא ןנחוי 'ר ףסוי תדיריל ותדירי םיד קה ל ידכ 'מוא רזעלא
 תונינגטסאב תאר וז היה .ךכו הנממ אצוי חישמה ךלמהש תאר וזש רפיטופ תשאל רמת השעמ ךומסל ידכ
 ?יעו  םיבכוכב .הזוח תויהל התמכחב ,הלש האיגולורטסיאב 4  :'וכו פסוימ ערז דימעהל הדיתעש הלש
 אשתו הזה ןושלה ןיא 'וכו וינודא תשא אשתו שרדב ז"פפ ןמקלו ,םש י"מבו 438 דצו 7 דצ ליעל סוגולורטסא
 םימש ירבה ךעישויו אנ ודמעי ךיתצע ברב תיאלנ םש היעשיב קופפה שארו ,'וכו (!האיגולורטסא ןושל אלא
 הדיתעש ןושלה ק"קו ,רמאמה שאר קתעוה גולורטסא 'ע ךורעבו .'וכו םישדחל .םיעידומ םיבכוכב םיזחה
 ןב הנממ דימעהל דיתע אוהש 'יגה אפידעו /התבמ וא הנממ וא תעדוי התיה אלו ןב ונממ דימעהל
 ושרד ןכו ,רפיטופ תשא :תב איה ערפיטופ תב תנסאו ,ערפיטופ אוה רפיטופ ו"פפ ןמקל. שרדה יפלו ,'ובו
 עשוהי ר"אד קתעוה םש בוט לכשבו ,התב תא לטנש 'וכו ותונדא םע ףסוי רעטצנש רעצ 'ב ייס ט"פפ ןמקל
 ר"א 'וכו םיעידומ םיבכוכב םיזוחה ד"הה ונממ ןב דימעהל הדיתעש הלש ןיגולורטס אב התאר יול ןב
 י"מב ש"ויעו ח"יפ ףוס ליעל אתיא "וכו וששובתי אלו רמאמה הז .'וכו התווכדו 6 :'וכו רשאמ אבא
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 22 ןב עשוהי 'ר רמא ,(אכ םש סש) םשיבליו רוע תוגתכ ותשאלו םראל םיהלא י'י שָעיו אלא
 . ץראה ךררכ ןיקסעתמ םתוא הארש ךותמ ,עשרה ותוא םהילע ץפק איטח וז יאמ .ךעידוהל החרק
 " " הונכ ןיכלהט ידו התווכרו :שחנה תשרפב קיספהל אלש ןנח רפכד כקעי 'ר רמא ,םהל הואתנ
 = ךומסל ידכ 'א רזעלא 'ר  ,ליוא אוה ןהו (א ח םש) אכלמ רצשלב (דלדלאיג) הלפשהל ליכי

 " " קספהל תוכלמ קספה ךומסל ירכ 'א ןמחנ רב לאומש 'ר ,ןתוינל ןתוינ .ץצוקל ץצוק .עשרל עשר +
 : *  (אוסש) הארט שויררו (ל סש פש) הארשכ אכלמ רצשלב ליטק הילילב היב התווכדו :תוכלמ

 . :סמ נ"מ ספוקנס 6

 "רוע ..םדאל .:ית'אח [םשיבליו -- פדאל | ןֶד 'ל ,ןך וששוכתי אלו אלא .ישכנאת"ןפ [אלא 1
 ;'5 רוע תונתכ .[₪ 'וגו םדאל ,ך ותשאלו םדאל ,ָך 'וגו ותשאלו םדאל ,(םש) "א רוע ..םדאל ,ן "וגו
 | יאמ .|] וזאמ | (סש)י עדיל .₪ עידוהלל | ווד ומא ..'ו .(סש)יכנאפ [החרק -ומא | ש יל
 ותוא .חְו [עשרה ותוא | כג טח :יתאפד אפה .ך איפיח .ן הייטח | יתנפ הויאמ ,(פש) יכאחד הו

 " ,ז] םיקסעתמ | יתנוְד ןתוא .(סש) יכאחפ (סתוא | (םש) ו שחנה .] עשרה .! הזה עשרה .ףךכאפך עשר

 ,כפ שימשתב .יתננחד ןירא ךרדב ,ן [ץראה ךרדב | י ןיקוסע ,(םש) יכפ םיקוסע .'א 'יק- .%א ןיקסוע
 ?תוד ןינח ..רמא .ינְו [ןנח -- רמא | (םש) ון הל ,נ ןהל | ] הואתנו .ןְר הוואתנ 8 | א ץרא ךררב שימשתב

 - /[ך היתוכדו ,כ 'יתווכרו .] התווכידו .ף התוכרו | שחנ לש וחשרפב | כאפ מא (כא ןינח) ןגח רפכד ..'ר

 לוכי הוגב ,(םש) זך אלפשהל . . הוגב ,1א הלפשהל . .הווגב [הלפשהל -- הוגב | % ןיכלהמדו | ?א היתוכירו
 הז .[ן רצשלב 'תכו ,!א ראצשלב ,ל רצשפלב [יש"אוְד רצשלב *4 | ₪ הגו ,] הווגב .1 הלפשהל
 שוירדו .כאפ7 הארמ (א שוירר) שוירדו ,וש בר םחל דבע ₪ .תןנ] [אכלמ | 2 ראצשטלב הז ,5 רצשלב

 ןויל לווא* | "א'א אוה ןכו ,ך אוה אוה ןכיהו .[ןכפ אוה ןכיהו .ישנֶאְו'ִד [אוה ןהו | 1ך אידמ

 לאומש 'רו ('א ש"רב רזעלא) רזעלא 'ר | תככ'אפ ךדורמ ליוא .''שאָד ךרודמ ליוא ,(םש) ו ליזא ,ל לוא
 ה | | (םש) י רזעילא 'ר ינמחנ -רב לאומש 'רו רזעילא 'ר רזעל 'ר ..'רו רזעל 'ר :2א רזעלא 'ר ןמחנ רב
 ןתואג .] ןתייוגל ןתניוג . ןתוויגל ןתוויג | ך עשר לא [עשרל55 | (םש) יו רמוא ;''תכנאפְך רמא
 [יא * |  ם שיר, לאומש יר ,1ו (םש י ינמחנ) 'מחנ רב לאומש 'ר | 5 ותיוגל ותיוג ,(םש) + ןתואגל

 | ,(םש) 31 התוכדו 6 | יונ תקספהל | ינ תקספה | 5 קוספל | (םש) ו 'ל ודכ | ל 5 :יתכנאופד רמ
 | ופ אלילב .(סש) יתכנאוד אילילב .ש [הילילב | ן הב | % היתוכידו , [ך היתוכדו . 'יתווכדו .ף 'תוכדו
 רצשלב ;כ'א יארשכ . .ראצשלב ,ם יארשכ ..רצשלב ,[ְד אידשכ ..רצשלב ,(םש)ו] [הארשכ -- רצשלב
 ;ושכיא אתוכלמ ליבק האדמ .ןל אידמ [תןנאְד האדמ * | ן יוגו ,ש רצשלב ,ו האדשכ רצשלב ,*א אכלמ
 . | 5 ילמ ליבק 'דמ

 ןהיתש לש קספה םעט לבא ,ןינע עצמ אב וקספנש הזב תוישרפה יתש םה םיושש ינפמ ןאכל קתעוהו]
 םורמאמה תטמשהבו ,הל הואתנו ץרא ךרדב ןיקסעתמ םתוא הארש םייסמו עטיק ט"קלבו [הוש וניא
 ;הרמאנ שדוקה חורב ורמאוש ולוכ רפסה לע גורסל ידכ ירמא ןנבר ישילשה רמאמ םויס דוע איבה וירחאלש
 הזי א מי עידוהל החרק ןב עשוהי ר"א רוע תונתכ 'וכו שעיו אלא ךומסל יואר היה אל םש בוט לכשבו
 ר"א ם'הל הואתנ ץרא ךרדב ןיקופע ןתוא הארש לעו שחנה ןמ וענטצג אלש םהילע ץפק אט ח
 :'  :שרוקה חורב רמאש ומכ רפסה לע גרס ל ידכ ירמא ןנברו שחנ תשרפב קיספהל אלש ןנח רפכד בקעי
 "וכו אכלמ רצאשלב השרפה הכמסנו 'ד השרפ .לאינדב רצאגדכובנמ אוה קוספ ףוס ,'וכו ןיכלהמ ידו 8
 אוה ןכיה אוה ןה ליואו רבד םוש רפוסמ ןיא (א"ל ב*נ הימריו ז"כ ה"כ ב"מ) נ"נ רחא ךלמש ךדורמ ליואמו
 לווא אוה ןהו בר םחל דבע אכלמ רצ ש לב היל ךימסו 'וכו ןיכלהמ ידו שרפמ ר"פדב ר"ב 'יפבו ,'וכו
 ידכ ויבא השעמל ליוא השעמ ךומסל ול היה רצש לב דימ ריכזמש רצנ דכובנ. ןב היהש ךרודמ
 ויבא 'ורזג לפב ירהש עשר היה אל ליוא 'יעשר םהינש ויהש רצשלבו רצנ דכובנ עשרל עשר ךומסל
 רצשלבו (ו"ט 'ג לאיגד) 'וגו הלא אוה ןאמו 'מא רצנ דכובנ חור הבג הזו חור הבג הז ןתויגל ןתויג
 ץצוק ןושלהו ,ר צ ש לב "וכלמ קספהל רצנ דכובג 'וכלמ קספה ךומסל ידכ והב 'מתשאו אשדקמ ינאמ קיפו
 ,('ב ו?סק)  וזכפ 'ףוס אתקיספבו ץצוק ןב ץצוק "וכו ןומירבט ןב רדה 'א 'ד ב"פ תומבי 'שוריב ומכ ץצוקל
 .ליטק ל"יכב ךומסב ומכ רצ ש לב יתהגהו רצשטלב בותכ ל"יכבו ,440 דצ ליעל 'יעו ןתמיא לקשמב ןתויגו
 7ר א צ ש ל ב םימעפה יתשב 'א א"יכבו ,ר"ב 'יפב םימעפ 'זו יתגייצש םירפסבו 'יסופדב םימעפה יתשבו רצשלב
 םשו ,ט"ב יט יב 'ה םש היכו ,אכלמ רצ א ש לב .בותכ ארקמבו ,ר א צ ש לב ךומסבו ר א צ ש ט לב כ"יכבו
 האדמ שוירדו אכלמ רצשלב 'וכו ןיכלהמ ידו תשבושמ 'יגו ,גרובצניג 'צוה ך"נתב "יעו רצשא לב 'א 'ז
 הגוהו ליזא ר"פדב לאינד .'קליבו לז א אוה ןהו שבתשנ ל"יכבו ,רתי האדמ שוירדו א"אב ריעה רבכו ,נ"חעו
 ,'וכו עשר היה אל ליוא 'וכו ליוא השעמ יתקתעהש ר"ב יופבו ,ו"יכב ה"כו ליוא ההיד וידב רפסה בתכב ל"יכב
 ןונגסב ןה תארוהו ,ךרודמ ליוא ר"פדב ןאכ !קליבו ר"פדב ר"ב 'יפבו 'ב א"וכבו ו"דו ר"פדב תשבושמ ייגו
 רדסבה השק א"אב רועה 'וכו תוכלמ קספה ךומסל ידכ שרדהלו ,יוכ% ןה ןמו 51 דצ ליעל ןכו ןכיה ימלשוריה
 קספה ייפ ת"פיבו ,רצנדכובנב תוכלמה קפפנ ךיא כ"או וירחא .ךלמ ךדורמ ליוא ונבד ורמא (ח"כפ) םלוע
 ידמל תביהיו ותע אלב ותוכלמ הקספנ רצאשלבו אשנא ינב ןמ דרטנש םינש 'ז ותוכלמ הקספנ נ"ג תוכלמ
 ;האדמ ירקהו אידמ שוירדו בותכה ןכו האדשכ ירקהו אידשכ ביתכה ארקמב .הארשכ אכלמ 6  :ע"צו | סרפו

 רצ.ש לב ל אדח תנשב שלש ונב רצשלבו ג"כ ונב ךדורמ לווא הנש ה"מ ךלמ רצנדכובנ םש ע"סבו  ,שוירדו
 םש) "וגו לאיגד ינא ילא הארנ ןוזח רצשלב תוכלמל 'ג תנשב ('א 'ז לאינד) י'וגו אזח םלח לאינד לבב ךלמ
 ארמח םעטב רמא רצשלב ('א 'ה םש) 'וגו בר םחל דבע אכלמ רצשלב רצשלב תוכלמל 'ג תנשב ('א 'ח
 תורעהב ייעו ,ןרדסכ אלש תוישרפה ורמאנ לאינדבו ,('א 'ו םש) 'וכו אתוכלמ ליבק (האדמ) אידמ שוירדו 'וכו
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 לכה ועריש ידכ אוה ןיטויפ ירבד ורמאי אלש ידכ אחא 'ר םשב אנוה 'ר ,שלש תנשב ןה ןהו

 :שדוק חורב וראש ולכ רפסה לע גורסיל ידכ 'טא ןינבר ,שדוק חורב ורמאש
 יוצמ רטשה ןיסנוכמ ונאש ןמז לכש ונמצע רזפנו ואוב ורמא ויחא תאמ הדוהי דריו

 ןויכו םלוכ ידי לע ספתנ דחא ןיא הבינגב ואצמנש םדא ינב הרשע ה"כקה םהל רמא תוכגיהל
 לעב אצמ קחצי 'ר רמא ,(ופ דמ תישארב) ךידבע ןוע תא אצמ םיהלאה ורמא עיבנב ואצמנש
 ואוב ורמא ,הירטש לע הדימעמו תיבחה תא איצממש הזכ יול 'ר רמא ,ובוח רטש תובגל בוח

 : יפו יס ייס כ"5פ ןעקל 4  :דיפק 'כ עוקלי 8

 תוכלמל שלש .יכנ?אופ [שלש | "א רמוא אוה ,ך איה :.ישתכנאופד אוה [ןה | "א'א ןכו 1
 | תד יל ;(םש) יכנאופ [אחא 'ר םשב | ן אנוה | שרְד ךלמה רצשלב תוכלמל ([ך שולש) שלש ,'ֶא וגו

 :פ ןטויפ .ל ןיסויפ [יתנאד ןיטויפ * | י יל ."%א'א ירכד ת"ד [ירבד | יתכנ?אופד "ל .(םש) יא [ירכ
 | .ת ורמאגש 5 | י יל לכה | תד פה .שכאפ ןה .יִנְו [אוה | ש :ןיאדב ."] ןייודיב ,כ ןיויטפ ;ן ןומופ
 ;תיאופד ןנבו .(םש) יכנ'א [ןינבה | ן ה"בקה .פ ק"הוב :ישתנאד שדקה .. ,5"] שדוקה חורב

 [(םש) וזאפ ולכ * | כ רפס | 5 םייפל .ףאָד גרסל ,(םש) ישנופ גורפל | 1 ןירמ .(םש) ו ןירמא | ו ןנברו
 ימנ אכה ףא שדקה .ישנאפ שדקה ,כו שדוקה | (םש) 2 .קידצ רמאש | 5 ולש .שתנ"אוְד ולוכ .ל לכ

 [שכ"אפ ויחא -- דריו * 8 | ףִד ויחא תאמ הדוהי רריו ([ך 'תכו) ביתכו המירצמ דרוה ףפויו 'רמימ יעבתמ

 ,שפ [ונמצע | 1 אב ל אוב [ישתכאוד ואוב * | יתנודל יל ,1א ימלודע שיא דע טיו ויחא ... דריו

 ,תד תובגהל גן [תובגיהל 4 | .ן .יוצמ םייק | 1א וניתומצע ;י ונמצע תא /[ןכנ"אוְד -ונימצע

 ש םהמ דחא | כ הצעב .ן הבנגב | א ואצמנ | ל 'ל [םדא ינב ** | ר1ך " | 1 ןהל | ישכאפ תובגל
 ,יתכנאו [תובגל | ו רטשה [בוח 6 | י הבינגב [עיבגב 5 | ו ןלכ .?אפ םלכ .שנואו ןלוכ | שכא] שפתנ
 אוהש ,ש הצממש ,וכ אצממ אוהש ;תףאָוְד איצממ אוהש | ותא .א רטש תא | "תףפד = םוקמ

 | 1 אוב | תִד ירמא ןנבר :יכנאופ [ורמא | ךִד התוא דימעמו [הדימעמו | 15 .הצממ

 שלש תנשב אוה ןכיה רמולכ שלש תנשב אוה ןהו םירחאה י"כו םיסופדה 'יג יפל אוה הז 'יפ] םש ע"סל רענטאר
 ומכו 'וכו רצשלבל ארח תנשב תמדוקה 'ז השרפמ השקה אל המל השק ז"יפל לבא ,'ח השרפ ז"חא  בותכש
 םלוע רדפה לע ךמס שרדמהשי ושוריפ י"ע תאז אישוק בשייל בשה םש" רענטארו ,ש"שרהו ת"פיב וריעהש
 המל שלש תנשב (ע"סה יפל) הרמאנש וז השרפ השקמו שלש תנשב התיה 'ןגו אכלמ רצשלב "ה  השרפש
 השרפש השק ושוריפ לבופ אוה ןהו ןושלה ןיאש דבלמ הנהו .,'וגו רצאשלבל אדח תנשב 'ז השרפל המידקה
 קוספה אבוה המל ז"יפל דועו ,ליעל ץריתש ומכו "וכו עשרל עשר ךומסל ידכ 'ד השרפ רחא  המוקמ יה
 הרקש המ לכ תא איבהל ול 'יה שוירדמ רופיסה תלחתה םדוקש איה אישוקהש הזמ עמשמש ,האדמ שוורדו
 'ע) הרותב רחואמו םדקומ לכ תונמל אב יכו ןאכל הז לכ ךייש המ השק םישוריפה לכלו ,רצשלב ימיב
 אוה תבית) שלש תנשב ןה ןהו ל"יכ 'יג תא םינפב יתחנה ולא םימעט ינפמו (הפוסב תודמ ב"לד :אתייב
 עשרל עשר ךימפהש תרחא המגוד איבמ שרדמהו (ליוא אוה ןהו ליעלמ השבתשנ תרחאה 'יגב
 שלש תנשב היה הז לכ רמולכ ןה ןהו האדמ שוירדו ביתכ וירחאו רצשלב ליטק אילילב היב .ביתכ ןכש "וכו
 עשרל עשר ךימפהל ידכ אוה םעטהו ,ותוכלמ תלהתמ רפוסמ תורחואמה תוישרפבו ותוכלמ ףוסב רצשלבל
 המ האדשכ אכלמ רצש לב ליטק אילילב היב רמוא התא רבדב אצויכ םש ב"מ אמוחנתמ עמשמ ןכו  ,"וכו
 קספהו תיב בירחמל תיב בירחמ ץצוקְל ץצוק ךמסנ אתוכלמ ליבק האדמ שוירדו וירחא ביתכ
 םיסוריסהו (ךדורמ ליואמ) רופיחה לע תוישוקה לכ ץרתמ אחא 'ר םשב אנוה 'רו ,תוכלמ קפפהל תוכלמ
 הפסוה ילב ק"הורב ול ורמאנש םירבדה םתואו רדס ותוא רמשנ הז םעטמו "וכו ורמאי אלש ידכ אוהש ,לאינדב
 שרפמו .סרוג ר"פדב ר"ב 'יפבו ,נ"חעו יתהגהו ןיסויפ בותכ ל"יכבו ,ןיודב 'ולכ .ןיטויפ יהבד 1  :[יונושו
 םדאכ ובלמ ןאדב םירבד בתכש ימש םירמוא ויה רדפב בותכ היה םאש ןה ןיארדב ירבד ורמאי אלש ידכ
 ול ורמאנש רדסכ רמולכ ורמאנ שדקה חורב ל"י ררסכ אלש וכתכנש וישכעו וימיב ויהש םירבד רפסמש
 בתכש ימש 'וכו 'ררסכ בותכ היה םאש 'וכו םה ןי דוי ב ירבד םירג ,ל"ז י"שר א"אבו) ןבתכו ןרמא האוכנב
 תודגאה ירבד יכ ןכ בשותי ,ןיטויפ ןושלה םג בתכ ת"פיבו ,ןייודיב ןמסנ ו"יכ .ןוילגבו ,('וכו םאדב ול לה םירבד
 ילואו ;תוצלההו ןיטויפב ומכ םהב ןמזה תרבעהו םדא ינב יעושעשל םיבתכנש ןיטויפ ירבד וארקנ םירופסהו
 א"הגאב .ייעו ןיטויפ ירבד אוה לאינד רפסש ןכ רמאש תומואה ימכהמ דחא םכה דגנ א"ר םשב ה"ר ןכ שרד
 לע גורסל ןושלה ןונגסו ,ק"הורב ורמאש דמללו ולכ רפסה לכ ףיקהל | וכו גורפיל ידכ 9 :994 דצ .גיח
 טוקליבו ,גרס 'ע ל"תמעו ךורעב ייעו "וכו הטמ :והז הפוג לע ןיגרפמש לכ 'ד 'ה ג"פ תוכרב .ישוריב ומכ "וכו
 חורב ורמאש ולוכ רפסה לע גורס ל ידכ שרפמ ר"ב 'יפבו ,ולכ רפסה לע םייס ל ידכ 'יגה ר"פדב ןאכ
 דבלב םירבד ןתוא רמאת אלש ןיגוריס (ובתכו אבוה א"אב) ןבתכו שלש תנשב קיחרה ךכיפל רמולכ .שדקה
 המכ ןוזחב ול (רמאנ רבד ותואש) רמאנ רמאש רבד ותואש םשכש ולוכ רפסה לע דמלל אלא ןוזחב רל ורמאנ
 ףוסב ?יסופדב הפסוהו ,ןוזח ירבדו תואיבנ ירבד אלא וניא ולוכ רפסה לכ ךכ (ילא) יל הארנ ןוזח רמאש
 ןינברש עמשמ םדוקה דומע ליעל ואבוהש בוט לכשו ט"קלמו] ,'וכו רמימ יעבתמ ימנ .אכה .ףא ןאכ .ןינעה
 ולוכ הרות רפפב םירחואמו םימדקומה לכש ץרתל ואב

1 

 דריו 8 :[ק"הורב םירבדה ורמאנש היאר םה ב
 ורמא שרדה יפלו ע"פב רמאמ ליחתמ ןאכו ,נ"חעו ךומסב ומכ ואוב יתהגהו יתמלשה ןכ .'וכו הדוהי
 תא ורכמשכ וטושפכ איהה תעב יהיו בותכה םעט "וכו  ונמצע סנרפנו ואוב ורמא "וכו ונמצע רזפנו ואוב
 : ניחא תא ונרכמש ונבוח רטש ונממ ערפיל .תובגיהל יוצמ רטשה | :1081 דצ לנעל י"מב 'ועו ףסוי
 ,'וכו אצמ םיהלאה ורמא עיבגב ואצמנש ןויכו רוזיפה םכתא ליעומ המו הימתב * וכו ספתנ דחא ןוא 4
 םהמ דחא אצמנש םדא ינב הרשע ךופיהב רמאמה ןושל "וכו םכירבדכ הֶחַע םג רמאיו פל ב"צפ ןמקלו
 ןיסנוכמ ונאש ןמז לכש ונמצע רזפנ רמ א שרפמ ט"קלבו ,ר"ב ייפב 'יעו 'וכו הריסאב םלוכ ןיא  הבינגב
 בוט לכשב ןכו ,ןיסנוכמ ויהש יפל ךידבע ןוע תא אצמ :םיהלאה עיבגב רמוא אוה ןכש תובגהל יוצמ רטשה
 ;ו"דו ר"פדב םגו טוקליבו י"כ ראשב ה"כו 'וכו ור מ א 'יגה ונינפלו ,'וכו ונימצע רוזפנ ואב ןהל רמ א םש
 ןושל "וכו א צ מ םיהלאה שרוד .איצממש הוכ :;םירחא 'יסופדב שבתשנו ,"וןכו 'מ א ר"פדב ר"ב 'יפבו



 ו.

 8 הפ השרפ בשיו 14
 לח קוסע אאהיש ןיד וניא ותינעתבו וקשב קוסעש וישכע ,םישנ ונאישהל קוקז היה רכעשל ,ונימצע סנרסנו ה |

 6 :איהה תעב יהיו רימ ךמצע סנרפו רומע ונלש שארה אוה תא אלו הדוהיל ורטא ,םישנ ונאישהל
 " 'ר םשב ןנח 'ר ןומיס 'רב הדוהי 'ר ,וינבו ותשא רכקש ול איה הרירי 'וגו הדוהי דריו

 " הדוהי רטאיו הרוהימ רמל תא יממ  ,וינכו ותשא רבוק הרמוג וניאו הוצמב ליחתמש ימ לכ ןגחוי
 "  ןתשא רכק ,ול סרג המ  ,וינא לצא ופיתכב וכילוהל ול היה (וכ ול סש) 'וג עצב המ ויחא לא
 < = ףחא אבו הרמוג וניאו הוצמב ליחתמש ימ לכ ילילנה יסוי 'רלש וגב רזעלא 'ר 'שמ אנוח 'ר | ,ויגבו

 ימלטוכי יעו] = (יד 'יק סי'פ) סיננכ כדק סנכ סיכנד ,ר "פ כקע לפוסנס ,נ"* "ק נשיו נ'פ סעוסנס ,'נ ג'י קפופ %)
 : [6'פס ס''כ

 ,יפ ושכע .כגְו [וישכע | י קוסע [קוקז | ₪ אבא היה | י ונמצע תא .ןןפ ונמצע | 1 סנרפתנו 1
 ,4 [אהיש ןיד | ם קוקז אוהש .ךִד קוסע אוה .ן קוסע .י] קוסע אוהש | (א 'ל םישנ -- וישכע) ד וישכעו
 | יכנאפ אלהו .ן אל | י ללא .תכנופד ול וימא .א [וומא 2 | פ 'ל ,ן היהיש ןידב ,[ןִ אהיש ןירב
 דומע .כנ'"א'אופ |דומע | י 'ל .פֶד ונלכ לש .תכ ונלוכלש .ןאו |ונלש | י 'ל אוה | יתןכא התא
 רריו איהה ..יהיו ,ל 'וגו איהה . .יהיו [יוגו -- יהיו * | יתאפד ךמצע תא .כגו [ךמצע | י ךל .תִד התא

 | [תפד הרוהי דריו .ו ויחא תאמ דריו , הדוהי דריו ..תעב ,*א ויחא תאמ הדוהי . .יהיו . )*א] הדוהי
 | תיאחוד - תא .יכנ'אפ |ותשא | א 'ל ול | תוד - היוגל אשנש ול איה הדייי .יכנאחם [הדירי 3
 ..'וו ;כ'א ירופיצד ןינח ירו .תֶוְד ןינח 'רו .1 [ןנח 'ר | ?א רב .ן 'ריב | ן הדוי | !א וינב תאו
 | ם רמוג ,1ו 'מוג | כאפ ליחתמה .יִתַנְוְד ליחתמ אוהש .ן [ליחתמש | יכאפ 'ל ימ 4 | ?אפ ירופצר
 ל הדוהימ . . ימימ []א] הדוהימ -- יממ * | ך וינב תאו . .תא ,[ךו וינבו ותשא תא .יכנאזחם [וינבו ותשא

 | ןך רמאיו הליחתב | כ הדוהימ דמל תאו .ף דמל תא הדוהימו .יַחְד הדוהימ . .התא ([ יטטו) יממ
 ,ן [ופיתכב | י 'ל .כנפ עצב המ .[ןא וניחא תא גווהנ יכ עצב המ [וגו--המ | ת יל ויחא לא 5

 [תנאד המ * | "ל וינאל .ל ויכאלש |ויבא ללא ** | כ 'ל .תאחה (ח ופתכ) ופיתכ לע .1יפ ופתכב
 ,ן הנוח 6 | כפ ותשאו וינב ינש ,] וינבו ותשא תא | כפ רבקש | פ פרגו | יכפ יל .ל ימ .ןזְְו המו

 = ןב [ילילגה -- ונב | ן רזעיל .נאחחפ רזעילא | תכנאופד םשב .ח םושמ | ך אגוחנ .ם הנוה /כא אנוה

 אלו [הרמוג וניאו | י הוצמה תא | 8 ליחתמה .,ן%א] ליחתמ אוהש | כפ 'ל ימ | ם 'ל .א בקעי
 רחאו ,] הרמוגו אב רחאו .21אפ הרמגו . . אבו ; ן'א [הרמוגו -- אבו | (ןוילגב םלשוהו) ] 'ל ,כפ הרמג
 | תוך הרמגו אב

 ,עורפל וניבוח תא הצממ ךכ ('זעלב 'אריפשיא תיבחה תא הצמ מ ש הזכ שרפמ ר"פדב ר*ב 'יפבו ,יוצימ
 סנרפנו 1 :יצמ הצמ 'ע ל"תמעבו ג"חעו הצ ממ אוהש כ"מב הגוהו איצ ממ אוהש כ"ג !יגה ו"דו ר"פדבו
 | וישכע םישנ ונאישהל קוקז וניבא היה רבעשל ['ה ו"פו 'ב ה"פ תובותכ הנשמ 'ע] םישנ ונל אשיל | ,ונימצע
 "" "יסופדבו ,'וכו ו ר מ א כ"ג יוגה טוקלובו י"כ ראשבו ,1080 דצו 1096 דצ ליעל 'יִעו 'וכו ותינעתבו וקשב קוסעש
 '  ףרמא ןיומ>א ןגבר הרוהי דריו א"ד 569 'ומע ג"המב רחא ןונגסבו ,'וכו סגרפנו ואוב יומא ןנבר
 דחאו דחא לכ תאזה הרצה ונישעש ןישכע םישנ ונתוא אישמ היה ונל הצור בקעי וניבא היהשכ םיטבשה
 ,'וכו דימ הלחת ךמצע תא אישהו ךל לודגה אוה התאו ליאוה הדוהיל ורמאו ומצע תא םסנרפיו ךלי ונממ
 עוש תב ,ותשא רבקש 8  :'וכו דימ ךמצע תא ,סנרפו דר ונלש שארה התא אלו ול ורמא םש בוט לכשבו
 ו"כ ראשו ל"יכב אתיל הז שרדו ,היוגל אשנש ול איה הדירי ומידקה [ת"יכו] ו"יכו יסופדבו ,ןנועו רע וינבו
 המלו םש בוט לכשבו ,וינב תאו ותשא תא רבקש ול היה הדירי קר קתעוה ט"קלב םגו ,טוקליבו יתנויצש
 'ו ייפ הפמל שרדהל ןווכמ וניא היוגל אשנש שרדהו .וינבו ותשא רבקש ול הדירי התיהש הדירי ןושלב חתפ
 הדוהי הדגב ושרד השרפה שירב ליעל םג ןכא ;היוג אשנש ןושמשל הדיריו םיכלמ דימעמש הדוהיל היילע
 תוינענכ םיטבשה ואשנ 1096 דצ ליעל הימחנ 'ר תטישלו ,'וגו דריו איהה תעב יהיו רכנ לא תב לעבו "וכו
 ןנחוי יר םשב אבא רב אייח 'ר דרי אייטח הזיא לע םש בשיו ב"מ אמוחנפבו ,ן"במרבו םש י"מב ייעו
 היה הז הז אוה ימ הדיריל ומצע םרוגו וינבו ותשא רבקל ומצעל םרוג הרמוג וגיאו הוצמב ליחתמש ימ לכ
 םירמאמה ןושלו "וכו תאזה הוצמה יכ 'פל םש ר"בדב ורדסנ ונינפלש םירמאמהו ,הדוהי דריו רמאנש הדוהי
 : הדוהימ דמל התא יממו וינבו ותשא רובקיש םרוג 'וכו הוצמב ליחתמש ימ לכ אב א רב אי יי ה 'ר רמא םש
 7 'דמע והגרהנו וכל רמאנש ותוא גורהל ושקבו ויחא לצא ףסוי אבש העשב דציכ הרמג אלו הוצמב .ליחתהש
 לצא ונריזחנ םהל רמא וליאו ןהילע ךלמ היהש ינפמ ול ועמשו 'וכו עצב המ רמאנש ןיינמ ןחינה אלו הדוהי
 תשא עוש תב תמתו רמאנש וינב ינשו ותשא רבק הרמג אלו הוצמב ליחתהש ידי לעו ול ןיעמוש ויה וניבא
 אנינח רב'מח 'ר םשב יול 'ר רמא תאזה הוצמה יכ א"ד ןענכ ץראב ןנואו רע תמיו ביתכו הדוהי
 הוצמב ליחתה השמ דציכ הרמגש ומש לע תארקנ הרמוגו רחא אבו הרמוג וניאו הוצמב ליחתמש ימ לכ
 יוה הוצמב תלחתה םא אתיא 'וכו הוצמה לכ 'פל םש בקע אמוחנתבו ,'וכו ומע ףסוי לש ויתומצע לטנש
 הרמוג םש לע תארקנ הרמגו רחא אב ןכ ירחאו הוצמב ליחתמש ימ לכ ןנחוי 'ר רמא המל הלכ תא. רמוג
 התא יממ וינב ינשו ותשא רבוק הרמוג וניאו הוצמב ליחתמה לכ יא ני 'ר רמא 'וכו השממ דמל תא ימַמ
 לא וריזחהל םהל רמא ולאו ךלמ היהש ול ועמשו 'וכו עצב המ ויחא לא הדוהי רמאיו 'נש הדוהימ דמל
 ומע ףסוי תומצע תא השמ חקיו ביתכ םש הטוסבו ,'וכו הרמג אלו הוצמב ליחתה אלא ול ןיעמוש ויה ויבא
 אבו ורמג אלו רבד השועה לכ אנינח 'רב א מח ר"א 'וגו לארשי ינב ולעה רשא םסוי תומצע תאו ביתכו
 בותכד ותלודגמ ותוא ןידירומ ףא רמוא רז ע לא 'ר ואשע וליאכ ורמגש לע בותכה וילע הלעמ ורמגו רחא
 עוש תב תמתו ביתכד וינבו ותשא רבוק ףא רמא ינמחנ רב לאומש 'ר הדוהי דריו איהה תעב יהיו
 ועלו ,[ת"יכו] כ"יכו 'יסופדב םגו ל*יכב ה"כ | וכו רזעלא 'ר 6  :ןנואו רע תמיו ביתכו 'וגו .הדוהי תשא
 לש ונב רזעיל 'ר 1% דצו רזעילא 'ר 595 דצו 879 רצ ןכו ג"היר לש ונב רז עי לא 'ר 268 רצו 945 דצ

 1) 03ק1זהז| 03קות6%
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 (בל דכ עשוהי) 'ונו לארשי ינב ולעה רשא ףסוי תומצע תאו ד"הה ינישלש ומש לע תארקנ הרמוגו
 וילע רזגנש יפל אלא (טי גי תומש) 'ונו ףסוי תומצע תא השמ חקיו ףסוי תומצע הלעה השמ אלו
 ףתרמל וסנכינש םיטסילל לשמ םילשומ ,ןמש לע תארקנ ךכיפל םהב ולפטינ ולאו ץראל םנכיל אלש
 ,םכל קתמיו םכל םסביו ברעי םהל רמא ,ףתרמה לעב םהילע ץיצה ותוא ותשו דחא ןקנק ולטנו ןיילש
 ,ןמוקמל ויתומצע ובישה ףסוי תא םתרכמ םיטבשל ה"כקה רמא ךכ ,ומוקמל ןקנקה ובישה ןייה םתיתש
 תאו לארשי ינב ושע ךכו  ,ינוריזחת םשל ינותבנגש םוקממש םכילע ינא עיבשמ ףסוי םהל רמא א"ר
 :םכשב ורבק םירצממ לארשי ינב ולעה רשא ףסוי תומצע

 יכ דוד ימיבש אוה ןאכש הריח אוה 'מא ןינבר הריח ומשו ימלדע שיא דע םטוו

 ,הזה טבשל בהוא תויהל הזה שיאה היה דומיל (וט ה אימ) םימיה לכ דודל םריח היה בהוא

 ,דיפק יכ טוק5י 5 :'3 "יס סלטנ סעוסנס ,סלעב 'פ שיכ ססליכמ 6  :כ"פ ףוס הככ סועמ ,ק''ל יכ עסוסי 'קלי 3
 195 כ בטיו 3"ע .סעוסנפ ,ע"'עק 'כ סיכלע 'קלי

 ..רשא וגו --רשא | יפ 'ל :תנאחוד ינש לש [ינישלש | ןוְד תארקנ איה .יכבנאחפ [תארקנ 1

 ורבק םירצממ ..רשא ,ָך "וגו 'צממ ..רשא ,[ןפ םירצממ לארשי ..רשא ,ךך לארשי ..רשא ,ל 'וכו

 ויתומצע הלעה | תכנאחפד אלהו .ן אל ,ו!ְד [אלו 2 | ן 'וגו ,ןך םכשב ורבק לארשי . .רשא ,'רא םכשב
 ;יתאחד ומע .ן [הגו | ו יל תא | יכפ ןלעה .תיאד םלעה .נ?אח ףסוי תומצע תא הלעה ,] ףסוילש
 | תכנ!אופד סנכי .ולאח [פנכיל 3 | א וילע ה"בקה רזגש .פ ה"בקה וילע רזגש | ו יל יפל | ניל
 ,ג ןילפטימ .תאחְד ולפטנ .ן [ולפטינ | 55 לארשי ואבו .א לארשוו .ן וליאו | כאות לארשי ץראל

 | גנ!א ארקנ .פ"אחפ וארקנ | כפ 'ל ךכיפל | י ל .כנ!אפ ןהב [םהב | בפ ולפטנו ,י ןילפטמ
 המל ותוא םילשומ | 3 וגו ייבשה "עבשה יכ ינש ימש ,ןְֶד 'וגו ףסוי תומצע תאו םמש ,.תןכנא[ם םמש

 /[ך המוד רבדה המל לשמ ,(עשוהי) ינ"א המוד . . ןילשומ ,ן1אְו המוד .. לשמ ותוא םילשומ ,ך המוד רבדה
 /ח ןיטפלל ,(םש) 2 יטפלל ,כ"ןפ םיטסלל ,ְד ?יטסילל ,וָנ ןיטסילל ,?א סיטסילל | כפ יל ,+ ד"הל לשמ
 /תוד ןיי לש דחא ףתרמל .כבנאחפ [ןיי -- ףתרמל | ?אָו סנכנש :.יתכנ!אח"ןפד וסנכנש | א םיטסיל תכל

 ,(םש)י ןיי לש דחא | א םינקנק | ?:א לפנו .תכפד ולטנ .יניאחו [ולפנו 4 | י 'ל ,(םש)ו ףתרמה ךוחל
 /ן והותשו ;?א םתוא התשו .פ ותוא ותש .ן התוא ותשו ,ן1אח [ותוא ותשו | אפ ןיי לש

 ,1א םהילע ףתרמה לעב ץיצה .?א ףתרמה ..וילע ץיצה ,1 ףתרמה ..ןהילע ץיצה | י יל ,(םש)יְד ותשו

 ,(םש) י םסבי ..ברעי ,ן םכל םשביו ... ברעי | ;יִנאְזְז םכל םסביו םכל ברעי | י ןייה לעב ןהילע ץיצה
 םכל םשבי םכל ברעי .5א ךל םסביו ךל ברעי ,5 םשבי ברעי ;פ  םישבי םכל ברעי ,ך םכל םשובי . . ברעי
 רחא ,וחח םתיתשש 5 | י 'ל ,%א ךל קתמיו .ךִד םכל קתמי .כנ!אחופ [םכל קתמיו | [ך םכל הנהי
 ,(םש)י וריזחת :תןכ1אחופד וריזחה [ובישה | (םש) יתכנאחופד -- תא .י [ןייה | א תיתש ,1א םתיתשש

 ,1ו ימוקמל [(םש) יתכאחפ ומוקמל * | (םש)יתאוד -- תא :יכנחפ [ןקנקה | ?א רזחה ,יָנ ורוח
 [ובישה | ו 'תרכמ םשמ .ןן םתרכמ םתא .ן ןתוכמ | (םש)ו לא | ך 'ל [ךכל | גודל המוקמל
 (םש) י'א תומצעה תא /:תכנאפד תומצע .י 'ומצע .[ן [ויתומצע | י ורזח .(םש) יתכנאחופד וריזחה

 /;תד םוקמל .כאפ םוקממ .(םש) יִנִחְו [םוקממש | ד 'ל [םכילע -- עיבשמ | % ןהל 6 | (םש) יא םמוקמל
 םיעור ךיחא אלה (][ך ינוריזחה) ינוריזחת [(י ינורזחת) יינוריזחת | יתנד םש :כאחופ [םשל | יי םשמש

 ..רשא [ןחְֶד םכשב --רשא*7 | י תא | יכאחפ 'ל לאישי ינב | תד ןכ .יכאחופ ןכו .1 ךכ | תִד םכשב
 יאו יוגו .[ך םכשב ורבק ,1ו םכשב והבק 'וכו ,ל 'וגו לארשי ינב ..רשא ,1א םכשב ורבק םירצמ ץראמ

 .יזאפ [ןינבר | ו ל .ןֶל וגו [(םיכלמ) יתכנאחפְד הריח ומשו * | יתכנאחפד ימלודע :ן |ימלדע 8 | פ יל
 , ןאכ 'תכש ..אוה ,לפ ןאכ רומאה ..אוה ,ן ןכש ..אוה [ןאכש -- אוה | 1 ןירמ | תןכנ?אחוד ןנבר

 (1 אוהו) אוה .ןפ ימיב 'נש הריח אוה [ימיבש אוה | 1אח 'ל .יתְִד הריח ,(םש) ולא ןאכ יאנש ...אוה

 היה 9 | ן דיוד | (םש) יתחד ימיב היהש םריח אוה ,1י5"א ימיב ינש םריח אוה :!א ימיב היהש הריח

 ימול .) רמל .יתשחפד דומל .ן [דומיל | ן "וגו .פ דודל ,1א םימיה . .דוד תא [םימיה -- דודל | ך יל
 הזה | ך ותוא ;ישתכ ותוא היה .(םש) ינאחופ!ד אוה [היה | א יאדכ (?א 'מול) רמול ,1ך ידכ

 | 2 טבש ותוא ,ף טבשה ותוא ;?א הזה טבשה [הזה טבשל | ושתכ יל

 םכשב ףסוי תומצע ורבקש שרדב .'וכו לשמ םילשומ 8 999:  דצ בי"ח ת"הגאבו 186 דצ מ"הדבו נ"חעו ג"היר
 םכשב ןתוא ורבק המלו םש ר"בדבו ,ש"ייעו 719 דצ ליעל ומכ לשמ םילשומ ןושלה ןונגסו ,ותריכמ םוקמב
 אלא םכילע 'ברעי םהל רמא תיבה לעב םהב שיגרה ןיי לש תיבח ובנגש םיבנגל המוד רבדה המל לשמ
 ורכמ םכשמ ףסוי תא םיטבשה ורכמש העשב ךכ ומוקמל ןקנקה תא וריזחה ןייה תא םיתוש םתאשמ םכייחב
 וריזחה ותוא םתרכמ םכשמ ה"בקה ןהְל רמא םכשב םיעור ךיחא הנה ףסוי לא לארשי רמאיו רמאנש ותוא
 עבשה יכ יפל םש ר"ומשב םג אבוה לשמהו ,'וכו ןמש לע תארקנ הוצמה תא ורמגש ןויכ םכשל  ויתומצע
 יתבר הכיאב ומכ םכל םסביו ברעי ןושלהו] 'וכו המוד רבדה המל לשמ יול 'ר רמא אתיא םשו 'וכו עיבשה
 יכ 'פל םש אתליכמב ורוקמ 'וכו םהל רמא א"ד ונינפלש שרדהו ,[ךל םסביו ךל ברעי ('ט 'א) התאמוט 'פ
 ינוריזתת םש ינותכננגנש םוקממ םכילע ינא עיבש מ "וכו ףסוי םהל רמא א"ד 'וכו עובשה עבשה
 ףסוי תומצע תאו רמאנש ול ושע ןכו (ינוריזחת ם ש ל ינותבנגש ם ו קמ מ ש םכילע ינעיבשמ םש אמוחנתבו)
 םכשלו והובנג םכששמ אגינה 'רב אמהח 'ר רמא םכשב אנש יאמ םש הטוסבו ,'ןכו םכשב ורבק "וכו
 אתיא דומיל 'יגהו ,הדוהי לש והער היה רככש וכו היה דומיל 9 : םש י"שריפב 'יעו "וכו ותדיבא ריזחנ

 שו
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 'רד היתעד לע ,הנש תואמ א'יל בורק ייח ןינברר ןוהיתעד לע ,היה רחא םריח ןומיס 'רב הדוהי 'ר
 :הנש ק"חל בורק ייח הדוהי

 :ארתארד אגיצונ ארתא רב 'וגו ינענכ שיא תב הדוהי םש ארויו (ב

 :'6 'ג סיסקפ ['עו] ,ד"ע ףל6 'כ ייסד 'קני ,ס"עק 'כ ץוקלי 4

 ,(סטש) יתכאוד רמא .ם 'א - [ןומיפ | תן יל ,(סש) ו רב ,ן יריב | [ף יל ,(םש)י ןדוי ,ן חדוי 1

 ,(פש)ישתכ'אוד ןוהתעד .*אזח [ןוחיתער | ול דחא [יתכאחהפד רחא * | 'א הריח .ן םריח םריח | [ך 'מוא

 ,ייכתפ היה .שתיאוד היח .(סש)י יח | י ןנבגי .שתכחופד ןנבור ,(םש) יא [ןינברד | ' תעד
 שלשו ףלאל : תכפד"ל םיתאמו ףלאל ,"ל תואמ ב"יל .ץְו תואמ הרשע תחאל |תואמ א"יל | 'א היח הריח
 ירב הדוהי ל | י -ר.| יש תער | ישחוד לעו .תכאפ |לע | 1ו ואמ 'גל ,(םש) יא תואמ שלשל .ש תואמ
 ,שתאוד היח .(םש)ינח יח | ת ןומיס .(םש) י ןומיס 'רב ןדוי ,ן ןומיס יריב הדוי .שכא ןומיס (ש רב)

 ומשו ינענכ . .אריו ['וגו -- אריו 8 | ו יואמ 'חל .(םש) יתכנאחופְ תואמ שמחל .ש [ק"תל | 'יכפ היה
 ,[] |אותאר --רב | ש עוש ומשו .[ הדוהי . .אריו ,ן 'וגו שיא . . אריו .ָן%א ינענכ ..אויו .תףכ!אחְד עוש

 רבג תב ,יתְד אותאד אניצוב ארגת (י רבג) ארבג רב ,(י"הד) יכ)א''ך ארתאד אניצוב ארבג (1ך רב) תב

 | ש אותאד סגייבא רבג תב ,ן| הרתאד םפונייבא רבג תב ,.[ הירתארד . .ארגה

 "גה ר"פדבו .'וכו ןידומיל ןיאשב לבא ןידומילב ד"פ יאמד 'שוריבו ג"כ ג"ו ד"כ 'ב הימרָיב מ"לכ ו"יכב םג
 : נ"חעו "וכו היה דומל כ-מבו א"אב הגוהו 'וכו ותוא דומל שבתשנ ו"דבו ,'וכו שיאה אוה ידכ 'מול
 ו"יכב םגו ל"יכב שבתשנש המיתו ,98 דצ ליעל י"מב 'יעו רמא תלמ ןאכ רדענ ל"יכב .'וכו הדוהי 'ר 1
 הרשע תחאל בורק ח"יכו ו"יכב ה"כו א *י ל ל"יכב תירקיעה 'יגה ןכ .תואמ א"יל :היה דח א םריח
 'יסופדב סג 'יגהש ומכ םיתאמו ףלא ל בורק ןוילגב בותכו ב * י ל ל"יכב הגוה החיד וידבו ,הנש תואמ
 הנש תואמ ש לש ו ףל א ל בורק היה ןנברד ןותעד לע שרפמו סרוג ר"פדב ר"ב 'יפבו ,[ת"יכו] כ"יכו פ"יכו
 דריו ףסוי רכמנשמ בושחו אצ הנש םי תא מו ףלאל בורק היחד קדקד (724 רצ ליעל י"מב ייעו) הרומה
 תיעיבר. הנשבו אצמנ ןובשחהו ולגו תיבה ונבו ץראל וסנכנו םירצממ ואציש דע הנש ז"י ןב היהש .םירצמל
 םדוק ול ויהש םינשה ןה ןובשחהמ רסחש המו ע"סב 'פמדכ םריח תא גרהו רוצל רצנ דכובנ שבכ תולגל
 הנש ק"תל בורק היח .ןומיס רב 'דוהי 'רד תעד לעו בורק 'מוא אוה 'יעודי 'ניאש יפלו הדוהי ומע קבדנש
 ויהש 'ירסחה םינשהו תולגה 'חאל גרהנש דע דוד 'ומימ םריח ךלמשכ דוד תיב תוכלממ אצמת הז ןובשחו
 רמאמה איבה ח"יפ םיניע רואמבו ,םיעודי הלעמלש םינשה 'יאש יפל בורק רמאש אוה רודב קבדנש 'דוק ול
 . הדוהיד הריח ןנבר תעדל יכ רמוא אוהשו רסח 'וכו שרדמה תסונש ןימאהל אוה בווק בתכו שוריפה הז םע

 רודד םריח אלא דחי ףרצמ וניאו םריחל הרוח ןיב לידבה הדוהי יברו רצנדכוכגדו המלשו דודד םריח אוה
 ירו ףלאל בורק היחש אצמנ םריח אוה הריחש ןנברלד תצק רואיב רתיב 'יפ ת"פיבו ,ש"ייעו "וכו רצנדכובנדו
 ןינב דע םירצמ תאיצימו םירצמב ויה הנש י"ר ירהש הנש י"רמ רתוי םירצמ תאיצי דע הדוהי ןינעמש יפל

 רומא רמאש המב וילע אבינ לאקזחי ירהש ןברוחה רחא דע יח םריחו תיבה דמעש הנש י"תו הנש פ*ת תיבק
 תעדלו ז"סש יופ [לאקזחי] טוקליב אתיאךכ שדקמה תיב תכאלמב עייפש לע האגתנש םריח ונייהו רוצ דיגנל
 ,ו"זרהמ 'יפב םג 'עו "וכו לאקזחיד רוצ ךלמ וגייה המלשד םריח לכה תעדלש הנש ק*תל בורק יח תוחפל י"ר
 אוה הדוהיימיב הריח אוה ןומיס רב הדוהי 'ר רמא רטאמה ןושל םש בשיו ב"מ אמוחנתבו
 יכ רמוא אוה ןלהלו ימלודעה והער רמוא אוה ןכש הזה טבשה תא בהוא היה וימימו המלש ימיב םריח
 אוה (ט"י---א ח"כ) לאקזחי תאובנב רוצ ךלמו רוצ דיגנש תחוורמ הדגאו ,םימיה לכ דודל םריח היה בהא
 י"מבו 70 דצ ליעל 'יע תוהולא ומצע השעש ושרד ותונגבו ,םש י"מבו 161 דצ ליעל 'יעו רוצ ךלמ םריח
 ר"ומשו יט יוס אראו.'ג 'יס יחיו אמוחנתו 'ח יס אראו 'ה 'יס יחיו ב"מ אטוחנתבו יה 'יס ו"צפ ןמקלו םש
 'א מ"פ ןילוחבו ,111 דצ ה"ח מ"היבבו םש לאקזחי 'קליב קתעוהש רוצ ךלמ םריח רמאמהבו 'ב 'יס ח"פ
 "וכו הדגהב ילילגה יסוי 'ר לש ונב רזעילא 'ר לש וירבד אצומ .התאש םוקמ לכ 'וכו םושמ ןנחוי 'ר רמאמב
 הז אוה ארונו םויא א"ד 'ב 'יס ח"יפ ר"יובו 'וכו יתבשי םיהלא בשומ רמא רוצ ךלמ םריחל 'וכו הלודג יתתנ
 שרדה אתיל ח"פ אתרישד 'סמ חלשב אתליכמב ןכא) וכו רוצ דיגנל רומא םדא ןב ביתכד רוצ ךלמ םריח
 שלשו םירשע תנשב אתיא ו"כפ ע"סבו ,(ב"י יס חלשב אמוחנתו ב"פ םש ע"יעו םריח אוה רוצ דיגנש
 שבכ תולגל תיעיבר הנשבו ע"סה םשב ר"ב 'יפב אבוהש המ םש אתיל ונינפלו ודיב רוצ הנתנ רצנדכובנל
 אתוא םש ר"יובו ,(198 רצ ע"סל ואובמבו רענטאר ב"דר תורעהב ש"ייעו) םריח תא גרהו רוצל רצנ דכובנ
 רמאמה ףוסב םג 'יעו וגרהו וילע דמע היה רצנ דכובנ לש ומא לעב םריח איה הדגא תרוסמ ןומיס 'ר 'מא
 ג"המבו ,הזה טבשל בהוא תויהל הזה שיאה היה דומל ונינפלש רמאמה םריח לש וחבשבו ,םש לאקזחי 'קליב
 י היה וימימש המל םימו ךיראהל הכז ךאיה האר רוצ ךלמ םריח אוה הריח אוה ןומיס ר"א הריח ומשו םש

 אלש רשע השלש רחא שרדממ דוע קתעוה םש טוקליבו ,'וכו היה בהוא יכ אמעט יאמ טבשה ותואל בבחמ
 םויחב וסנכג העשת ןתנ ירד תובא רוקמה ןויצבו 'וכו רוצ ךלמ םריחו 'וכו ךונח םה ולא התימ םעט ומעט
 הלכ 'סמב ע"יעו א"פ אטוז ץרא ךרד 'סמב אתיא ןורחאה רמאמה הזו 'וכו רוצ ךלמ םריחו 'וכו ךונח ןדע ןגל
 אלא אהמתא םריח היה ןדעב יכו "וגו תייה םיהלא ןג ןדעב 70 דצ ליעל שרדה דגנ וז הדגאו ,ג"פ יתבר
 אתיא (י'א ט"כ ש"שמר 'צוה) אריס ןבד אתיבאפלאבו ,'וכו תומיש ןדעבש ןתואל תמרגש אוה תא ול רמא
 ןדע ןגב יח השענו םיהלא ארי הליחתמ היהו שדקמה תיב הנבש יפל ןדע ןגל ה"בקה וסינכה רוצ ךלמ םריח
 ,םנהיגב סנכינו ןדע ןגמ דרפנ ךכיפל 'וכו רומא םדא ןב רמאנש ינא לא רמאו האגתנ ךכ רחאו םינש ףלא
 בוט לכשב שרפמדכו רוצ ךלמ םריחל ןאכ ונווכ אלש שרפל ןיא םירמאמה ולא לכ יפלו ,ןה תוקולח תודגאו
 ומאו היה רחא םריח רמאד הדוהי 'רכ אלא והיתווכ ןל אריבס אלו םריח אוה ורמא ןנבר הריח ומשו םש
 תא חקיו המלש ךלמה חלשיו רמאנש םריח תא ול הדליו יוגל הלעבנו התנומא רחא תינמנש התיה לארשימ
 יד) א"יפ חרפו רותפכ יסבו ,(ד*י גיי 'ז א"מ) ירוצ שיא ויבאו ילתפנ הטממ אוה הנמלא השא ןב רצמ םריח
 םריחו 'וכו היה רומג יוג רוצ ךלמ םריח אירוסד אתביתמ שיר ןמחנ בר יקומנב יתאצמ אבוה (א"ע ו"מ ןילרב
 /היהתתמ 'סב םג יעו כ"ע וב שמשש תיבה תוכזב ןדע ןגל סנכנש אוהו 'וכו הנמלא השא ןב המלש ימוב היהש
 טהרפאו ירוסה םרפא לצא םג ואצמנ ל"זח תודגאכ רוצ ךלמ םריח לש םימי תוכירא לע תונוש תודגאו
 :;54ל רצ ג"מ קלחו- 384 רצ 'ג קלח ח"מב 'יעו אזג תרעמבו ןנאמלליד 'צוה ר"הדאד ארפסבו סומיכוריהו
 'רנו ,ארתאד אגיצוב ארתא רב ישניא ירמאד ונייהו 996 דצ בופ לכשבו ,ח"יכב ה"כו .'וכו ארתא רב 8
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 :םלועה ןמ הרעוהש רע ומש תא ארקתו ןב דלתו רהתו (ג
 :ומצעל הנינא איבהש ןנוא ומש תא ארקתו ןב דלתו דוע רהתו (ד
 :תקפפ ביזכב היהו הלש ומש תא ארקתו 'וגו ףסתו (ה
 היהש יו יניעב ער הדוהי רוכב רע יהיו 'וגו ורוכב רעל השא הדוהי חקיו [ ו

 :תונגב שרוח

 :'ב ד'מ סועכי ,סס עוקל 4  :קי'עק 'כ סוקל 3 : סע י'סד 'קל" ,סש עוקלי 2 | :סט י"סד 'קלי ,סט ץוקלי 1

 תא ארקתו .] 'וגו ןב דלתו רהתו .ך רע ומש ארקתו ..רהתו .,תןכנ!א [רע -- ארקתו -- רהתו 1
 | י רעוהש ןב .תואד רעוהש .ן הרעוהש ןב .(םש)ישכ?אחופ!ד [הרעוהש | ילאחפ רע ומש

 ארקתו ,ך יוגו דוע רהתו ,ן 'וגו ןב דלתו דוע רהתו ,[ך ןנוא ומש ארקתו ..רהתו [5ג1א ומש -- רהתו * ל

 [תקפפ --ףסתו 3 | כאפ םלועל [ומצעל | (םש) יפ תונינא ,1ו אנינא | ל 'ל ,ו ומש ארקתו .%אפ ומש תא
 היהו .1א הקספ ביזכב היהו הלש ומש תא ארקתו ןב ..פסותו ,ן תקספ ביזכב היהו ןב דלתו דוע :ףסותו

 / תקספ הלש ומש תא ארקתו ןב דלתו רהתו ;'5ם תקספ ביזכב היהו .הלש ומש תא ארקיו ,ש תקספ 'ביזכב
 וגו דוע רהתו ,1ז תקפפ הלש ומש ארקתו ,?א הקספ הלש ומש ..ארקתו .[] תקספ הלש ומש תא ארקתו
 דלתו דוע ףסותו םלועב לתשנש הלש ,ך םוקמ םש תקפפ ביזכ 'וגו דוע ףפותו םלועה ןמ לשלתשנש :הלש
 ,1 רמת המשו ורוכב ..חקיו ,] 'וגו ןרכב ..חקיו ['וגו--הקיו4 | ןן תקספ אוהו םוקמ םש ביזכ
 ,1 הדוהי ..יהיו .יפ ער הדוהי . .יהיו ,ל 'וגו הדוהי ..יהיו [תכ1אד י"י ינועב -- יהיו * | יתכאפד יל

 םינגב שרוח ,ְד תופשאל הרעמו ([ך תוגגב) תונגב שרוח ,2י5א] תונגב שרוח 5 | ו יל או עב

 | (םש) י ץוחבמ הרוזו םינפב שד ,ש"ל תיגיגכ ,ף תופשאב קרוזו

 ץראה חרזא אלא רחא םוקממ בשותו רג היה אלש ינענכ שיא 'תכ עושבו ימלדע שיא 'תכ הריחב וקיידש
 רמאי אל יליכלו כ"הלמ עו ש ומשו םג ושרד ילואו ,םהיניע רואמו ומוקמב בושח ארתאד אניצוב ארתא רב
 תב "וכו ינענכ שיא תב ושרד ו"יכב ייגה יפלו ,(ַט"י ד"ל בויא) לד ינפל עוש רכנ אלו ('ה ב"ל היעשי) עוש
 והז עושו םוקמבש בושחו סחוימ ארתאד סנויבא רכג תב עוש ומשו ר"ב 'יפב שרפמו ,הרתאד (!סונייבא רבג
 י"כה בורב 'ו ייפ 'א םילהת שרדמב םונייבא ןב םונויבא ומכ סוניגבא תרומת פונייבא .תביתכו ,ןיצקו שאה
 ידבכנ הינענכ ארקל זמר אוה ארתאד פונייבא ןושלהו] ב"שר תורעהב ש"ויעו רבכמ ספדנש שרדמבו
 רענילרב 'צוה א"תב 'יעו) ארגת רבג תב א"תב ומוגרתכ 'וכו ארגת רבג תב פ"יכב 'יגהו ['ח ג"כ היעשי ,ץר א
 ארבג תב ל"צ ןאכ טוקליו 'יסופדב םגו /ק"דרבו ן"במרבו י"שריפב 'יעו רגת רבג תרב 'א י"רתבו (14 דצ ב"ח
 ינענכ ואמ ינענכ שיא תב הדוהי םש אריו ביתכד רגת ירקיאד ןלנמ ינענכו םש םיחספבו ,'וכו ארגת (רבג)
 רמא אלא ביסנו ליזא הדוהיו בקעי ריהזהו קחצי אב קחצי תא ריהזהו םהרבא אב רשפא שממ ינענכ אמולוא
 הירחוס רשא אכהמ אמיא תיעביאו המרמ ינזאמ ודיב ןענכ ביתכד ארג ת אר בג תב שיקל ןב ןועמש 'ר
 ?יסופדב םג אר קתו ה"כו .רע ומש תא ארקתו 1 :[השרפה שארב ליעל 'עו] ץרא ידבכנ הינענכ םורש
 יש תחנמב 'יעו אר קיו ביתכ ארקמבו ,ינורמוש שמוחבו 'א י"רתב קתעוה ןכו ןאכ טוקליבו יתנייצש י"כבו
 ר"פדב ר"ב 'יפב שרפמו ר"פדב םע אתיא הרע לעפמ הרעוה ש הנוכנה 'יגהו ,גרובצניג 'צוה ך"נתבו
 כ"ג קתעוה הדגא שרדמבו ,םלועה ןמ הרעוהש ומש ארקנ רע ט"קלבו ,ןקורתנש םלועה ןמ הרעוהש
 הרעוהש רע והמ רע ומש תא אר קיו 'ןכו רהתו 570 'ומע ג"המבו ,'וכו הרעוהש רע ומש תא ארקתו
 : [וכו ר עו ה ש ח"כ רעש הדיקעב ןכו] םלועה ןמ רעו ה ש רע ומש ארקיו 'וכו רהתו םש בוט לכשבו ,'וכו
 לכשבו ,ו יי ל ע הנינא איבהש ט"קלבו ,קוספה יתמלשהו 'וכו איבהש ןנוא קר אתיא ל"יכב .'וכו דוע רהתו 2
 יתנייצש י"כבו ל"יכב ונינפלש 'יגה יפל .תקספ 8 ;נ"חעו םלוע ל הנינא איבהש םש [הדיקעבו] בוט
 ת"הע י"שריפב ןכו ;תרלמ הקספשכ םש היהש םש לע ביזכ םוקמה םש ארקנש ושרד תקפפ ביזכב היהו
 (ח"י ו"ט הימרי) בזכא ומכ היהת היה ןושל ביזכ ארקנ תדלמ הקספש םש לע נא רמואו םוקמ םש ביזכב היהו
 ןורכזה רפסב שרפמו) תקספ 'וגו הלש ומש ארקתו יתיאר ָּך"בבו 'וכו (א"י ח"נ היעשי) .וימימ ובזכי אל רשא
 יפלו ,('וכו ביזכ םוקמה םש הארק ךכ םש לעו תדפקמ התיה הדילה תקיספ לעש ירבדל עויס יתאצמ רמולכ
 קסופה רבד ןושל הלשו תדלמ הקספש יפל הל ש ומש תא הארקש ןשוד תקספ הלש ומש תא ארקתו 'יגה
 'יפבו ,םהרבאל רוכזב םיפוקלבו ת"פיבו [הדיקעבו] ן"במרב 'יעו .(ח"כ 'ד ב"מ) יתוא הלשת אל ןכו בזוכהו
 ךכ ומשש יוקמ ותואב 'קספב (הוהו ל"צו) תוהו 'שוריב 'ומגרתמ ןכו .תקספ ביזכב היהו שרפמ ר"פדב רב
 'ב י"רתבו ;היתי תדילי דכ תקספב הוהו הלעב התי ילש םורא הלש הימש תי תרקו 'א י"רתב !גרתה ןושלו)
 ?יסופדב תשבושמנ הרז הפסוה דועו ,םו קמ םש תקספ 'יסופדב הפסוהה םשמ 'עבונ ילואו ,(אקספד הוהו
 ל"צו] לשתנש אוה 'יגה אלא תועט ל"נ ריעה א"אבו ,כ"מעו םלועה ןמ לשלתשנש הלש 'וגו דוע רהתו
 ה"כ | .תוגגב שרוח 5 : 662 דצ ליעל 'יעו ויתוחפשמ סחיב ה"דב קודו םלועב [ת"יכב .אוהש ומכ לתשנש
 אתיא תירקיעה 'יגהו ,תיגיגכ א"ס ןמסנ ל"יכ ןוילגבו ,תוגג שבכמ ח"יכו ו"יכב 568 דצ ליעלו [ת"יכו] ל"וכב
 הלטנש ןויכו רתויב האנ התיהו התיה חנ ןב םש תב רמת ורמא םש ג"המב רחא רוקממ קתעוהש רמאמב םג
 וילעו יקנ ןושל תוגגב שרוחו הדשה חינמ היה השע המ תרעכתמ איהו תדלוי איה ושכע רמא רע
 השעמו .,הכרדכ אלש שמשש יקנ ןושל תוגגב שרוחו הדשה חינמ םעטו ,'וכו אטוח םילגרב ץאו רמוא אוה
 'יפבו ,ןנוא השעמכ וניא רע השעמ תונגב שרוח 'יגה יפל םגו ,ץוחבמ הרוזו םינפבמ שד ושרד ןנוא
 דצו (תוגג) תונג שבכמ םש ליעל םג ןכ שרפל שי ילואו ,הכרדכ אלש הילע אב 'ג 'ב א"הד י"שרל סחוימה
 :יסופדה 'יגבו ,םש י"מב 'יעו הכרדכ אלש הנעיו 956 דצ ליעל שרדהכו ןכרדכ אלש ןתוא הנעמו םישנא ישנ
 תובותכבו ,הפשאל הרעמו האלממ אהתש וא 'ה ז"פ תובותכב הנשמה ןושלכ אוהו תופש א ל הר ע מו ףסונ
 הרעמו [מ"בד אתינתמבו] ימלשוריבש הנשמבו ,תצפונו אלמתש לאומש רמא הדוהי בר רמא 'א ב"ע
 ינועב 'וכו רע יהיו ט"קלב שרפמ ייסופדה 'יגכו ,רע השעמ ןוגכ ןירמא ןמת 'א א"ל םש ארמגבו תופש א ל
 תופשאב הרעמו תונגב שרוח היהש ינשה קוספב ומסריפ אוהו ה"בקה אלא ותעשר עדוי םדא היה אלש 'ה
 עריו "וכו ת%נגב ומסרפ ה"בקהו ןנוא השעמכ השוע אוהו 'וכו הדוהי רוכב רע יהיו 227 דצ בוט לכשבו ,'וכו

1( 605%. 
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 :סוביב ליחתה הרוהי התוא םביו ךיחא תשא לא אב ןנואל הדוהי רמאיו (ח
 .המבי ,ינשה וריתהל אלא רזח ןושארה וריתהל אל רתוהו רזחו רסאנו רתה ללכב היהש רבד
 וי הטבי רטול רומלת ןושארה הריתיהל רוזחת לוכי הרתוהו הרזחו הרסאנו רתיה ללכב התיהש
 ופה ךררו לעב תוליעב שמח ,ויחא תשא סבי אתופלח :רב יסוי 'ר :הוצמ (ה הנ טיונד) הילע

 'רכ אתפלח 'ר יסוי 'רכ סחנמ 'ר יסוי 'רב רזעלא 'ר יסוי 'רב לאעמשי 'ר  עטנ תועיטנ שמחו לעב +
 . : הימיאל ןיימד ןרומז יוניע ןווה יסוי 'רב סומינודכא 'ר ,יסוי 'רכ סומינודכא 'ר יסוי

 \ !'נ ם"יק סנט 4 :'כ ע"כ סופני ,'5 'ג ל"פ םועני 'םוכי ,'ג סטכפ ₪ לכפס ,סט עוקל| :סס טוקלי 1

 תשא ..אב .1 סביו ..אב ."א התוא ..אוב [יכ'אחפ התוא -- אב * | י'אחפ 'ל ןנואל -- רמאיו 1
 <, ,תווצמב .י[ןד הלחת סובי תוצמב .28 םובי תוצמב .'א סובייב ."א [פוכיג | ת יל .דל וגו .ן 'וגו
 4  !יתכנאופ רסאנו * | יתכנאפ רחיה | - אוהש [היהש ** 2 | א אינת | ) המבי תוצמב ,] הליחת
 ." ,1וִד ורתיהל .[ךנא"| [וריתהל | ְך הרתוהו ,ל רתהו [יתכגאופ רתוהו * | 7 הרוחו [רזחו ל | דל הרסאנו
 " .[החיהש יפל | ןך רזח ינשה .כפ ינש .] ינישה | כָד ורתיהל .יתנא"ןפ [וריתהל | פ ורתהל ,כ וריתיהל
 " "| ם וריתהל .כ"'א וריחיהל .י 'רתיהל , תג" הריתהל ,*א [הריתיהל | "ן] רתה 8 | י 'ל ."1א"א התיהש
 |" .תכנאפד אהפלח | ינפ ןג .תד רג .] יריב .כא [רכ4 | תכיא אוגי | 7 ןושאר לש [ןושארה ל
 =( יח) שמח לעבו .תכ'אפְ לעב .. שמחו .%א] |לעב -- שמה | 'א תשאל | ן התפלה ,י 'תפלח
 1 כ ןירס ךרדו םירשכ ךוד .תן?אד ןירס ךרדו .ש ןידסה ךרד ל ןירסח ךררו [] ןידסה ךרדו * | י1 תוליעב
 |. שמח עטנו .י עטנ ..'חו .כנא]פ [עטנ -- שמחו 5 | 1 םידשכ ךררו ,11 'ירשכ ךרד .8 ןידס ..םידשכ ךרד
 "< (ח יריב) 'רב . .'רו [יסוי 'רב רזעלא 'ר * | כפ יל ,ןֶו יסוי יריב [יסוי ירב | [ךדד והנינ ןאסו לארשיב תועיטג
 =( יריב) ירב םחנמ ירו | ל יל .יכפ .םחנמ ירו ,יִא יסוי 'רב םחנמ ירו ,ן יסוי יריב רזעל 'ר ,תונְד יסוי
 " אתפלח 'רו | יי יסוי 'רב אתפלח 'רו .פפ רזעלא 'רו א יסוי 'רב רזעלא 'רו ,ן יפוי 'ריב ..'ר .תןנ יסוי
 0 סומינודבא 'ר 6 | ו יפוי ירב רזעלא ירו ,כפ אתפלח 'רו ,ן יסוי יריב התפלח 'ר .תגאד יסוי (ת 'ריב) 'רב
 = ,א יסוי 'רב סומלופבא 'רו =, יפוי רב סומידרוו 'רו .תַנְד יסוי ([ך 'ריב) 'רב סומידבא 'רו .ן יסוי 'ריב
 ובר ,ן יפוי יריב סמיררבא 'ר [יסוי 'רב סומינורבא 'ר | כפ יסוי 'ר ינב השמח (כ ולא) וליא סומלוטבא 'רו
 ןיווה .שת ווה [ןווה | יתגאד 'ל .פ סומלוטבא 'רו , יסוי 'רב סומלוטבא 'ר .ש יסוי יברב סמורבא
 תכאפד ןיימרו :י] [ןייטד | י יל רומז | שתנאד יהוגיע .כופ יוגייע | כ ?ל ,% ןויוהד א יוה
 | תכו הימאל | שנ ןייטרד

 < "אלש וערז תבכש ץוחבמ הרוזו םינפבמ שד 'יפו תופשאל הרעמו תונגב שרוח היה 'וכו הצרא תחשו יוכו ןנוא
 .תוטביב איגוסבו .ןנוא השעמו רע השעמ שרדב ןאכ ןושלה יוניש השקי השוריפו וז 'יג יפלו ,'וכו רבעתת
 .רזעילא 'ר ירבד ץוחבמ הרוזו םינפבמ שד שדח העבראו םירשע לכ יביתימ ןכודכ אְלש ושמש ןנואו רע םש
 6 יתכד ןנואו רע השעמכ ןנוא רע השעמכ אלו ןנואו רע השעמכ ןנואו רע השעמכ אלא וניא וללה ול ורמא
 | הכרדכ אכהו הכרדכ אלש םתה וליאד ןנואו רע השעמכ אלו הצרא תחשו ויחא תשא לא אב םא היהו
 " אוה ףא ןתוא םג תמיו ביתכד קחצי רב ןמחנ בר רמא ןלנמ רע אלא הצרא תחשו היב ביתכד ןנוא אמלשב
 "/ | רפעתת אלש ידכ יכה דיבע אמעט יאמ רע אלא ערזה היהי ול אל םושמ ןנוא אמלשב תמ התימ ותואב
 "השעמכ ץוחבט הרוזו םינפבמ שד תונגב שרוח ת"פיב 'יפ 'יסופדה 'יג יפלו ,ת"הע י"שריפב 'יעו היפוי שיחכיו
 ושמש ןגואו רעד רמאק אכהד "וכו ארמגא אגילפ וז הדגא והימו ריעהו 'וכו ןיחא ד"פב ןנירמאדכ "וכו ןנוא
 < יוגכו ;ןכרדכ אלש ושמש ןנואו רעד ןמחנ בר יקומ םתה ולאו ץוחבמ םירוזו םינפכמ םישד ויהש אלא ןכרדכ
 = ייגיגכ היהש ער הדוהי רוכב רע שרפמש ר"ב 'יפב ה"כו תי גי ג כ  היהש ג"יכב 'יגה םג  ל"יכ ןוילגב .א"ס
 <  סרח ילכ אוהו התוא ןיכפוהש אל םא הטמל הרצקש ינפמ הדימעהל ןילוכי ןיאש וז תיגיגכ .ערפמל ער רע
 וכו תשא לא אב 1 :  השוריפו הרז 'יגהו ,י"י והתימוג ךכופל ויתוער ינפמ דומעל לוכי היה אל ןכ ומכו לודג
 תוצמ ב ליחתה הדוהי התוא םביו ךיחא תשא לא "וכו רמאיו קתעוה 981 דצ בוט לכשבו ,יתמלשה ןכ
 הרזחו הרסאנו רתיה ללכב התיהש יפל הוצמ לכאת תוצמ םש ארפסב וכו ינת | :נ"חעו הליחת םובי
 . התיהש יפל הוצמ הילע אובו המבי הב אצויכו הוצמ לכאת תוצמ ל"ת ןושארה הריתיהל רוזחת לוכי .הרתוהו
 =  אתיירבהו .הוצמ הילע אבו המבי רמול דומלת ןושארה הריתיהל רוזחת לוכי הרתוהו הרזחו הרסאנו רתיה ללכב
 <> /תינתמ רתפ יסוי 'ר 'וכו הוצמ הילע אובי המבי וב אצויכ 'וכו לכאת תוצמ ביתכ תומבי שיר 'שוריב השוריפו
 < /הצר ויחאל 'אשינ אלש דע רתיה ללכב התיהש יפל הוצמ הילע אבי המבי וב אצווכ "וכו הוצמ לכאת תוצמ
 = רווחת לוכי הרתוהו הרזח םינב אלב ויחא תמו הרסאנו ויחאל 'אשנ סנוכ וניא סונכל אלש סנוכ סונכל
 "ינתמ רתפ אנוה 'ר הוצמ הילע אבי המבי ל"ת סנוכ וניא סונכל אלש סנוכ סונכל הצר ןושארה הריתיהל
 = הצר ויחאל תאשינ אלש דע רתיה ללכב התיהש יפל הוצמ הילע אבי 'מבי וב אצויכ 'וכו הוצמ לכאת תוצמ
 רוזחת לוכי הרתוהו הרזח םינב אלב ויחא תמ הרסאנו ויחאל תאשינ סנוכ ןוממ םשל סנוכ ראות םשל סונכל
 ' הנוח 'רד איתא הוצמ הילע אבי המבי ל"ת סנוכ ןוממ םשל סנוכ ראות םשל סונכל הצר ןושארה הריתיהל
 " בורקו תונז תליעב הז ירה םירחא םירבְד םושל וא יונ םושל ותמבי תא סנוכה לואש אבא אנתד לואש אבאכ
 615 דצ ליעל םשה תביתכ ןכו  .אתופלח 'רב יסוי 'ר 4 :םש תומבי ילבבב 'יִעו "וכו רזממ דלוה תויהל
 .ןתאנה טעמל .לעב ןירסה ךרדו | :אתופלח ןב ןועמש 'ר 946 רצו 888 דצו אתופלח 'רב י"ְר 762 דצו
 ר"ב 'יפבו ,'וכו ןידס ךרדו םירשכ ךרד 'יגהו לעב םירשכ ךרד 'יגה םעט הז םג ילואו .הוצמ םשל קר לעבש
 /שוריה ןושלו ,תומבי תכסמ תלחתב 'ו כו הפוגמ תונהיל אלש ןידס שריפש ימלשוריב שרפמ לעב ןידסה ךרד
 שמח ויחא תשא תא םביי אתפלח ןב יסוי 'רד התפלח רב יסוי 'רכ איתא ותמביב לואש אבא רמאד המ םש
 ךרדו 'יגה תשבושמ וא הרזו ,ת"פיבו ימלשריה ישרפמב 'יעו לעב ןידס ךרדו עטנ תועיטנ שמחו שרח תושירח
 יתלעב םידשה ךרד בוט לכשבו [לעב ןידסה ךרדו רסח ר"פדבו] 'וכו ןידס ךרדו םירשכ ךרד :יגהו לָעְב םידשכ
 ,ג"חעו ותמלשהו יסוי 'רב רזעלא 'ר טמשנ ל"יכב | וכו לאעמשי 'ר 5 :דש ואפכש ומכ קתושו עינצמ "יפו
 ו 'ג"חב דועו 'וכו סמידרבא 'ר "וכו סומינודבא 'ר ו"יכבו סומינודבא 'ר םימעפה יתשב ל"וכב 'יגה רמאמה וסב



= 

 19 גי--ש חל הפ השרפ בשוו

 :ותוא םג תמיו ץוחבמ הרוזו םינפבמ שד 'וגו ןנוא עדיו (י ט
 ןפ רמא יכ ןמיס שי שחנ ןיאש יפלעפא רזעלא 'ר רמא 'וגו רמתל הדוהי רמאיו (אי

 :ויחאכ אוה םג תומי
 ונאצ יזזג לע לעיו 'וגו הדוהי תשא עוש תב תמחו :שדוח ביי םימיה וברוו (בי

 :םשור השע הזיזג 'נש םוקמ לכב
 ,ןה .תוינמת יתש רמא בר 'וגו התנמת הלוע ךימח הנה רמאל רמתל דגוו (גי

 ,סא עוקל 5 :3'פ סלוע קדס ,סט עוקלי 1 :'3 ס'5 ןילוס ,'ג 'ס ו"פ סנש 'טוכי ,סט פוקל 2  :ספ עוקלי 1
 : דיכ "כ ט'פ סנכ לבדפנ ,'6 '" סעופ ,יס זי" ס"פ סעוכ 'םוכי 6  :כ"ש| 86% 75 ליעכ

 תשא לא אב םא היהו /:תנלאד ןנוא עדיו .1אח) ערזה היהי ול אל יכ ןנוא עדיו .5פ ['וגו -- עדיו 1

 | יל ותוא -- תמיו | י שד היהש .תכאפד שד היה /שנחו שד | ש הצרא תחשו .,י תחשו ויחא

 יבש ותלכ ,פח "וגו ותלכ :תיאוד ותלכ [וגו | ן = השע רשא יי . .עריו ;1 ₪ י"י יניעב עריו [רמאיו 2

 ,גיתכגפד פ"עא ,ן יפ לעפא | ן רזעיל ,ך רזעילא ."| רועל .תכנאחפ [רזעלא | פ 'ל :1א ךיבא תיב הנמלא
 [כג!אחפ ויחאכ -פג*9 | א ןמיס וב שי (?א שחנ) שוחינ [ןמיפ -- ןיאש | א כ"פעא ,שזחו י"פעא

 | תד ןמיפ שי שחנ ןיאש פ"עא השאו קונית תיב ירמא ןנבר ויחאכ ..םג ,ןל הגו ;?א אוה םג

 | יכנאחופד רשע םינש /ת [ב"י | ףד ₪. הדוהי תשא עוש תב תמתו םימיה ובריו ;יכנאחופ [ובריו 4

 | תכאפד יל .ול וגו עוש תב תמתו ;יָנִה הדוהי . .תמתו ['וגו - תמתו * | יתכנאחְד שדח .ן [שדוח

 | ינחול יל .3ַא ונאצ יזזג לע לעיו הדוהי םחניו :תןד ונאצ יזזוג לע .פ יזזג לע לעיו [2"א ונאצ -- לעיו *

 ןכו ₪ .ישכנאחופ [פשוי | ית'אחד השיע .שכג'אופ [השע | א הויג וב 'אנש | ישכנאפ לכ 5
 הלע הנה ..דגיו ;פ התנמת . .דגויו ,1א 'וגו . .דגויו ['וגו -- דגוו *6 | ןִד םולשבאו ןבלו לכנב וניצמ
 ךימח הנה .כ וגו רמאל ..דגויו .ך רמאל ..דגיו .ך רמאל רמתל דגויו ,ןֶל ךימח ..דגיו 1.  התנמת
 | 5 התנמת ,] תונמת | ל ינש [יתש ** | ןך ישא בר [בו | ?א התנמת הלוע ,[] התנמת הלוע

 | תחד פה :כגאופ [ןה

 ;רוחש תלכתכ ארמז ס"לכ התארוהו םישרדמב תרדוב הלמ 'נכ ןרומזו ,(?פומלוטבא (?סומידרוו (1 פומידבא
 תוצמ םייקל קר יפויל שח אל ח"בירו הרועכ התיה ז"פלו ומא יניעל תומודו ןרומז ויניע ויה סומינודבא 'רו
 הימיאל ןי ימ דד ןרומז יהוניע ווה יסוי יברב סמו ר ב א יבר שרפמ ר"פדב ר"ב 'יפבו ,ת"פיב םג 'יעו םובי
 לאעמשי 'ר ןה וליא םש ימלשוריבו ,דרוול ןימוד וינפש סמידרוו ינת תבש תכסמבו המודא איהש ןפגה תרומזכ
 ;יסוי ר יב סומידבא 'ר יסוי יברב אתפלח 'רו יסוי יבר יב םחנמ 'ר יסוי 'ר יב רזעל 'ר יסוי 'ר יב
 יברב לאעמשי 'ר ןוניא ןאמו לארשיב םיזרא השמח יתעטנו יתלעב תוליעב שמח יסוי ר"א םש תבש ילבבבו
 סמידרו ונייה סמידרו אכיאהו יסוי 'רב םחנמ יברו י"רב פ לי ט ב א 'רו י"רב אתפלח 'רו י"רב רזעלא 'רו יסוי
 אמיא אלא םייק אל הנוע תוצמ יפוי יברד ארמימל דרול ןימוד וינפש סמידרו היל ירק יאמאו םחנמ ונייה
 ;ןוניא ןאמו לארשיב תועיטנ שמח עטנו ןאכ 'יסופדב ףסונ םשמו) ,יתינשו יתלעב תוליעב שמח
 'וכו יתלעב םידשה ךרד יתינשו יתלעב תוליעב שמח רמוא אתפלח ןב יסוי 'ר בברועמ רמאמה בוט לכשבו
 'רב םחנמ 'רו יסוי 'רב רז עי לא 'רו יפוי 'רב לאעמשי 'ר ןה ו ל א ו לארשיב םיזרא השמח יתמבימ יתעטנו
 ימיד בא 'רו יסוי 'רב אתפלח 'רו דרול המוד וינפש סו מ יִדרוו היל ירק יאמאו סומידריוו ונייהד יסוי
 'ר ןה ולאו המביש ויחא תשאמ לארשיב םיזרא 'ה עטנ אתפלח רב יסוי 'ר ט"קלבו 4 ,ס"דב םג 'יעו יסוי 'רב
 ,יסוי ר"ב רזעלא 'ר יסוי ר"ב אתפלח 'ר יסוי ר"ב םוחנת 'ר יפוי ר"ב סומידוב א 'ר יסוי ר"ב לאעמשי
 סומידרו 'א א"פ םירדנב ןכו) אתפלח 'רב י"ר לש ישימח ןב לש םשה סומידרוו ןאכ ר"פד 'קליב 'יגה יפלו
 ח"פ תיעיבש ישוריבו ,יסוי יברב סמידרווא ביי ג"ו קרפ רומא ארפסבו) סמידרבא 'יגהב םג םשה הזו (יסוי 'רב
 םש ארפפה רמאמב סרוג בי'כ ג"כ ארקיו י"שריפב ןכא) סומידבא סומינודבא רחא םשו ,(סמידוריבא 'ב ח"ל
 ב"ח ת"הגאב 'יעו םש תבשב סליטבא םע אוה דחא םשש 'רנו סומלוטבא י"כ העבראבו ,(סומידבא וא ימידבא
 י"שריפבו ,תוגגב שרוח הדב 1087 דצ ליעל י"מב 'יע .'וכו םינפבמ שד 1 988:  רצו 4 דצ סיורקו 158 רצ
 שד היהש הצרא תחשו 'וגו ול אל יכ ןנוא עדיו ט"קלבו ,'וכו םינפבמ שד הצרא תחשו קתעוה ת"הע
 רורב ןושל ץוחב הרוזו םינפבמ שד הי ה הצרא תחשו "וכו אב םא היהו 571 'ומע ג"המבו ,'וכו םינפבמ
 ןמיס שי שחנ ןיאש י"פעא שרפמ ר"ב 'יפבו ,('א ד"כ רבדמב) םישחנ תארקל מ"למ .שחנ ןיאש 2  :נ"חעו
 יכ 'יתכדכ (םימעפ 'ב ל"צו) םימעפ 'ג רחאל וב ןימאמ ער ןמיס ול הרקה םא ןישחנמ ןיאש פ"עא רמולכ
 אתיירבו ,'ב 'ד"ס תומבי 'יעו הקזח ןייווה ןירתב רמאד יברכ וינב 'ב ותמ רבכו ויחאכ אוה םג תומי ןפ רמא
 'ג רחאל דבלבו ןמיס שי שחנ ןיאש פ"עא וננועת אלו ושחנת אל בקעי ןב רזעיל 'ר ינת םש תבש ישוריב
 םש ןילוחבו ,ימוגו ןימינב תאו ונגיא ןועמשו ונניא ףסוי לחר ילע התימ םרא ןדפמ יאובב ינאו ןוגכ 'ינמיס
 קזחתיאד אוהו רזעלא 'ר רמא ןמיס שי שחנ ןיאש יפ לע ףא השאו קונית תיב רמוא רזעלא ןב ןועמש 'ר אינת
 השאו קונית תיב ירמא ןנבר הפסוהה [ת"יכו] 'יסופדבו ,םש י"שריפב 'יעו "וכו ונניא ףסוי ביתכד ינמיז אתלת
 ו"רו ר"פדבו ,ויחאכ אוה םג תומי ןפ רמא יכ 'וכו שחנ ןיאש פ"עא רזעלא ר"א קר כ"ג קתעוה ט"קלבו ,'וכו
 ;ויחאכ 'וכו רמא יכ ןמיס שי שוחינ ןיאש י"פעא רמתל הדוהי רמאיו הדגא שרדמבו ,רזעילא 'ר רמא שבתשנ
 םימיה ובריו תחא הנש ביפ ע"סב .שדוח ב"י 4 :ןמיס שי שוחינ ןיאש פ"עא רזעי לא 'ר 'מא 572 'מע ג"המבו
 םיבז ערוצמ ארפס 'ע השלש םיבר םינש םימי ושרד םיבר םימי רמאנש םוקמבו ,םש י"מבו 658 דצ ליעל 'עו] וכו
 1096 דצ ליעלו 18 דצ םיאנת שרדמ ,ז"יפס אב אתליכמ ע"עו ,"א ו"מ ןיטיגו ג"ר ייפ םיטפוש ירפס ,'י--'ה 'ה השרפ
 298 דצ בוט לכשו ט"קלבו ,'וכו זזגל ךלה ןבלו 'פל 862 דצ ליעל רדסנ רמאמה .'וכו םוקמ לכב 5  :[/א ?ה ריזנו
 ר"פדב ר"'ב 'יפבו ,'וכו השוע הזיזג שיש םוקמ לכ הדגא שרדמבו .םשור השוע הזיזג רמאנש םוקמ לכ קתעוה
 :םולשבאו ןבלו לבנב וניצמ ןכו ףסונ 'יסופדבו ,ןבלב לבנב םולשבאב םשור השע הזיזג רמאנש םוקמ ל כ שרפמ

 1) 208606. 5) 120066006. | 5) טד.
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 ' ,הריריו היילע הכ ריכזמ אוה המלו איה תחא הנמת רמא ןומיס 'ר ,ןושמשלש תחאו הרוהילש תחא
 = ₪44חיכ'הרתכ |ירגנ רב] וביא 'ר רמא ,היונ אשנש ןושמשל הריריו םיכלמ רימעמש הדוהיל היילע אלא
 ; : יתנוש רפכ ןמ הל ןיתחנו היריכט ןמ הל ןיקלסד ןועמ

 הקבר ,רטחו הקבר םימואת ודליו ףיעצב וסכתנש ןה םיתש 'וגו התונמלא ידגב רסתו (דו
 .  :ףלעתתו ףיעצב סכתו רמת ,(הס רכ תישארכ) סכתתו ףיעצה חקתו |

 ו'' 'יכ כשיו כ*מ (למוסנס ,606 75 ליעל 4

 ,?א איה היילע) היילע אלא הדיריו היילע הב ריכזמ אוה המלו ןיל חיוג -- המלו -- ןומיס 'ר * 1
 ('א אוה הריריו .?א איה הדיריו) הדיריו םיכלמ (תף'אחְוְ רימעמ אוהש) רימעמש הדוהיל ('א אוה היילעש
 "(ןך החנמת) הנמח ([ך רמוא .תאודיל רמא) ןומיס 'ר (ֶו היוגל) היוג (תאד אשונ אוהש) אשנש ןושמשל
 :.תאחודל חריריו היילע הב (ךֶד ריכזה .?אח] ריכזמ אוה) ריכזמ המלו (אזד התיה) איה (?א אדח) תחא

 הנמת הנינח ר"א ןומיס ר"א היוג אשנש ןושמשל הריריו םיכלמ רילוהש הדוהיל היילע הדיריו היילע הב ריכזה

 . היילע התוא ארוק אוה המלו ,כ הריריו היילע הב ריכזה .ם הדיריו היילע הב ריכזה המלו תייה תחא

 .:תד ירגא ןב .ן ידגנ רג [שכנאפ ירגנ רב * | ג אגא .שחוד וגייא .תכאפ'ד [וביא 2 | ג הדיריו
 ה .,ש ןועמ תיבד .דך ןועמ תב .תןחו [ןועמ תיב | ש אדהב .ל היהב .תכנאהפד אדהכ [ן הדהכ" | ל יל

 ,ן יתגיש | ש 'ייבט .כנ'אהפ אי" .ת'אד הירגט .ן היירבט 8 | ג ןיעטכ .כ'אפ ןועמב .?א ןועמר
 ףועצב סכתו הילעמ התונמלא ידגב רסתו .] וגו ..ידגב תא רסתו [יוגו -- רסתו 4 | זך יתבוש ןמ ,ְד יתבש
 סכתו .1 התונמלא ידגב רסתו ,'א פלעתתו פיעצב ..יהגב רפתו .[ףכְך ףיעצב ..ידגב רפתו ;[] 'וגו
 "  םהיתשו :כאחופ [םימואת ודליו | ד הקבוו רמת ₪ .כאחופ [ףיעצב | גאח םה | ?א פיעצב
 | יד יל ףלעתתו --הקכנו | תד 'ל .כאחופ [רמתו הקבו | ג ל ,ףְד םימואת ודלי ([ך ןהיתשו)
 | ן "וגו התונמלא ידגב תא רסתו [ףלעתתו -- סכתו 9

 התנמת הלע ךימח הנה רמתל דגיו התנמה 'וכו ונאצ יוזג לע לעיו הל ןילועש ןאכ הרומאה .הדוהי לש תחא 1
 י"כו 'יסופדב ומכ תשבושט 'יגו ,הל ןיררויש ('א די םיטפוש) התנמת ןושמש דריו 'תכש ןושמש לש תחאו 'וכו
 הב ריכזמ אוה המלו ןושמש לש תחאו 'וכו רמא בר רפסה ףוגב ל"יכב םג (עטוקט רמאטה כ"יכו ג"וכבו) יתגייצש
 היילע הב ריכזמ המלו איה תחא הנמח ןומיס 'ר היוג אשנש ןושמשל הדיריו 'וכו הדוהיל היילע אלא הדיריו היילע
 ןה תוינמת יתש םאו ,הדיריו היילע ה ב ריכזמ אוה המלו ןה תוינמת יתש ןושלה השקו ,'וכו ובוא 'ר רסא הריריו
 הדגא שרדטב םגו ,םירפסב איה אתקיתע וגו 'וכו םיכלמ דימעמש הדוהיל היילע שרדהל ךרוצ ןיא הלפשבו רהב
 (גייכב 'ינה ןכו) התו א א רו ק אוה המלו ןושמש לש תחאו הדוהי לש תחא סה תוינמת יתש התנמת הלוע אבוה
 ההיד וידב ל"יכב בותכ יטיש יניבו ,היוג אשנש ןושמשל הדיריו םיכלמ רימעהש הדוחיל היילע אלא הדיריו היילע
 המ קחמנ םיווק י"עו םירמאטה ךפהל איה תחא הנמת 'מא ןוטיס 'ר לע 'א תואו 'וכו ריכזמ אוה המלו לע 'ב תוא
 רימעמש ל"יכב ןייוצמ דועו ,ו'זרהמ 'יפבו ת''פיב םג 'יעו יתהגה ןכו ,רתוימ אוהש 'וכו ריכזמ המלו דוע בותַכש
 ידי לע ןוילגב בותכו היוג אשנש ןכו םימש םש ל התיהש ידי לע החיד בתכב ןוילגב בוחכו םיכלמ
 הדוהי לש .תחא תונמה יתש שרפמו סרוגש ר"ב 'יפב םג אתיא תירקיעה ''גתהה ,םימש םשל התיה אלש
 " "  הרורוו היילע התו א א רו ק אוה המלו איה תחא הנמח רמא ןוסיס יבר הדירי ןאכו היילע ןאכ ןושמש לש תחאו
 אשנש םימש םשל התיה אלש ןושמש לשו םיכלמ רימעמ אוהש היילע ול התיה םימש םשל התיהש הדוהי לש אלא
 אדהב תוהד הדיריו היילע הב ריכזמ המלו התיה תחא הנמת רמא ירגנ רב ובייא יבר ,הדירי וב ביתכ היוג השא
 םשל החיהש הדוהי לש אלא ושוריפו ,יתבוש רפכ ןמ הל ןיתחנו 'ירבט ןמ הל 'יקלסד ןועמ תיבד (ר"פרב היכ)
 ירי לע 'וכו התיהש ידי לע ל"יכ ןוילגב .הפסוהה וא החגהה ןכו 'וכו םימש םשל ,התיה אלש ןושטשו 'וכו םימש
 הלוע ךימח הנה רמוא רחא בותכו התנמת ןושמש דריו רמוא דחא בותכ םש ימלשוריה ןושלכ 'וכו התיה אלש
 בתכ המלו איה 'חא התנמת רמא ןומיס 'ר ןושמש לש תחאו הדוהי לש תחא ויה תוינמית יתש רמא בר החנטת
 'תיח אלש ידו לע ןושמש לשו היילע הב בותכ ךכיפל םימש םשל התיהש ידי לע הדוהי לש אלא הדיריו הילע הב
 הב ןילועו ה ת ט לפ ם הב ןידרויש ןייעמ תי ב אדה ןוגכ ירגנ רב ובייא ר"א הדירי הב ביתכ םימש םשל
 ןושמש דריו ןלהל 'תכו התנטת הלע אכה 'תכ 'וכו רמתל דגיו ימלשוריה ןונגסב קתעוה םש ג"המבו ,הירביטמ
 הל ןידרויש ןיעט (תב) תיב אדה ןוגכ ידגנ רב וביא 'ר רטא 'וכו תחא ויה תוינמת יגש רמוא 'ר התנמה
 "וכו ךימח הנה רמוא רחא בותכנ התנמת ןושמש דריו רמוא דחַא בותכ םירמאמה םיסרופמ םש ר'מבבו ,הירבטמ
 הל םידרויש ןועמ תוב אדה ןוגכי ירגנ רב וביא 'ר רמא ןושמש לש תחאו 'וכו תחא ויה .תונסת יתש רמא בר
 = > הדוהי לש אלא היילעו הדירי הב 'תכ המלו התיה תחא התנמת רמוא ןומיס 'ר אירבטס הל םילועו התגולפמ
 " <  ייסופדבו ,הדירי הב 'תכ ךכיפל םימש םשל התיה אלש ןושמש לש היילע הב 'תכ ךכיפל םימש םשל קתיהש
 " םג "גהש ומכ :רגנ רב יתמלשהו 'וכו ןועמ .תיב הדהב וביא 'ר 'מא בותכ ל"יכבו ,ירגא ןב ובויא 'ר שבחשנ
 רבוס אוהו ,נ"תעו הד ה כ יתהגהו ,ירגנ רב ןאישא 'רו 981 דצ ליעלו (659 דצ ג'ח א"הנאב 'יעו) י"כ ראשב
 הטמלמ הל ןילועו רהה עלצב התיהש שרפמ אלא 'וכו הדוהיל היילע שרוד וניאו איה תחא הנסת ןומיס 'רכ כ"ג
 התיה ןועמ וא ןועמ תיבו ,יתבוש רפכ ןמ הל ןידרויו אירבט ןמ הל ןילועש ןועמ תיב ומכ הלעמלמ הל ןודרויו
 'ר רמד 'ב ב"כ היפ ןיבוריע 'שוריבו ,םש יטבו פ"5 שיר ליעל 'ועו יאנועמד אתשינכ התיה םשו אירבטל הבורק
 /ז'פ שיר אעיצמ אבב 'שורי ע"יעו 'וכו  אירביט םע תרבעתמ ןועמ תיב אהתש תושעל ינא לוכי שיקל ןב ןועמש
 ביתכ אתיא םש הטוס ילבבבו ,688 דצ ליעל אירביטו 870 דצו 287 דצ ליעל םג 'יע ל"יכב היריבט תביתכלו
 תונבמ אשנש י"שריפ) הב הנגתנש ןושמש רז ע לא ר"א התנמת הלוע ךיטח הנה ביתכו התגמת ןושמש דריו
 םיאיבנו םיכלמ ודימעהש חרזו ץרפ ורלונ םשמש) הב הלעתנש הדוהי הדירי היב ביתַכ (ול תורוסאה םיתשלפ
 < בר היילעב אדחו הריריב אדח ויה תואנטת יתש רמא ינמ חנ רב לאומ ש 'ר היילע היב ביתכ (לארשיב
 רהה עופיש עצמאב תבשוומ התיהש) .היילע אסיג יאהמ יתאדו הדירי אסיג יאהמ יתאד יאוה הנמת אדח רמא אפ פ
 תובשויה ןה תורייע) שרנד אקושו יראב .יבו אינוררו ןוגכ (הלוע רהה ילגרמ הל אבה דרוי רהה שארמ הל אבה
 ,שיויע םש בוט לכשו ט''קלב שרופמ ילבבבש םירמאמה סע ונינפלש םיארומאה תומש יבובריעבו ,(םירהה עופישב
 לובגב ןושמש לש הנמתו ז"נ ו'ט עשוהיב הרכזוהו הדוהי רהב הנמת איה ןאכ הרומאה הנמת ןטושפכ תוארקמהו
 .ןה םיתש 4 :הנמת 'ע להובדסוינעזעגו ןנאמללוד 'ועו חיי ח"כ ב"חד ג"מ טי עשוהיב הרכזוהו הלפשה ירעב ןד
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 המו ,םיניע חתפ ומש םוקמ וניצמ אלו ארקמה לכ לע ונרזיח 'ר רמא םיניע חתפב בשתו
 תיבמ אצא אלש ןוצר יהי הרמאו ול תויולת םיניעה לכש חתפל היניע תלתש דמלמ אלא םיניע חתפ
 :ינא .היונפו ינא הרוהט ול הרמאו םיניעה תא החתפש דמלמ א'ד ,םקיר הז

 "המל ותבורקבו ותשא תוחאב ומצע לגרל םדא ךירצ אחא 'ר רמא 'וגו הדוהי האריו (זט ומ
 הינפ התסכ יכ המל הנוזל הבשחיו הדוהי האריו הרוהימ דמל תא יממו ןהמ תחאב לשכי אלש
 התיה הנוז החיה וליא רמא הינפ התסכש ןויכ חיגשה אל הרוהי האריו א"ד ,הימח תיבב איהש דע

 ,סט עוקלי 4 :  זיפ ללועט םכדע ,סש נשיו 3") (לעוסכנפ ,סש סעוק ,'ד ז''ע ל"פ ספופ יג סל גיייפ פוצופכ 'טוכי 2
 : |סש 3"'ע סעוסכס] סט טוקל" 6 : סט 3"פ סעוסנס ,'3 " סעוק ,'3 '* סלינמ

 /גְו [ונריח | .תד ימא י'ר .] יגר .פנאחפ [ר | "או 'ל ,ח םיניעה . .בשתו [םיניע --- בשתו 1

 (ךומסב ןכו) ח םיניעה | ומשש | ד ונאצמ ,[ן וניאצמ | א תומוקמה [איקמה |  תכאחפהד וגרוח

 !כגאחופ |התפל | אח התלתש | ל 'ל [אלא ** | ןןִך התפב ל | ןְד אוה המו :תרכנאחפ והמו
 י"ו ךינפלמ = .כנ?אחופ [ןוצי | .א יל .שתגד וב .כחופ [ול | ל םיניע [םיניעה ** | = ןךִד חתפב
 יא ןקיר .ח םקר .,2 .[םקיר 3 | = תַאְוְד הזה תיבה ןמ ,1 הזה תיבמ ,חפ [הז תיבמ | תיאד יהלא

 דמלמ | כ:ימא 'ר ,תד םוגיע חתפב א"ד ,ן בשתו איד .נאחפ  [איד | תד תינקיר ,] 'קיר ,5כפ הקיר

 ;גאחו |הרמאו | תד ןיעה תא .כפ פיניע .גאחו [םיניעה תא | תכגאופד ול - .ח [החתפש | כם יל
 תכגיאופד ל .:י!אח הנוזל הבשחיוי ['וגו | ך היאריו + |  'ל ינא | 1 הייונפ | .תכפד הרמא

 אויח ,נא אריעז (1?א רב הוחא) 'רב אוהא ,ן הריעז 'ריב אווחא .לפ אריעז (כ "רב) רב אחא :,[] הוחא

 | 1ו יל .נא ומצע תא [ומצע | ןךְד ריהזהל .1א ליגרהל .1יזשכנ*אחופ [לגרל | ןד אדבו רב (1ך הייח)
 א ידכ .1" [המל | ףכפד ויתובורקבו .ישנאחו [ותבורקבו | יש ] ותוחאב .2אפ והשא תוחאבו ותוחאב

 כפ 5 :יתד יממ .גאחו [יממו | "א םהב .ןד פהמ תחאב .יכנ'אחופ [ןהמ תחאב = | יתכחופד יל
 /ת . .היבשחיו [5'אההןפ הנוזל הבשחיו * | ?א 'ל הדוהי הארוו | .כפ תאו חד התא ' ,ידנאו [תא

 תכ"א ולא | 'א הרוהי ימא | א הב חיגשה ,5כ החיגשה | ףיא אלו 6 | כאפ יל המל | ינלא 'ל ,ךל "וגו
 | א התסכ אל ,ו הסכמ התיה אל .ן תסכמ התיה

 'וכו וסכתנ םיתש םש בי'מ אמוחנתבו ,סכתתו ףיעצה חקתו 'וכו דבעה רמאיו 'פל. 696 דצ ליעל .רדסנ .רמאמה
 : חרזו ץרפ םימואת הדליו ףיעצב תיסכתנ רמת הנטבב םימות הנהו רמאנש  בקעיו ושע םיסואת הרליו .םכתתו
 ןנרזיח ימא 'ר 'מא םש ג'המב תירקיעה 'יגה ילואו ,ימא 'ר רמא [תיייכו] 'יסופדבו ,י"כ ראשב היכו יד רמא 1
 לכש חתפ ל היניע תלתש 'מלמ חב של שרוד היה 'ר םיניע חתפ ארקנש םוקמ וניצמ אלו תומוקמה לכ לע
 הטוסו תובותכ 'שוריבו ,םקיר הזה קידצה תיבמ אצא אלש םיהלא 'ה ךינפלט ןוצר יהי הרמאו ו ל תויולת  םיניעה
 םיניע חתפב בשתו 'חבשל (תוארקמ שלש שירד הייח 'ר) .תוירקמ 'ג שרוד היה 'ר אהא 'ר םשב היקזח 'ר םש
 וינפל הרמא ול תופצמ (םינועה) יניע לכש חתפל היניע .תלתש אלא ןב השוע הניא .תונוזבש הנוז .'יפא ןכ .רשפואו
 א"ד) םיניע חתפב בשתו אד (הזה תיבה ןמ) הז תיבמ םקיר אצא (לא) אל (םימלועה לכ ןובר) םלוע לש ונובר
 'וכו ןקז .ילעו ינא הרוהטו ינא היונפ ול (הרמאש) הרמָאו (םיניעה תא ול החתיפש) םיגיעה ול החתפש (םיניע .חתפב
 בר רמא 'וכו בשתו טיקלבו ,הלעמ יפלכ ו ב תויולת םיניעה לכש שרפמו סרוג .ר"ב 'יפבו  ,ביי יס הטמל יענו
 יהי הרמא -ורבשי ךילא לכ יניע רמאנש ה'בקה הז ו ל תויולת םיניעה לכש חתפל היניע ה תל תש דמלמ ימ א
 ,'וכו ינא הי ונ 5 ינא הרוהמ ול הר מ א םיניע ול החתיפ םיניע תתפב א"ד םקי ר הז תי במ אצא אלש ןוצר
 דמלמ אלא םיניע חתפ ומשש םוקמ וניצמ אלו ארקמה לכ ב ונרזהח ימ א ר"א 'וכו בשְתו 288 דצ בוט לכשבו
 הז תיבמ אצא אלש ןוצר יהי הר מ א םומחרה חתפ הזו םש תולות םוניעה לכש תתפל הינע התלתש
 לע ונרזח הדגא שרדמבו ,ינא היונפו יוכו ול ה רמ או םיגיע ול החתפש דמלמ םיניע חתפב א"ד 'וכו תינקי ר
 יהי הי'בקה ינפל הרמאו וב םייולת םיניעה לכש ימב היניע התלתש דמלמ אלא םיניע התפ ומשש יוכו ארקמה לכ
 יגה הנוכנו ,ינא היונפ ינכו ול הרמאו םיניע ול החתפש דמלמ א"ד םקיר הז חתפמ אצא אלש ןוצה
 ארקמה לכ לע ונרזח ןנחוי ר"א הז ןיעכ אבוה םירבד שיר תי'הע י"שרכו] ;םש י"מבו 984 דצ ליעל ייעו וג רז יח
 'וכו בשתו םש ב"מ אמוחנתבו [םש םיאנת שרדמבו 'א 'יפ םירבד ירפסב 'עו 'וכנ ןבלו לפות ומשש םוקמ ונוצמ אלו
 רמאנש וב טיבמ ה"בקהש חתפב 'וכו בשתו א"ד ה"בקהל תווקמו וב תויולת םיניעה לכש 'חתפב יול ןב .עשוהי 'ר רמא
 הל הבשיו הכלהש דמלמ ירדנסכלא ר"א םיניע חתפב בשתו אתיא םש הטוסבו ,'וכו ץראה לכב תומטושמ יה יגיע
 אוה ןכו םיגיע ומשש אוה םוקמ בר רמא ןינח 'ר ותוארל תופוצ םיניע לכש םוקמ וגני בא םהר ב א לש וחתפב
 אמש הל רמא העבתשכ הירבדל םוניע הנתנש רמא ינמחנ רב לאומש 'ר (ד"ל ו"ט עשוהי) םניעהו חופת רמוא
 הרמא ןישודיק ךיבא ךב 'לביק אמש ינא היונפ היל הרמא תא שיא תשא אמש ינא תרויג היל הרמא תא  תורכָג
 אריעז 'רב (אוחא) אחא 'ר אוה .אחא 'ר רמא 4  :ינא הרוהט היל הרמא תא האמט יאמש ינא המותי היל
 רב אייַח 'ר שבתשנ ייסופדבו ,ןדוי 'ר רמא ה'דב 967 רצ ליעל י"מב ע"יעו ,םש י"מבו 1011 רצ ליעלו נ"'חעו
 ןמצע לגרל .שרפמו סרוג ר'פדב רי'ב 'יפבו ,760 דצ ג'ת .א"הגאב 'יעו רחא םוקמב םשה הז אצמנ אלו אדבז
 האריו םש בוט לכשבו ,הב ליגר אלו הימח תיבב הינפ התסכ יב הב לשכי אלו הפי הנריכיש ותבורקבו ותוח א ב
 ותשא תוחא ריכמ תויהל ומצע תא לגרל םדא ךירצ אריעז רב אייח 'ר רטא ןאכמ הנוזל הבשחיו הדוהי
 םדא ךירצ אריעז 'ר 'מא 878 'מע ג"המבו ,'וכו ןהמ תחאב לשכי אלש ול תורוסאה היתובורקו :ויתובורקו
 ר"ב אמ בר רמאש אוה 'וכו הדוהי האריו ט"קלבו ,הדוהימ ןל ינמ ןהב לשכו אלש י ד כ ויתובוהקב קודבל
 הימ דמל תא יממ ןה ב לשכי אלש היתובורקבו ןתשא תוחא ריכמ תויהל ומצע לגר ל םדא ךירצ אנינ ח
 אלו הימח תיבב התיהשכ הינפ התסיכש אלא הנוזל הבשחיו ביתכ אלהו התיה הסוכמ יכו הינפ התסכ יכ המל
 היגנפ ההסכש ןגחוי 'ר רמא אלא הינפ התסכ יכ 'וכו הדוהי האריו םש במ אמוחנתבו ,הדוהי הריכמ התיה
 הבשחיו 'וכו הדוהי האריו םש הטוסבו ,ותלכ רוכמ תויהל םדא ךורצ וניתובר ורמא ןאכמ הימח תיבב איהש דע
 ר"א ונמחנ רב לאומש ר"אד הימח תיבב הינפ התסכש רזע לא ר"א הגולל הבשח הינפ התסכד םושמ הנוזל
 :ס"דבו םש הליגמ "ועו 'וכו רמתמ ןלנמ םיאיבגו םיכלמ הנממ ןיאצויו הכוז הימח תיבב העונצ איהש הלב לכ ןתנוי

 הילא טיו הינפ התסכ רשאכ התסכ יכ לבא הב חיגשה אלו הנוזל הבשחיו הדוהי האריו שרודו- .'וכו האריו א*ד 6
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 = ."רמא הואחה לע הנוממ אוהש ךאלט היכקה ול ןמיזו רוכעל שקיב ןנחוי :ר רמא ,אהמתא הינפ הסכמ
. /" 

 .וחרוט לע הילא טיו םירמוע םילאוג ןכיאמו םירמוע םיכלמ ןכיאמו ,הדוהי ךלוה התא ןכיאל ול
 , :ותכוטכ אלש

 = הצצנ הינוח 'ר רומא 'וגו ךטמו ךליתפו ךמתוח רמאתו יוגו ןוברעה המ רמאיו (חי
 "  הרוהי ךלמ םיקיוהי ןב היגוכ היהי םא יכ רמא תאד ךיה תוכלמה וז ךמתוח שדוקה חור הב |

 4 ף ןיה זי ך = ליתפ נכה תיציצ לע וגתגו רמא תאר ךיה ןיררהנס הז ליתפו ,(רכ בכ חימרי) 'וגו םתוח
 /- :סט וקל" 4 : ['נ "ס (נ"פפ) ד*ספ חיטסכנ חדנס 'ע] 2

 == | יכיאחופד שקכ .תגיא [שקיכ | תד ימאי .יכגאחופ [יטא | יתכאופד 'ל .ןך המתא . ג? [אהמתא 1
 < .ןכואל . [הדוהי -- ןכיאל 2 | ל 'ל |הנוממ ** | 'א 'ל אוהש | %א 'ל ה"בקה | ל זמרו [ןמיזו ** | ב רכעל
 ...תתא ןכיה .?א הדוהי ..התא ןכיה .ץ] הדוהי ..התא ןאל ,יִנ הדוהי ..התא ןכיהל  ,ן הדוהי ..תא
 :יתאד ןניהמ .כפ ןכיאמ .1 ןכיחמו .] [ןכיאמו | תיא ךלוה התא ([ך ןכיהל) ןכיה הדוהי .[ אדוהי

 "  .ישכגאהופ (סילאוג | ח ןכיטו .ישתד ןכיהמ .כפ ןכיאמ .נָא ןכיהמו .ן [ןכיאמו | ג ןידמוע | ₪ח ןכימ
 < ,1 [וחווכ | יתד לעג .כנאה"ופ (לע | יתכנאחפה ךורה לא = .ן [הילא | ג ןידמוע | ד םילודג
 .  ןתא ..רמאיו . 'וגו ןתא רשא ןוברעה ..רמאיו ['וגו -- רמאו 4 | ך אלשו 8 | יתכאח"וןפד וחרכ
 "= רמאיו ךילא אובא אנ אבה רמאיו .] 'וגו ןובריעה המ רמאיו 'וגו םיזע ידג חלשא יכנא רמאיו .ת'אח ךל
 ,!א ךדיב רשא ךטמו . .רמאתו ['וגו ךטמו -- רמאתו * | יכ'אפ 'ל ,1 ןוברעה המ רמאיו ידג חלשא יכנא

 /תכנחד אינוח | חודל יל ,1 ךליתפו ךמתוח .[ך ךמתוח רמאתו .יכ%אפ ךליתפו ךמתוח (כ רמאיו) רמאתו

 | יאחד וג .יתכנ'אופ [הג 5 | חוד הצנצינ .יתכגאפ [הצנצנ | "א אבא .[ם הנינח ,!א אנוח .ן איינוח

 | .ל תויכלמה .יתכחופד תוכלמ [נא תוכלמה * | יכנאפ הז | ג ךמתח | יתגאחפד שרקה .כו [שדוקה
 ,51 הינכ | תי יל היהי | תֶד םא יכ ךבל לע םתוחכ ('ָך ךיתמשו) ינמיש .ל סא [יכנאחופ סא יכ *
 לע (1ך םתוחכ) םתוח . .ךלמ םיקיוהי ןב .ל 'וגו . . ךלמ ['וגו -- ןב * | ך והינכי ,[ך והינוכ .יאחופ והינכ
 שנ [הז6 | ן 'וגו ."אח ינימי ..םתוח םיקיוהי ןב ,5פ ינימי ..םתוח ..ךלמ ,יתִנאְד ינומי רי
 [וגו -- ונתנו | תד (ןך ליתפכ) ליתפב ןינייוצמ ןהש ₪ .'יכנאחופ [ןירדהנ | כאפ ולא .יתחוד וז
 5 | ךד תלכת ליתפ ,ן 'וגו ףנכה ..ונתנו .₪ ליתפ . . ונתנו ,יכנָאְזְז תלכת . .ונתנו

 . לע אוהש ךאלמ ה"בקה ול זמר ייגה ל"יכבו ,'וכו רובעל שקב ןנחוי 'ר רמאדכו 'וכו הנוז החיה ,וליא רמא 'וכו
 בותכ ל"יכבו] 'וכו לע הנוממ אוהש יתמלשהו יתהגה ןכו םירפסה ראשב היכו ןמיזו א"ס ןמסנ ןוילגבו 'וכו הואתה
 הבשחיו ךרדה לע תדמוע הדוהי האריו שרפמ 228 דצ בוט לכשבו ,[יטיש יניב המלשוה הינפ תביתו התסכש ןויכ
 טוו דימ הינפ התסכשכ הב לכתסנש רמולכ התסכ יכ הב חיגשה אל זא 'וכו ךרדב דומעל תונוזה ךרד ןכש הנוזל
 תיינקה ול ןמיזו רובעל שקבש דמלמ ןנחוי ר"א .הילא אביו רמול לוכי היה הילא טיו רמול האר המ 'וכו הילא
 .לא הילא הטנו םידמוע םי לאו ג ןכיהמו םוכלמ ןכיהמו ךלוה התא ןכיהל ל"א הואתה לע הגו מ ם ה ךאלמ
 -חתיה וליא הנוז הניא תאז הינפ התסכש ןויכ רמא הב חיגשה אלו הדוהי האר הדגא שרדמבו ,וחרכ ל ע ב ךרדה
 ןכיה הדוהי רמא הואתה לע הנוממה ךאלמ ה"בקה ול ןמיזו רובעל שקיב הינפ תא הסכס התיה אל הנוז
 .  'פל] .וחבוטב אלש וחרכ ל ע ךרדה לא הילא טיו םידמוע םי לאו ג ןכיהמ םידמוע םיכלמ ןכיהמ ךלו ה התא
 אוהש הארנ הדגא שרדמ יפל םלוא ,ומצע ינפב רוביד אוה ןנחוי 'ר רמאמ םישרפמה 'יפ םג אוהש בוט לכשה ייפ
 הבשחש המב העטש בשחו חינפ התסכש ןעי הב חיגשה אל הדוהיש אוה רמאמה 'יפו ,ול םדוקה םע דחא רוביד
 תילא טוו םש גי'המבו [ת"'פיב 'יעו ,'וכו ךאלמ ה''בקה ול ןמיזו רובעל שקיב ןכלו הינפ הסכמ הנניא הנוז יכ הנוזל
 ה התא ןכיהל ול 'מא הואתה לע הנוממ אוהש ךאלמ ה"בקה ול ןמיז רובעל הדוהי שקב ןנחוי 'ר 'מא יוכו
 ןמוז רובעל שקב ןנחוי 'ר רמא ח"כ רעש הדיקעבו ,וחרכ לעב ךרדה לא הילא טיו דיס םיאצוי םיאיבנו םיכלמ וזמ
 = וםידמוע םי ל או ג ןכיהמ םידמוע םיכלמ ןכיהמ הדו הי ךלוה התא ןכיה ול רמא 'וכו הנומטה ךאלמה ול
 "= םולאוג תרבועמ ינא םיכלמ 'יסופדב 'י 'יס הטמל ןוכנלו 'וכו םילודג ןכיהמ 'וכו םיכלמ ןכיהמ שבחשנ 'יסופדבו
 * היניע החלת ול ךלהש ןויכ ול ךלה הב יל תפכיא הס הנוז איה וז הדוהי רמא םש ב"מ אמוחנתבו ,תרבועמ ינא
 ןינמ וריזחהו לאכימ הי'בקה חלש רימ הז קידצ לש ופוגמ םנח האצוי ינא םלוע לש ונובר וינפל הרטא ה"בקהל
 < .ותבוטב אלש וחרוכ לע ןונגסהו] ןותאה טתו 'וגו 'ה ךאלמ תא ןותאה ארתו םתה ביתכו הילא טיו בותכ ןאכש
 :[בט 'ע ש"העבו םש ג"חבו 'ב 'יס ו'פפ ןמקל 'עו ותבוטב אלש קר אצמנ 'ב זיפ ןירדהנס הנשמבו ,ןושלה לפכ אוה
 ומכ ףטח ץמק םוקטב וי"ווב הינוכ תביתכו ,1024 דצ ליעל .חיר .רמאמב ןושלה ןונגס ןכו | .'וכו הב הצנצנ 4
 " ייסופדבו ,ו הי ג כ בותכ ארקמבו ,הינכ ייגה כ"יכו ג"יכב םגו ,999 דצנ 88 דצ ליעל ייעו םינוש תומוקמב ל"'יכב
 "'יע שרדה הזלו] ישי עזגמ רטוח אציו 'פה 'וכו חישמה ךלמ הז ךטטו שרדבו ךבל לע םתוחכ ינמיש 'פה ףפונ
 -ןיררהנס הז ךליתפו שררבו [ב'פ דצ חלשיו 'פ שיר ליעל הדגא שרדמבו ט"סתת 'ר םילהת 'קליב אבומה ונדטליב
 .תיציצ ןהב שיש תותילטב ןיפטועמ ויהש ןירדהנס הז ךליתפו שרפמ ר"ב 'יפבו ,ליתפב ןינייוצמ ןהש שוריפה ףסונ
 -לע םתוח 'וכו םיקיוהי ןב והי גו כ היהי םא יכ א"הכו תו כ ל ט וז ךמתוח אבוה ט"קלבו ,878 רצ ליעל םג 'יעו
 " בוט לכשבו ,ןויצמ י"י חלשי ךזוע הטמ ביתכד חישמה ךלמ הז ךטמו תיציצ ישבול ןירדהנס ו ל א ךליתפ ינימי די
 "וז םתוח שדוקה הור הב הצנצנ ימא ר"א ךליתפו ךמתוח רמאתו ךל ןתא רשא ןוברעה המ מאיו 235 דצ
 תיציצ לע ןנהנו בותכד תיציצב ןיפטעתמה ןירדהנס והז ךליתפו ינימי די לע םתוח הדוהי ךלמ א"הכו תוכל מ
 < תור הצנצנ הטמו ךליתפו ךמתוח .הדגא שרדמבו ,'גגו ןויצמ 'ה חלשי ךזוע הטמ ביתכד חישמה ךלט הז ךטמו 'וכו
 ולא ךליתפו 'וגו הדוהי ךלמ םיקיוהי ןכ והי ג כ  היהי םא 'ה םאנ ינא יה רמאנש תוכ לט וז ךמתוח שדוקה
 תדיקעבו ,יונו ןויצמ 'ה חלשי ךזוע הטמ רמאנש חי ש מ הז ךדיב רשא ךטמו םהיתותילטב םיפטעתמש ןירדהנס
 ונימי רי לע םתוח הדוהי ךלמ םיקיוהי ןב והינכ היהי םא יכ ביתכד תוכלמ הז ךטתוח שדוקה הור הב הצנצנ םש
 /םיטבש ביו תואוצב 'עו] 'וכו ךזוע הטמ ביתכד תיש מ הז ךטמו 'וכו תיציצ לע ונתנו ביתכד ןירדהנס ולא ךליתפו
 = ךילא אבא אנ הבה 'מאיו ('וכו ךטתוח רטאתו םש ליחתמה) ונינפלש רמאמ םדוק בותכ ר"פד טוקליבו ,ו"ט 'יס הדוהי
 -- ייתכ ל"צו ,םירבדה תגוכ וניבה אלש ינפמ 'יסופדה ראשב טמשנו ,'יזעה יידג 'ורוע תאו 'יתכ םיזע ידג חלשא יכנא
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 י"י חלשי ךזע הטמ רמא תאד ךיה חישמה ךלמ הז ךטמו ,(חל וט רבדמב) 'ןו תלכת
 :(ב יק םילהת) ןויצמ

 :וב אצויכ םיקידצו וכ אצויכ םירונינ ול רהתו 'וגו הל ןתיו ..
 שיקל ןב ןועמש 'ר םשב ןמחנ רב הדוהי 'ר רמא 'וגו םיזיעה ידג תא הדוהי חלשיו (כ

 רמא ,תויריכה לע תקחשמש הרוח (5 אל ח ילשמ) תע לכב וינפל תקחשמ וצרא לכתב תקחשמ
 : םיִזְע ידגב ךב המרמ רמתש ךייח םיזע ידגב ךיכאב התימיר התא הדוהיל ה"כקה

 יעמב רכינ רבועה ןיאש ןינמ ריאמ 'ר םושמ רמא סוכמוס 'וגו םישדח שלשמכ יהיו (דכ
 םישדח 'ג רבד ףוס אל ףסוי 'ר םשב אנוה 'ר ,םישדח שלשמכ יהיו אכה ןמ םישדח 'ג דע ומא

 '6 '\ דיפ סועכי 'טוכי ,ל*פ סדג לפפסוס 7 :  סט עוקל 4 :  [871 ד5 ליעל 'עו] סט נ"ע םעוסנס ,סט פוקני 3
 : סש עוקלי 8  :סש כ"ע עוסנס ,': 'ס סדנ ,'ל ע'ע 6'פ סדכ

 | ל ל :ת ונחישמ :.כאפ חישמ [ינְוְד*ל חישמה * | כנאפ 'ל ךלמ |  ךלמו .י ךדיב רשא ךטמו 1
 :תגו [ךזע | ת = 'תכו ישי ..רטח אצו ,ך ₪ ישי עזגמ רטוח אציו ,] הטמו ;יכנא|]פ [הטמ

 ןתיו וגו -- ןתיו 3 | ל וגו .ן 'וגו חלשי .י ןויצמ חלשי [תכנאחפד ןויצמ -- חלשי * | יכאחפְ ךזוע
 | יתכאחופְד םירובג .] [םירוביג | ?אפ 'ל .י הילא אוביו .תכנ'אח] הילא (כ אוביו) אביו הל
 .יתכ?אחפ םיזעה . . תא ,ג םיזיעה . . תא .] 'וגו םיזעה . .תא [וגו -- תא 4 | 3ך יל וב | יתככאופ םיקידצ

 ,לג*אפד הדוהי /ת"או [הדוהי 'ר | כנאופד ל .ת [רמא | ך 'וגו .'א ימלודעה והער דיב םיזעה .. תא

 (כ הדוהי יר) עשוהי 'ר םשב ,ןְִד שיקל שיר םשב .1ְו [שיקל --םשב |  'ריב .פ 'רב | 1א לאומש 'ר
 /תכ [תע לכב -- לבתב תקחשמ 5 | 1א ל"בשרא ןומיס ר"שב ל"בשרו ,%א ימא ל"בשרשב ,פ 'מא שיקל ןב
 לבתב תקחשמ ,ן 'וגו וצרא לבתב תקחשמ .כפ וצרא (2 לבתב) לבת וינפל תקחשמ ,ןך תע . . תקחשמ
 | תקחשמ איהש | שכ?אפ הרות וז ,[ףִ הרותה אזו [הרות | ד וצרא .. תקחשמ ייתכ .יש ]א וצרא

 תא ;ישנאופ ךיבאל | י המרמ .שתונ'אחפְ תימר ,ן התימר .21א [התימיר 6 | י ל"א | תוירבה

 ידגב [םיזע ידגב | 1 'ל .ןפ ךתוא .י ךל [ךב | 7 המרתתש [המרמ רמתש ** | 1א יל םיזע ידגב | 5 ךיבא

 ישדח ..יהיו :21?אזפ םישדח ..יהיו .ן ['וגו -- יהיו 7 | 1ַא םיזעה ידג תא הדוהי חלשיו 'אנש ,ו םיזעה

 | תכ'אפד רמוא .נ"אַו [רמא | ?%א סוכנממ | תןד 'ל ,1א "וגו ךתלכ רמת התנז רמאל הדוהיל דגויו

 יעמב /תכגאו [ומא יעמב | ג ןמיפ .תד ןייגנמ .כאחופ [ןינמ | ד םשב .ן םשמ ,לאפ [םושמ
 ןמ | ת השולש .כג'אחופד השלש .*א ['ג | תגחוד - אלא .כאפ [רע 8 | .כהפ 'ל /ך השאה
 רמאל הדוהיל דגויו 'ישדח ..יהיו | פ ינש ,אה ינש (1א אכהמ) אכה ןמ .ןכנאְד אכהמ ,ן [אכה
 ,1 רבדה ףופ .יכאחופ [רבד ףוס | כ'אחופ ףסוי בר ,י יסוי 'ר | ו אמח ,ן הנוח | א ךתלכ רמת התנז

 | ח 'ל :.תכגופדך השלש :וא 'ג ,1א יישהח השלש [םישדח 'ג | [ף 'ל ;ך ףוס

 .וב אצווכ 8 = : [יוכו תורוע תאו קוספ לע ו'טק זמרב ליעל בותכ םיזע ידג קוספל שררהש זמר אוהו ,תאו לע .(ליעל)
 ג''המבו ,והומכ םיקידצו םירובג התרהש אלא רהתו רמול לוכי היה ול והמ ול רהתו ר"ב 'יפב שרפמ ןכו שרוד ול רהחו
 ארקמה רפח אל רהתו הילא אביו םש במ אמוחנתבו ,ותומכ םיקידצ ותומכ םירובג ול ןימודב ול רהתו 574 'ומע
 םארוק היה וינב 'וכו ויחאל בקעי רמאיו 'פל 871 דצ ליעלו] וב אצויכ םיכלמ הדלוש אלא ול רהתו והמו םול כ
 היהאו םש ארקמב | .'וכו תקחשמ 5  :[םש גי'חב 'עו םיקידצו וב אצויכ ויה םירוביג הינוח 'ר רמא ויחא 'וכ
 ואבוה 'יסופדב ןכו ל"יכבו ,סדא ינב תא יעשעשו וצרא לבתב תקחשמ תע לכב .וינפל תקחשמ 'וכו ןומא ולצא
 וינפל תקחשמ שרפל 'וכו לבתב תקחשמ הלחת אבוהש 'יפ ת''פיבו ,כ"יכו פ"יכב םג וברעתנו ןרדסכ אלש םיקוספה
 תביתכו ,'וכו לבתב תקחשמ 'פה קר אבוה יתנייצש םירפסבו ,ג"עצו החמש ןושל וניאו געל ןושל אוהש וכו
 שרדה םע רמאמה ביכרהו ףיסוה] 974 'ומע ג"המבו ,114 דצ ליעל 'יעו תונוש םימעפ ליעל ומכ ל"יכב תויריב
 ינממ םיאיבנ תרמואו הסירכ לע תחפטטו ץחרמל תכלוה התיה הרביעש .ןויכ יאני 'ר 'מא ול .רהתו א"ד [ךומסב
 ךייח םיזע ידגב ךיבאל התימר התא ה"'בקה ול 'טא רבדה םסרפתנש ןויכו תרבועמ ינאש ואצי ינממ םיכלמ ואצי
 הרות תדמו ןידה תדמ תוירבה םע תקחשמ תע לכב 'ויגפל תקחשמ המלש 'מא ךכל םיזע ידגב ךתוא המרמ רטתש
 איהש תרכינ השאה ןיאש | .'וכו .רכינ רבועה ןיאש 7  ::[א"י 'יס .ךומסב םג 'עו] םדא ינב תא יעושעשו 'תכד
 םישדח 'ג דבלב אל רבד ףוס אל רמא י'ר םשב ה"רו םישדח שלשמכ יהיו אכה ןמ םישרח 'ג דע אלא תרבועמ
 איהש דמלמ אלא 'וכו הרה הנה םגו רמאל הדוהיל דגוהש דבלב אלו 'וכו ןושאר לש ובור אלא םימילש
 יהיו שרפמ א''למ א"יכו ט"יכ ר"ב 'יפבו ,תרבועמ ינא םילאוגו םיכלמ תרמואו הסירכ לע תחפטמ התיה המצעב
 רסח ןה אלא ורוריב לע ןידמוע ןיאש רבדכ שלשמכ אלא ('מוא וניא) ןאכ בוחכ ןיא םישדח שלשל םישדח שלשמב
 םלש יעצמ>או 'וכו ןושאר לש ובור אלא םיטלש השלש רבד ףוס אל רמא. ףסוי בר םשב אנוה 'ר רתי ןה
 ,'וכו דמלמ םירחא תא םינזה סדא ינב םילאוגו םיכלמ עמשמ (םינמזל) םינוגזל םש שוריפה רזו ,שרוד שלשמכ
 יהיו ינש םישדח השלש דע רכינ רבועה ןיאש ןינמ ריאמ 'ר םושמ  רמוא סוכמוס קתעוה 280 דצ בוט לכשבו
 לש ובורו ולוכ עצמאו ןושאר לש ובור אלא ןימלש םישדח השלש אֶל יסוי 'ר םשב אנוה 'ר םישדח שלשמכ
 לע תחפטמ המצע איהש 'וכו םגו ךתלכ רמת התנז 'וכו (ןימלש השלש אלו השלש ומכ שלשמכ יאמו) ישולש
 םישדח שלשמכ יהיו 575 'ומע ג'המבו ,תרבועמ ינא םילאוג תרבועמ ינא םיכלמ תרמואו הסירכ
 י"שריפב שרפמ י"ר םשב ה"ר ירבדכו ,םישדח השלש דע ומ א יע מ ב רכינ רבועה ןיאש ןאכמ רואמ 'ר 'מא
 'מבו ,['א ג'מ תומביו] ם'ארב 'יעו 'וכו םל ש יע צ מ או ןורחא לש ובורו ןושאר לש ובור םישדח שלשמכ ת"הע
 דמלמ 'וכו הרה הנה םלש י ע צ מ א הו 'וכו ןושאר לש ובור אלא םימילש םישדח אל םישדח שלשמכ יהיו הדגא
 םושמ רמא סוכמוס תרבועמ איה וזיא אתיא םש הדנ אתפסותבו ,תרבועמ ינא םוכלמ תרמואו 'וכו תחפטמ התיהש
 המכ דע) המכ רע םש דנו תומבי 'שוריבו ,'וכו םישדח שלשמכ יהיו 'גש םישדח השלש הרבוע עדוושמ ריאמ 'ר
 יהיו 'גש רבדל רכז רבדל היאר ןיאש פ"עא םישדח 'ג דע מ"ר םושמ (רמא) רמוא סוכמוס רבועה תרכה (אוה
 (הנינת 'ר) הנגינה ר"א ארטוז רב אב 'ר (אריעז) ארוע 'ר 'וכו ('וגו םישדח) םישדח שלשמכ
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 םינונלל הרה הנה םגו רבד ףוס אלו ,יעצמאה לכו ןורחאלש וכורו ןושארלש וכור אלא םימילש
 = דימלת האשקמ םירסא :תרבועמ ינא םילאוגו םיכלמ תרמואו הסירכ לע תחפטמ התיהש דמלמ אלא
 , "( ווכיארקיו) 'וג\ תונזל לחת יכ ןהכ שיא תבו 'תכד תייה םש תכ רמח ריאמ 'ר 'שמ ריאמ 'ר
 | :ףרשיתו הואיצוה הדוהי רמאיו

 רמא תאר ךיה םהיתחת םירחא ה"כקה איצמהו ודנא ןרוי 'ר רמא תאצומ איה (הכ אי
 :סט נ'ע לעוסנס ,'נ '* סעופ ,סש עוקל ₪ :(נ"ספ) ד"פפ םיטלכנ םדנס ,סט נ'ע סמוחנס ,סש עוקלי ?

 = | יתנד םלש יעצמאו .כאחופ |יעצמאה לכו | 7 םימי לש .ינ*א םיטלש .תכ'אחופ (םימילש 1
 . םילאוג תרבועמ ינא םיכלמ .ף [תרגועמ -- םיכלמ | י יל דמלמ | *א 'ל אלא 2 | %א 'ל רבד ףוס אלו
 :וכנ'אופ (םירפא | 'א תרבועמ . .םילאוג תרבועמ םיכלמ ינא .יתכנ"אחוד תרגועמ ינא (21 םילואג)
 | ן השקימ .ן אשקמ | 7ך - ףרשתו הואיצוה ,[ך -- 'מא ףרשתו הואיצוה הרוהי רמאיו ,!א םירפא 'ר
 ,ןך ימא ריאט 'ר סושמ .ְָו ריאמ 'ר םשב ,!' |ריאמ 'ר 'שמ 8 | ן ירד הידימלת .תכנאפְד 'ר לש ודימלת
 ,1.התייה :.יאחד החיה .כופ [תייה | לש ותב | 1 'ל .אפ 'מא ריאמ 'ר םשב .ָך ריאמ 'ר םשמ רמאש
 היבא תא תונזל . .יכ . א ['וגו - יכ | .ת"אפ 'ל שיא | 'א גיתכ ןינמ ,יכ ייתכו .תנפ 'תכו | ת יל
 | ןד יל .ו יוגו יכ .2 לחח יכ .פ 'וגו לחת יכ ,'א פרשת שאב תונול .,יכ ,[ך ףושת שאב תללחמ איה
 'חכו :ףפְ ףרשתו הואיצוה ([ָד רמאנ ךכיפל) ךכיפל .כא] ףרשתו . .רמאיו ךכיפל ,1 [ףרשיתו -- רמאוו 4
 תאצומ איה ;'יזָח תאצומ איהו .שתוכאפ [תאצומ איה 5 | [] הפירשב הונד ךכ יפל ,'י ףרשתו הואיצוה
 דמלמ ;₪ ודנאש דמלמ .] ודבאש ןכימ .?אפְד ורבאש ןאכמ |ודבא | אפ יל ןדוי 'ר רמא | נ יל .ןְד "וגו
 | "*א''א ןוברעה ורבאש ןאכמ ,[ך ןינמיסה ודבאש ןאכמ .ץֶד םינמיסה ודבאש ןינמ .2 ודבאש ןינמ ,"\ ןדבאש

 ' םירחא .21'אפד ןהיתחה םירחא .שך*א [םהיתחת םירחא | 1א ןוברעה איצמהו .1 הל איצמהו ,!'! ןאיצמהו

 | ו א"רכ יצומ איה ינש | + 'ל ,ן םהיתחת ,[ך םתחת

 יוכו רמא יסא.'ר םלש יעצמ א הו .ןורחא לש ובורו ןושאר לש ובור וליפא (הבו ר) הבר הייח 'ר םשב
 ריאמ 'ר םושמ רמוא סוכמוס רבועה תרכה המכו הרבוע עדוישמ תרבועמ םש הדג ילבבבו ,(188 רצ לועל י"מב 'יעו)
 איה הלודג היארו ביתכ ארק רבדל רכז 'וגו םישדח שלשמכ יהיו רטאנש רברל רכז רבדל היאר ןיאש פ"עאו םישדח השלש
 'ר רמא 'וגו םישדח שלשמכ יהיו םש ב"ט אמוחנתבו ,םש י"שרופב 'יעו 'זל הדליד אכיאו 'טל הדליד אְכיִאד םושמ
 וחמ םינונזל הרה סגו 'וכו רמאל הדוהיל דגויו ואל םא תרבועמ םא תרכנ השא םישדח 'ג תב םולש ר"ב יולה הדוהי
 ר"פדב םג 'יגה ונינפלש רמאמבו ,םיכלמ הנועט ינאש ינפלמ ורבע היתורבחל תרמואו ץחרמל תסנכנ התיהש םינונזל
 ףוס אל כ''מב הגוהו ,םימי לש השלש ףוס אל שבהשנ םשו ,(780 רצ ליעל י"מב 'יעו) ף סו * 'ר םשב אנוה 'ר ו"דו
 ושבשו םימי לש השלש ףוס אל וחינהו ותהגהב ועט וירחא לש 'יסופדהו 'א אקארק 'ד יסיפדמו ,םימלש השלש רבד
 ויימב 'יעו תונוש םימעפ ליעל ומכ רבד ףוס אל ןונגסהו ,'וכו הרה הנה םגו םימלש 'ג רבד ףוס אלו ךומסב והיגהו
 אחיל 'ב א"יכבו ,רואיב ול ןיא 'וכ דמלמ אלא 'וכו םגו רבד ףוס אלו ןאכ ןושלה םלוא] 824 דצו 477 דצ ליעל
 השק שרדהו ,'וכו רמלמ םינונזל אלא הרה הנה םגו רבד ףוס אלו ל'צש ינו ,אלא תבית ןכו רבד ףוס אלו תובית
 ומכו םיכ למ ילכ םה םהינשו ,הרונח ('יילב אוהש ןוז ןושלמ וא ןייז ןושלמ שרוד אוה םינונזש רשפאו ,ושרפל
 רסומ א"דכ ינוז רמא 'וכו אנוה 'ר ינייז ורסואל דחאו הרט ע ושיבלהל דחא 'ב ד"כק דצ אתקיספב שרדנש
 ייס ה"מפ ר"ומשבו (א"נ תוא םש תורעהבו ,'א ג"ק) א"כפ ר"יספב ע"עו ,סהינתמב רו ז א רוסאינ חתפ םיכלמ
 :491 דצ ליעל יימב ייעו ןיאושיק רמוש איך תוכלה ישקמ ריב 'יפב שרפמ .האשקמ םירפא 2 :[םש ןמסנבו 'ב
 יכ ןהכ שוא תבו 'תכד הפירשב הנודו ןוילע לאל ןהכ אוהו וב 'תכש םלש ךלמ קדצ יכלמ תב | .תייה םש תב 8
 - "וע קדצ יכלמ אוה סשש תחוורומה הדגאהלו ,ףרשתו הואיצוה הדוהי רמאיו ךכיפלו ףרשת שאב 'וכו תונזל לחת
 ה"בקה רמא 'וכו לודגה םש לש וחב התיה רמתו םש ב"גאבו ,607 דצו 462 רצ 420 דצ 246 דצ ליעל י"מב
 סגרותמ 'א י'רתב םגו ,'וגו ךלמ קדצ יכלטו רמאנש חג ןב םש לש ותב תנהכ איהש רמתב הדוהי קבדיש ידכ 'וכו
 לש ודימלת האשקמ םירפא רמא ףרשתו הואיצוה הדוהי רמאיו אבוה ט"קלבו ,'וכו איה ןהכ תב אלה הדוהי רמאו
 תדוהי הילע רזג ךכיפל ןוילע לאל ןהכ . אוהו 'אנש היה ןהכו החיה םש לש ותב רמת ריאמ 'ר םושמ ריאמ 'ר
 " האשקמ םירפא רמא 'וכו הדוהי רמאיו םש בוט לכשבו ,'וכו תונזל לחת יכ ןהכ שיא תבו ביתכד ףרשתו הואיצוה
 ,'וכו תבו ביתכד הפירשב הדוהי הנד תעדה תרותמו התיה ק דצ יכ ל מ לש ותב רמח ריאמ 'ר םשב 'וכו ודימלת
 " !ת ככ ו החיה םשלש ותב ריאמ 'ר םשב ריאמ 'רד הי די מ ל ת האשקמ םירפא 'וכו הדוהי רמאיו 575 'ומע ג"המבו
 התיח םש לש ןחב רואמ 'ר םושמ האשקמ םירפא רמא ףרשתו ת"הע י'שריפבו ,[570 'מע שי'עו] 'וכו ןהכ שיא תבו
 ורמא הדוהיו בקעיו קחצי םש ןידב בשוי היהו אתיא םש ב"מ אטוחנתבו ,ן"במרב 'יעו הפרשב הונד ךכיפל ןהכ אוהש
 ןהכ םשו התיה םש לש ותב רמָא ריאמ 'ר םשב האשקמ םירפא גרהת רמא אלו ףרשת רמא המל 'וכו ףרשתו הואיצוה
 ןב םש לש ותב 'וכו הדוהי החקלש רמת ףאו אתיא ופוסל בורק תור שרדמבו] ,'וכו ףרשתו הואיצוה רמא ךכיפל היה
 ףסוי רכמנשכ הנש ה'ק ןבו םש תמשכ הנש 'ג ןב היה בקעוש ג"'עצ םש לש ותב התיה רטתש וז הדגאו [יוכו חנ
 'ועַו) ורוכב רעל השאל הדוהי החקלשכ הנקז התיה כ"או הנש ל"ק ןב היה םירצמל ררישכו הנש ב"כ ףסוי לע לבאתהש
 םלוע תב רשיה 'סבו) התיה םש לש ות ב תב דחא י'כב ייגה י"שריפבו (1081 דצו 1096 דצ 675 דצ ליעל י"מב
 לש ותב תב םש לש ותב שרפל שי אמשו ,(ינא המותי היידב 'א 'י הטוס י"שריפבו םהרבאל רוכזב 'יעו ,סש ןב
 שרוד :ןדוי 'רו ,הטמהו םיליתפהו תמתוחה םינמיסה .ודבא 5  :ו'זרהמ 'יפבו ת"פיבו םי'ארב 'יעו םש ערזמ וא םש
 האצמו ודבאש ךדמלל תאצומ אוהמו תאצי איה רמול ארקמל יואר היה שרפמ םש ג"המבו ,(?תאצומ היב ירק תאצומ
 תאצומ איה םש בוט לכשבו ,האיצמ ןושל (*תאצומ אלא ("תאצומ ארקת לא הדכא אצמ וא 'מא תאד אמכ םתוא
 אמוחנתבו ,הדבא אצמ וא רבדל המודו חל ואיצמהו ה"בקה ינפלמ השקבו הממ תונוברעה ומלעתנש דמלמ ןדוי ר"א
 דומ םימשל היניע התלת העש התואב םתוא האצמ אלו ןוברעה תא השקב תאצוי איהש םעו םירמאמה םש ב"מ
 האצמו היניע היבקה ריאה האצוי איהש םע םולש ר"ב יולה הדוהי 'ר רמא איד םירחא ה"בקה הל חלש
 תאצותימ איה תאצומ איה םש הטוסבו ;הדבא אצמ וא ביקכש הדבא ללכמ אלא האיצמ ןיאש ןתדבאש רחאמ םתוא
 = = רזעלא ר''א (האיצמ ןושל עמשמ תאצומ איה החרכ לעב האצוה ןושל עמשמ יוה תאצותימ איה י"שרופו) היל יעבימ

 ) שמ. ?) תאצומ. 5) תאָצומ. +) תאצומ.
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 :תאצל ןיכירצ אוהו איה אהמתא תאצומ איה אנוה 'ר רמא ,(בכהארקו) הדבא אצמ וא
 :ןה ךארובלשו ךלש ןוהילע ךיירבל םיכח היל ימא רופכל שקיב 'וגו הימח לא החלש איהו
 רכה ךיבאל תרמא התא הדוהיל ה"בקה רמא ןנחוי 'ר רמא 'וגו תמתחה ימל אנ רכה

 :אנ רכה ךל תרמוא רמתש ךייח (בל זל תישארב) אנ
 ביפה"בקה עיפוה תומוקמ 'גב קחצי בר רב לאומש 'ר םשב הימרי 'ר 'וגו הדוהי רכיו (וכ

 הדוהי רכיו םשלש וניד תיבב ,המלשלש וניד תיבבו לאומשלש וניד תיבכו םשלש וניד תיבב
 ,םירבדה ווה ינממ 'מא שדקה חור קחצו בר רב לאומש 'ר םשב הימרי 'ר ינממ הקדצ רמאיו

 ב"ע סילקס עכדע ,(ז"ע .יי) ץכפ ךל יס 'פ םלסק שכדע ,'צ ג"כ םוכמ 5 | :כ'שםו 1094 75 ליעל 8 \ : סע עוקלי 2
 : [יג ע"פ סעוס לפפקופ 'עו] סע סעופ 7 :'3 ייפ

 | י איהו | ך יל .1] אגוח | א הב שחכו הדבא ,ךך 'וגו הדיבא ;:ישןכ"א] הדיבא ,ח [הדבא 1

 | ת םיכירצ | א ןהו איה תאצומ ,גְ] אוהו איה תאצומ איה ,ש איהו אוה | תכאפד 'ל ,יִנְו [אהמתא

 א [שקיב | פ 'ל .תכגאו הימח לא ,יד רמאל הימח לא ,ןך 'וגו רמאל הימח לא  [יוגו -- לאל

 | שכגיאפ 'ל .תו ול :ל הל [!אחד היל * | גפ 'א .שתכאחו הרמא .ך תרמא | ישתכגאחופד שקב
 ,ף ןוהילע ךיירבל םוכח .שח ןוהילע ךיירובל םיכח .ל ןוהילע ךוירבל םיכח [*יכנאפ ןוהילע --- םיכח *

 ימל ,ןְד הלאה הטמהו םיליתפהו תמתוחה ימל ['וגו --ימל 3 | י םה | ךְד ךארוב אנ רכה ,ן ןוהילע םוכח

 [תכ!אחופד הדוהיל * | .תד ול רמא .כנאחופ [רמא | אפ יל ;נ 'וגו .ן 'וגו ימל ,ןְְד תמתוחה
 [תכ'אופד אנ -- ךייח * | א ךנב תנותכה .ח איה ךנב תנותכה ₪ [אנ 4 | ל יל [ךיבאל ** | גאל יל
 הקדצ רמאיו ['וגו 5 | ל וגו ,1אְזְד תמתוחה ימל אנ רכה -ךל תרמוא ..ךייח , 'וגו אנ רכה תרמוא . .ךייח

 ה"בקה עיפוה .אח [הי'בקה עיפוה | ך השולשב .כנחופ השלשב | ןך הדוהי [הימרי | 5 יל :תכנאח ינממ

 | תח"וד תיגב :כאפ [תיבבו 6 | ןִד שדקה חור העיפוה ,5ּ שדוקה חור ..- ;פ ק"הור עיפוה ,ן :וחור

 והמ (א ינממ הקדצ ,כפ ינממ הקדצ רמאיו) יגנממ ..רכיו ;ח [ינממ --רכיו | חד תיבב .כאופ [תיכבו

 רב ..הימרי 'ר [םירבדה -- הימרי 'ר 7. | 9 ינממ והמ וגו ..רכיו ,ןְד "וגו הדוהי רכיו .ףכאפד ינממ

 רב ..םשב הימרי ר"א ;חָו (] םירבד) םירבדה ...הרמא (3 שדקה) שדוקה חור (ח יא לאומש 'ר) קחצי בר

 בר רב לאומש ר"שב) י"בשרשב הימרי ר"א ,פ ןישובכ ויה ינממ הרמאו לוק תב (5 התצי) האצי קחצי .בר

 ('ְך !ידיעמ) םידיעמ ויהת םתא ה"בקה רמא קחצי 'ר םשב הימרי 'ר רמא  /א ןישובכ ויה ינממ (?א קחצו

 םישובכ םהינש ואצי ינממ ה"בקה 'מא קחצי ר"שב הימרי ר"א /ך רתסבש המ וילע דיעמ ינאו יולגבש המ

 | ך רתסבש המ לע דיעמ ינאו יולגבש המ לע םידיעמ ויהת םתא ה"בקה 'מא א"ד

 איה שרפמ רי'ב ייפבו ,'בו 'א י"רתב תודגאה 'יעו 'וכו ןבריקו לאירבג אב ןקחירו לאמס אב הינמיס אצמנש רחאל
 אלב תצומ אלא תארקנ הניאו החנ ף'לאהש ותנווכש 'רנו 'וכו הפירשל הינאר התיהש רמול י ר ק תצומ תאצומ
 תורעהבו םש הטוס א"שרהמ תודגא 'יחבו יש תחנמבו ת"הע תופסותב א'בירבו תצ 'ע עיבשפהבו ךורעב 'ועו ף"לא
 ורקו אוה ביתכ הייר שרודו אוה םג אלו הימתב הדבל איה | .'וכו תאצומ איה 1  :םש בוט לכשו ט"קלב בישר
 ורמא אלא תאצל ייכירצ איהו 'דוהי אי הו או ה שרפמו סרוג ר"פדב רב 'יפבו] תאצל ןיכורצ .אוהו איה איה
 תאצומ איה תולגל התצר אלש יפלש רמתמ ןל אנמ םיברב וריבח ינפ ןיבלי לאו שאל ומצע ליפהל םדאל בטומ
 ,כ"מב 'יעו 'וכו לעובה לע ןכ םג ורזג הפירש הילע ורזגנשכ ושוריפש הארגו בתכ ת''פיבו ,[םש הטוסב 'יעו אוה אלו
 בר 'מא תאצומ איה םש ג'המבו ,ןודל תאצל ןיכירצ איהו אוהש ביתכ אוה אנו ח 'ר רמא איה םש בוט לכשבו
 י'מב 'יעו יתהגהו ה ל בותכ ל"'יכב | .'נכו היל 'מא 5  :ןידל ןויואר ויה ןהינשש רמלל איה ירקו 'תכ אוה אנוח
 םהילע ךארובל רכה 'וכו םיכח ,טוקליבו י"כ ראשב םג ר"אלב רמאמה שארו ,ךיי ר בל יתהגה דועו ,566 דצ ליעל
 הרמא רופכל הדוהי שקב רי'ב 'יפבו ,םהיתחת םירחא ה"בקה איצמהו שרדהכ םה ךארוב לשו ךלש םינמיסה לע ?ולכ
 ,[תונורחאה תוביתה הרז הפסוהו] ןה ךארוב לשו ךלש םי רבו ע ה םהילע ךארובל אנ רכה ןוהילע ךיירובל  םיכה
 ינפ רכה היל הרמא השקב ןושל אלא אנ ןיא םש הטוסבו ,ךארוב תא אנ רכה הדוהי ול הרמא סש ב"מ אמוחנתבו
 ימא התא היבקה 'מא ןנחוי 'ר 'מא עטוקמ רמאמה ל"יכב | .'ןכו ךייח 4 :'וכו ינממ ךיניע .םילעת לאו ךארוב
 ךייח אנ רכה ךיב א ל תרמא התא הדוהיל ה'בקה רמא 995 דצ בופ לכשבו ,ניחעו ויתמלשהו 'וגו אנ רכה
 .'וכו םשב הימרי 'ר 5  :שייייעו 'ןכו ךנב תנתכה אנ רכה 'וכו וחלשיו 'פל 1024 דצ ליעל רבכ רדסנ רטאמהו ,'וכו
 תיבב ןידה תדמ תחווצ תומוקמ (ו"דו ר'פדב ה'כ) השלשב ינ מם חנ רב לאומש ריא םש תלהק שרדמב
 שדקה חורו ינממ הקדצ רמאיו הדוהי רכיו רמאנש ןוגמ םש לש וניד תיבב 'וכו תיבבו 'וכו תיבבו םש לש וניד
 שדוקה חור עיפוה תומוקמ 'גב רזע לא ר/א םש תוכמבו ,םירבדה לכ ויה ינממ תרמואו תחווצ
 ימנ לזא הבגל והיא לזאד יכיה יכ אמליד עדי אנמ ינממ הקדצ רמאיו הדוהי רכיו ביתכד םש לש וניד תיבב 'וכו
 יוגה ןכו םישובכ ויה ינממ 'יגה ס"'דב 'יע\ םי שו ב כ ואצי ינממ הרמאו לגק תב תאצי הבגל אנירחא שיניא
 ,ניחע ןישובכ ויהינממ הרמאו לוק תב ָהתצי ףכו שדוקה חור עיפוה כייכו פ'יכב ונינפל
 'נכו לאומש לש דיבב ךומסבו 'וכו עדי אנמ ר"אל ןונגסמו) ,'ג שבכ 'ע ךורעבו םש י"שרב 'יע .םישובכ שוריפו
 רקיעמ וניאו ארמגד אמתסמ ןכ ףסותינש 'רנ 'וכו אמורעיא אמליד 'וכו המלש לש ד"בב 'וכו היל יעבימ ורמאינ
 ,םישובכ ואצי ינממ הרמאו לוק תב התצי עדי אנמ ינממ הקדצ שרדה ימתס רמאמב םש ,הטוסב םגו ,רמאמה
 יבובריעו ,(ש"וועו זי רומזמב םג רבכמ ספדנש תיי'מבו 'ב 'יס בע םילהת שרדמב רמאמה לכ עבונ םש תוכממו
 לע וניד תיבב 'וכו ה"בקה עיפוה תומוקמ השלשב קחצי ריב לאומש 'ר םשב והימרי 'ר ט"קלב תואחסונ
 לוק תב הת'צי ינממ הקדצ רמאוו ינכו רכיו ביתכד םש לש וניד תיבב המלש לש וניד תיבב י ת ממ רה לאומש
 השלשב רמוא רזעילא 'ר םש בוט לכשבו ,םירבדה ויה ינממ םישובכ ואצי ינממ הרמאו
 הקדצ ביתכד םש לש ונוד תיבב 'וכו תיבבו י ת ממ רה לאומש לש וניד תיבבו 'וכ שדו קה חו ר עי פו ה חומוקמ
 ,םירבדה ואצי ינממ רמא שדוקה חור קחצי רב לאומש 'ר םשב הימרי 'ר רמאו ינממ
 המ םידיעמ ויהת םתא ה'בקה רמ א ייסופדה 'יגו ,[ייחבבו ת'הע י"שרבו] 578 'ומע ג"המב 'יעו

₪ 
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 'ר] דע רמא ימ (ה גי איש) דע רמאיו 'וגו וחישמ דעו םכב י"י רע לאומשלש ןיד תיבכ
 ה דוליה תא הל ונח המלשלש ןיד היכב ,[רע 'טא שדקה חור קחצי בר רכ לאומש 'ר םשכ
 חור קחצי כר רכ לאומש 'ר םשב הימרי 'ר רמא ימ (וכ ג אימ) וטא איה והותימת לא תמהו
 'יתכו] (זי ב איש) 'ות הלודנ םירענה תאטה יהתו ילע ינכב רמוא והמ :ומא איה 'מא שדוקה

 ,אהמתא ןכ ןישוע ויה קירצה ילע ינכ רשפיא |(בכ םש סש) 'ונו\ תואכוצה םישנה תא ןוככשי רשא +
 םלדע ,'5 'ע 6עוי ,'נ ס"ג סנס ,'ד ו"כ ש*פ ספוק 'טוכי ,'נ ס*ל נ*יפ םונופכ 'שוכ: 1  :די""פ ףוק ללועס שכדמ |

 : ס"ונפ םיטלככ םדנס ,ו"פ ללעט

 םחילא רטאיו לאוטש לש וניר תיבב ,ל רע ימא ימ ..ןיד תיבב |דע 'מא -- לאומשלש ןיד תיכב * 1
 "(*א המואמ . . רע ,1א המואמ ידיב םתאצמ אל יכ הזה םויה וחישמ דעו םכב י*י רע רמאיו) 'וגו םכב י"י דע
 1א יטא קחצו בר רב . . חימרי 'ר) קחצי בר רב לאומש 'ר םשב הימרי 'ר ( דע 'מא ימ) רמא ימ דע רמאיו
 תיבו :א] רע ("א תרמוא) הרמא (א שרקה) 'וקח חור (3א קחצי בר רב 'ומש [9%א םשב הימרי] בר 'מא

 יכ וחישמ דעו םויה םכב י"י דע רמאיו) רע 'מא ימ דע ורמאיו 'וגו םכב י"י דע רמאיו . .וניד ([ְך תיבבו)
 (ך רע רמא ימ רע רמאיו המואמ יב ..יכ הזה םויה וחישמ דעו י"י דע 'נש , דע רמאיו המואמ ..אל
 תינג ;5ןפ דע ינא הרמא (₪5 שדוקה) שדקה חור (ןך לאומש 'ר 'מא) קחצי בר רב ..םשב היסרי רזא

 לאומשלש וניד תיבב ג הרמא "וקח חור קחצי בו רב הימרי ר"א ימ דע רמאיו 'וגו הזה םויה ..רַע ..וניד

 ומא איה המלש לש וניד תיבב ,[ן דע הרמאו לוק חב החצי דע רמאיו םכב י"י דע רמאיו יב ונע יננה
 [ומא איה 'מא -- הטלש לש ןיד תיבב 2 | ך יאדו ומא איה תרמואו תחווצ לוק תב לאומש 'ר רמא רמא ימ
 איה הרמא שדוקה חור 'א קחצי בר רב ..םשב הימהי 'ר רמא ימ ..ותותימת לא . .ונת רמאיו ...וניד תיבב
 חוו רמא לאומש 'ו ומא איה רמא ימ ..והותימת לא ..ונח רמאיו ךלמה ןעיו 'נש ..וניד תיבב ,1 ומא
 חור קחצי בר רב ..םשב הימרי 'ר 'טא 'וגו יחה ..ונת רמאיו ..וניד תיבב ,[] ומא איה הרסא שדוקה
 (כ והותימת לא תמהו יחה דוליה) 'וגו יחה דליה . .ונת רמאיו 'נש . .וניד תיבב ,] ומא איה הרמא שדוקה
 'אנש ..וניד תינב ,פפ ומא איה הומא '(כ שדוקה) שדקה חור הימרי ר"א (2 ךכ) ןכ רמא ימ ומא איה

 'אנש הימרי ר"א המלש לש . .תיבב ,*א ומא איה הרמא שרקה חור ומא איה והותימת לא . .דוליה . .ונת
 ר"א 'מא ימ ומא איה המלשלש וניד תיבב ,!א ["א ומא ..חור] ומא איה והותימת לא . .דוליה ..ונת
 - לאומש לש וניד תיבכ .]זְו דע והמ רמאיו סכב י"י דע רמאיו א"ד יאדו ומא איה תרמואו תהוצ לוק תב לאומש
 [תנאהופד רמוא * | ן אוהמ 4 | ך דע הרמאו לוק תב התצי דע ורמאיו םכב י"י דע רמאיו יב ונע יננה

 [ך 'וגו-- יתכו * | ח וגו ראמ הלודג .כנ"אַפ ראמ הלודג .תןא הלודג .ןל וגו [ך יוגו הלודג * | בל ימא
 ילע לש וינב | ד ןכ רשפא .ןפ רשפא :כנאח [ישפיא5 | כנאחופל 'ל .ןן תואבוצה . .'תכו

 ,כ'אחופ השעמה ותוא ,ָנְד השעמ ותוא [ןכ | ת'א םישוע | ךִֶד קידצ ותוא לש וינב .כנאחופ קירצה

 | יל אהמתא | א םישעמה ןתוא

 יבג הטמל תלהק 'סבו לאומש שרדסב ןושלהכ איה [תשבושמ] רתס בש המ וילע דיעמ ינאו יולגבש
 וירחאלש ןיד תיב אלא תמ ירהש העש התואב יח םש היה אל םש י"שריפ םש לש וניד תיבו ,לאומש לש ריב

 ןכו ,(הדוהי לש וניד תיבב 'יגה י"כ טוקלימ אבוה םש ס"דבו) 'וכו םש לש ןיד תיב היל ירקו וידימלתו וינב
 רצ ליעל ייטב 'יעו ףרשתו הואיצוה הדוהי רמאיו ביתכד ורזג םש לש וניד תיבב ימנ תונז 'ב ו"ל ז"עב רמאמה םעט
 ייעו דע ורמאיו פ"יכב 'יגה שרדה דגנו) דע ורמאיו לילהש .דע רמא יט 1 :765 דצו 'וכו םש תב ה"דב 4
 רמאיו 'וכו יב ונע יננה רמאנש ןינמ לאומש לש וניד תיבב םש תלהק ש3דמבו ,(גרובצניג 'צוה ך"נתבו יש תחנמב
 -שדקה חור דע רמא ימ דע ומאיו אלא ןאְכ ביתכ ןיא דע ורמאיו וחישמ רעו םכב 'ה דע סהילא
 דע םהילא רמאיו םש לאומש שרדמבו ,םירתסה לע דיעא ינאויולגה לע םידיעמ םתא תרומוא
 וילע ןידיעמ םתא ה"בקה םהל רומא דע ומאיו אלא בותכ ןיא םידע ורמאיו 'וגו םכב 'ה
 יננה ביתכד לאומש לש וגיד תיבב םש תוכמבו ,רתס בש המ לע וילע דיעמ ינאו יולגבש המ לע
 רבדב 'ייפרוג ןיא שיו) הז רבדב דע יגא הרמ או לוק תב תאצי היל יעבימ ורמאיו דע רמאיו 'וכו יב ונע
 וק תב התצי דע (רמאיו כימב הגוהו ו'דו ר"פרב היכ) ור מ אי ו םכב י"י רע רמאיו 'יסופרבו ,(ס"דב 'יע הז
 .וניד תיבב קהעוה ט"קלבו ,'וכו לאומש לש ד"בב 'וכו המלש לש ד"בב םירמאמה םיסרוסמ םשו ,דע הרמאו
 היינש םש ג'המבו ,הזה רבדב דע ינא הרמאו לוק תב התצי דע רמאו ביתכד יתמ וה לאומש לש
 ןיא דע ורמ איו וחישמ דעו םכב 'ה דע סהילא רמאיו 'וכו יב ונע ינגה 'אנש י ת ממ רה לאוטש לש וניד תיבב
 .והותימת לא 8 ;הזה ובדב דע ינא הרמאו לוק תב התצי דע (רמאיו ל'צו) ורמאיו אלא ןכ 'תכ
 תמהו בותכ 'וכו הל ונת רמאיו ךלמה ןעיו 'פב םש ארקמבו ,כיייכו ג"יכו 'בו 'א א'יכו ח'יכב םג היכו לייכב ה"כ
 וניד תיבב םש תלהק שרדמבו  ,'וכו והותימת ל א תמהו בותכ 'וכו השאה רמאתו וינפלש 'פבו 'וכו והותימת א ל
 ,יאדוומא איה תרמוא שרקה חורו 'וגו דוליה תא הל ונת רמאיו ךלמה ןעיו רמאנש ןינמ המלש לש
 אנמ 'וכו והותיטת א ל תמהו יחה דל יה תא הל ונח רמאיו ךלמה ןעיו ביתכד המלש לש וניד תיבב םש תוכמבו
 המלש לש וגיד תיבב טיקלבו ,ש"יעו וןמא אי ה הרמאו לוק תב תאצי אמרעימ אמורעיא אמליד עדי
 ןעיו 'אנש המלשלש וגיד תיבב תישילש םש גיהמבו ,ומא איה הרטאו לוק תב התצי ומא איה ביתכד
 הטוסו תובותכ ישוריב .'וכו רמוא והמ 4 :וטא איה תרמוא שדו קה חורו ןותימת א ל תטהו 'וכו רמאיו ךלטה
 (תוארקמ . שלש שירד הויח 'ר) תוירקמ 'ג שרוד היה 'ר אחא 'ר םשב היקזח 'ר רמאמב רחא ןונגפסב שרדה םש
 ןוביכשי ןובכשי רשא תא 'וגו דאמ ןקז ילעו (1041 דצ ליעל י"טב ייעו) 'וכו ןכ רשפיאו םיניע חתפב בשתו חבשל
 הלעמו ןתוא ןיהשמ ויהו (ןהיתבל רהטל) ןהילעבל 'הטיל ןהיניק תואיבמ םישגה ויהש (ביתכ ןוביכשי 'וגו) ר"א ביתכ
 רטנקמד איה (ירה) אדה אמוחנת 'ר רמא (ןתוא) ןהמע ןיבכוש ןה (נליאכ ןהילע הלעמ ה*בקה) ולאכ בותכה ןהילע
 ןילטונ ויהש (עצבה ירחא וטיו ויכרדב) ויכרדב וונב וכלה אלו יוכו יתחנמבו יחבזב (ןוטעבת) וטעבת הטל ןול
 ןיקסועו לארשי (לש ןהיכרצ) יכרוצ ןיחינמ ויהנ תרבוע התיה (אתכרבט) התכרבמ היכרב 'ר רמא ןינדו רשעמ
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 17 וכ חל תפ השרפ בשיו

 השעמ ותוא חוכמו ןהיתכמ ץוח רחא הליל ןתוא ןינילמ ויהו רהטיל ןהיניק תואיבמ ןיהש יפל אלא
 עצבה ירחא וטיו ויכרדב וינכ וכלה אלו התוכדו ,ןהמיע ולקליק וליאכ ה'בקה ןהילע הלע%

 ראבב תרבוע התיה התכרכמ היכרב 'ר רמא ,ןכ ןישוע קידצה .לאומש ינב רשפיא (ג ח םש) 'ונו
 וליאכ ןהילע ה"בקה הלעה השעמ ותוא חוכמו ןמצע יכרצב ןיכלוהו רוביצ יכרצ ןיחינמ ויהו עבש
 : דחש וחקל

 ,גְו [תואיגמ | ת די לע .ד ידי לע .כאפ ךותמ .גחו [יפל | תד התעמ רומא .כנאחופ [אלא 1
 תא :תכנ!אח ןהיניק תא ,ל םהיניק [ןפ ןהיניק* | ד ןיהשמ .א ןישבוכ , םיד ,כפ ןיאיבמ

 /ח [ןינילמ | כאפ 'ל .2 רחמל .ךִד רהטהל ולישל ,1ך רהטל ,ן [רהטיל | %א םהינק תא , םהיניק
 ץוח [ןהיתבמ -- הליל | א ןינילמ ויהו ןתוא ןיהשמ ,כפ ןינילמו ןתוא ןיהשמ .ןְֶד ןיהשמ  ,ן םינילמ
 ןהיתבמ ץוח ,קְ תחא הליל ןהיתבמ .[ךְד תחא הליל ([ך'ְך םהיתבל) 'היתבל ץוח ,ן דחא הליל ןהיתבמ
 [השעמ --חוכמו | פ ןהילעבמ ץוח ,כ תחא היל ןהילעבמ ץוח .?א הלילב ןהיתבמ ץוח ,1א הליל (1 ןהיתבל)
 הלעה ,ן ה"בקה םהילע הלעה 2 | ןכ'אפד 'ל ;נ1אְ] השעמה ותוא (1א חכמ) חכמו ,זך השעמ ...חכמ
 | תאפ ולאכ | ₪ םהילע הלעמ :תכאְד בותכה םהילע (כא הלעמ) הלעהו ,ָןְזַך ה"בקה (1 ןהל) םהל
 ,[ך היתוכדו .?אפ [התוכדו | 5 םיבכוש ,כא םיבכש .ךִד ןהמע ושמש .ן םהמע ולקלק ,גְַ ןהמע ולקליק
 :תכגאחפְד עצבה ירחא וטיו ['וגו -- וטיו * | א אל | %א לאומש לש וינבב התווכדו ,כנחְוְד התווכדו

 ויה .תאוד ןישוע ויה .כנפ [ןישוע | לש וינב | תופד רשפא .כנאח [רשפיא 8 | ן 'וגו ל 'וגו וטיו

 השעמה ותוא ,[ הזה רבדה ;א השעמה הז /ןד השעמה ותוא .ןנ השעמ ותוא .5פ ךכ | 7 םישוע

 | 1ְך דחוש וחקל וליאכ בותכה םהילע הלעה ןב ןינדו רשעמה תא םילטונ ויהש ידי לע התעמ רומא

 עבש -- התכרבמ) ?ְך הכירב ,ף התכרוב המ .1אל התכרב המ .ש אתוכרנמ .ְד 'תכרבמ [ן"ָל התכרבמ *
 ,ןך תרבוע התיה עבש ראבב [עבש ראבב תרבוע | שת (ןוילגב םלשוהו) ?א 'ל .פ תייה [התיה | (ח יל
 [ןיכלוהו | תכאפד רובצ /ן'?אחְו [רוביצ | גנן יכרוצ | ן םיחינמ | ך ויה 4 | ₪ תרבוע ,1ך ראבב תרבוע

 יכרצב | ן ןיקסעתמו ןיכלוהו ,ג ןיקסעתמו ,!אפ ןיקסוע ויהו ,ך םיקסועו ,1ך ייקסועו .תכ'אחיל ןיקסועו

 | כפ ךכ :נאו השעמה ותוא | כגאחופד חכמו ;ןן [חוכמו | טל איטקרפב ,ן םמצע יכרוצב .[ך םמצע

 ,ך בותכה הלעמ ,[ןא בותכה םהילע הלעמ ,1 'תכה ןהילע הלעה ,ח] ה"בקה ([ך םהילע) ןהילע הלעה
 דחוש ,ןְֶו טפשמ וטיו דחוש .ג?אפ דחוש .כ1א [דחש 5 | גו וליכ .תכ"אפ ולאכ | 5 הלעמ 'ותכה
 | ןך ליעל 'תכדכ ..היתוכדו דחש ,ך ליעל ביתכדכ םיניע חתפב בשתו התווכדו

 ;הרוחסב קוסעל ןמצע יכרצב ןיכלוהו ונינפל 'יגה סעט ןכו ,(איטמקרפב ןיקסוע ןיכלוה ויהו) איטמגרפב
 התכרבמו ,איטקרפב שבתשנו ימלשוריה יי'פע ןכ הגוהש 'רגו ,איטקרפב ןיקסועו רחא בתכב ןמסנ לייכ ןוילגבו
 ,אתכרבמ 'ע ל"תמעב 'יעו הרויש התכרבמ "יפו ,םיטפוש לאומש לש וינב ויה םשו עב ש ר א ב ב תרבוע התיה
 יעו] יטיש ינוב ל"יכב ןוכנל הגוהו ,התכרוב המ פ"יכבו התכרב המ גייכו 'בו 'א א'יכבו ל"יבב שבתשנש המיתו
 םע םוביכשה םירחא ולאכ ליעפה ןושל אוהו םש הטוס מ'פיב שרפמ ביתכ ןוביכשי שרדהו ,[716 דצ ליעל כ'שמ
 יוכו םהירפסב היה ןכ ילואו ןוביבשי 'יתכ אכיהו ד'וי אלב ןבכשי אלא 'יתכ אל םירפסה לכבד ק"א 'וכו םישנה
 'וכו םישנה תא ןובכשי רשא 'תכו יתמלשה 'יסופדה 'יגכו ,'יתכ ןוביכשי ג'ל וגינפלו ,םש לאומש יש תחנמ 'יעו
 הדוהי יבר םש לאומש שרדמבו ,'וכו (השעטה ותוא) ןכ ןישוע ויה קידצה ילע ינב רשפיא שרדנ קוספה הוש
 םישנה תא ןובכשי רשא תא חבשל שרוד וני ב ר היהש תוארקמה ןמ דחא הז היקזח םשב ןומיס יברב
 ויה הליש ל םשל שדקה תולעמ ויהש ידי לע התע ם רומ א ןכ ןישוע ויה קירצ ותוא לש וינב רשפא
 התוכדו ןהמע וש מ ש ולאכ ה"בקה ןהילע הלעמ דחא הליל ןהיתבמ ץוח םתו א םינילמו םתוא ןיהשמ
 ידי לע התעמ רומא ןכ ןישוע ויה קידצה ותוא לש וינב רשפא עצבה ירחא וטיו ויכרדב וינב וכלה אלו
 ןיחינמ ויהו ע ב ש ר א ב ב תרבוע התיה אתכרבמ היכרב 'ר רמא וב ןיגדו רשע מה תא ןילטונ ויהש
 הל תופצמ םיניע לכש חתפב הבשי אלא ןכ רשפא םיניע חתפב בשתו התוכדו ןמצע יכרצב ןיקפעתמו רובצ יכרצ
 יג יפל טרפבו ונינפלש אחסונה סע רתוי תמכסמ םש אחסונהו ,םקיר הזה תיבה ןמ אצא אלש ןוצר יהי הרמא
 ,1041 דצ ליעל 'ע] ליעל ביתכדכ ועטיקו םיניע חתפב בשתו התווכדו רמאמה ףוסב ייסופדב ףסונ ןכו ,נ''חעו 'יסופדה
 ;םירבדה ויה י ג מ מ רמא ק"הורו תונז םשל ןווכ אלש תוכז ודמל הדוהי לע םגש תוכימסה ינפמ ןאכ רדסנ רמאמהו
 תניז רמת אל הרמאו שדקה חור הצנצנ 'וכו 'מוא ןדוי 'ר הקדצ א"ד שרדה םדוקה רמאמ רחא אבוה םש ג'המְבו
 שרדהל הטמ שה אוה ןאכ רמאמה לכ ילואו ,'וכו חישמה ךלמ דומעיש ליבשב רבדה היה ינממ 'וכו הדוהי אלו
 התעמ רומ א השעמה ותוא ןישוע ויה קידצה לאומש לש וינב רשפא 'יגה םג ריפדבו ,[םש ליעל םיניע חתפב
 לכ ןתנוי ר''א ינמחנ רב לאומש 'ר רמא םש תבשבו ,'וכו וב ןינדו רשעמ ה תא םילטונ ויהש ירי לע
 ךותמ םישנה תא ןובכשי רשא םייקמ ינא המ אלא 'וכו ברכ הל רבס 'וכו העומ אלא וניא ואטח ילע ינב רמואה
 רמא אפוג (ס'דבו םש אמויב 'יעו) םו בכ ש ולאכ בותכה ןהילע הלעמ ןהילעב לצא וכלה אלו ןהיניק תא והשש
 רמואה לכ ןתנוי ר"א ינמחנ רב לאומש ר''א 'וכו ביתכ ןבכשי ןובכשי רשא ביתכ אה אלא 'וכו אטח אל סחנפ בר
 ירחא וטיו םייקמ ינא המ אלא ואטח אל יטנ אטחימ וכלה אלד אוה ויכרדב 'וכו העוט אלא וניא ואטח לאומש ינב
 אל םהו 'וכו םהירעב םתוא ןדו לארשי תומוקמ לכב רזחמ קידצה לאומש היהש םהיבא השעמכ ושע אלש עצבה
 םקלח רמוא ריאמ 'ר עצבה ירחא וטיו יאנתכ ןהירפוסלו ןהינזחל רכש תוברהל ידכ םהירעב ובשי אלא ןכ ושע
 הרהמב וניקזה השלש דאמ ןקז ילעו א"ד םש בי'גאבו ,'וכו םיתב ילעב לע וליטה יאלמ רמוא הדוהי 'ר םהיפב ולאש
 ןומיס ר"א 'וכו וינב תרצ ינפמ ןיקזה לאומש ףא 'וכו וינב תרצ ינפמ ןיקזה ילע ףא 'וכו קחצי םהינב תער ינפמ
 תונברקה תא ןיבירקמ ויה אל םישוע ויה ךכ אלא םישנה תא ןובכשי רשא 'וכו הזה רבדה ןמ ילע ינב ויה םייקנ
 ויה אלו תועשה ןיריבעמו ןילטונ ויהו 'וכו ןתרהט ליבשב ןלצא הנוי ינב וא רות תואיבמ לארשי תונב ויהו ןתעשב
 (האמוטב ןהילעבל תושמשמו) ןהיתבל תושמשמו תוכלותו ורהטנש תורובס לארשי תונב ויהו ןתעשב ןיבירקמ
 :ב/שר תורעהב שיייעו ,'וכו תואמט ןהילעב םע םישנה תא ןיביכשמ 'וכו םישנה תא ןובכשי רשא תאו רמאנש
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 , וה אלמ םיטואת יונו םיטואת הנהו ןיאלמל ןאכו סירסחל ןאכ התדל תעב יהיו (זכ
 < יש :עשר רחאו קידצ רחא רסח (רכ הכ תישאוכ) םמואת ןלהל ,םיקירצ םהינש

 ( לע םינמאנ סה 'נ ירסח 'ר םשב אבא 'ר |הנושאר אצי הז| 'וגו התרלב יהיו (חכ

 :יִנ ג'ע ןיטוליק ,'ד ס"ס ד"פ ןיטודיק 'טוכי ,'ד ג" נ'פ סכסנ לכנ יסוכי ,סט עוקני | :  086 72 ליעכ 1

 7 = (פח ןווכ) ןכ .נפ םיאלטל ןאכ םירסחל ןאכ | א התרלב יהיו ,[] הנטבב םימואת הנהו התרל . .יהיו 1
 : ןאכ .'א םירסחל ןלהלו םיאלמל ןאכ .'ך םיאלמ ןלהלו םירפח ןאכ .כח) םיאלמל (כ ןלהל) ןלהלו םירסחל
 [אוה --םימואת | תא 'ל .עכנ'אחופד הגטבכ [ווגו | ת םיאילמ ןאכו םירסח םתה ,א םירסח ןלהלו םיאלמ
 " אלמ םימואתב ןאכ .אפ אלמ םימואת ןאכ .] ןכ ..םימואת .ָך ןאכ אלמ םימואת ,ןך אלמ ,ץ] אוה אלמ
 | ןך םהינש ןאכבש יפל .כאפ סהינשש יפל ,ָ) סהינשש .ןך םהינש ןאכ ,1 ןהינש 2 | ןח רפח םימות ןלהלו

 " ביתכ .כ'פ רסח סימוה .*א רסח םימואת |רפח סמואת ! שתוגאהוד ןלהלו .כפ |ןלהל | א םיקירצ ויה
 = פל ,ןך רחאש יפל .ע היה רחאש | ןחו יל ,ץ) רסח .*א יימוח .ןך םירסח םימות 'תכ ,ך רפח םימות

 ו :תגחו רי ןתיו התדלב יהיו ל יוגו התדלב יהיו [הנושאר -- יחיו * 8 | [ך רסח [עשר | 'א דחא היהש

 "ר םשב אבא 'ו | 2 התדל תעב יהיו .?א הנושאר אצי הז ,!א התדלב יהיו ,ך יהיו די ..יהיו
 = 8 בר רב ([ף אבר 'מא) אבר .ץ יאדסה 'ר .!א אבא ר"שב יארפה 'ר .] ארפה ..אבא 'ר .2ג*אש יארסה

 ₪ 8 | ינאפד וי- .תכחו |סינטאנ | תכ'אפיך השלש .*אד 'ג .ינו ןה השלש . םה השלש | ד ארסח
 [ | =>אפ יל .ןזַד םה ולאו .יְר ןה ולאו |ןה וליאו 4 | 1 'ל .ח ןמצע לע .יִתְד רתלאל :שכאופ [רתא לע
 תא | 'ך יפוסאה ,ך 'ריישהו .ּ אריישהנ .יתנאחופ [הריישהו | ן הייחה .תכנאחופד היחה .י |היח

 ןמ :[ןם ?כר) 'יתכד היח (כ8 היתורבח ,[ך התרבח) 'תרכח .ינאָחְו היתורבח .?ְךד [התרכח | ישכאפ יל

 הגושאר אצי הז (ם 'וגו רשקתו) רטאל יגש ודי לע ([ך רשקתו) רושקתו ( תדליימה) תדלימה חקתו (כ 'יתכד
 קוגית בר םשב ([ךי יארבז) ידבז (5 םשב) רב הדוהי 'רד יוחא ןומיפ 'ר 'מאדכ-(כ ארייש .[ךפ הרייש) 'רייש

 < ויבאו םידע ינש) םידע ינש ךירצ קושה ןמ ףסאנ וילע ([ך סידיעמ) ןידיעמ ומאו ויבא קושב ךלשומש ןמז לכ
 . (כ היתורבח תרהטמהו ,[ך התרבח תרהטמהו) היתרכח תא תרהטמהו (כפ םידע ינשכ וילע ןינמאנ ומא םע
 ןהט תחא תחת (כ םד אצמנו) םדו תחא הטמב (כ תובשוו ויהש) תונשי םישנ ([ך שולש) שלש ןנתדכ
 " יה ;אחו [אבא 'ר רמא | ךכפְ האמט דבלב איה םד האצמו תחא הקדב תואמט ([ןךכ ןלוכ) ןלכ (ך םהמ)

 תרהטמה ,[זְךָויְד היתורבח . . תרהטמה [התרבח -- תרהטמה | [ןךְד אבר רמא .ש אחא 'ר רמא .2פ 'מא אבא

 " אלש ייפ .ם הקידב תעל םד תאיצמ ל"עמ התהש אלש -, [תעל | כא דבלב | תןכפד 'ל .א היתורבח
 1 | כ תעל תעמ ךותב אלא הקידב תעל םר תאיצמ תע ןב התהש

 " םירסהח ל ןא כ שרפמו םרוג ר"ב 'יפב) ,תרלל הימי ואלמיו 'פל 686 רצ ליעל רדסנ שרדה  .'וכו םירפחל ןאב 1
 "  ףלא אלכ סירס 'ימוה ןלהל םיקידצ םהינשש ףלא אלט םיטוא ה ואלמיו ןאכ רסאנ אלד םירסח םישרחל
 ןאכו 'ם יי א ל מ ל ן לה ל תדלל הימי ואלמיו רמוא אוה הקברבו התרל תעב ת''הע י'שריפבו ,עשר דחאו קידצ דחא
 טוקליב ןושלה השק) .םיקירצ םהינש ןלא לבא עשר דחאהש יפל רסח םימוח ןלהלו אלמ םיסואת הנהו םי רפח ל
 ךודש ףא ,הימי ואלמיו קוספה ל ע ליעל בו ת כ שרדהש וחנוכ] תרלל הימי ואלמיו לע 'יתכ אלמ םימואת הנהו
 ואלמ לע ליעל 'ית כ היברו הירפ לע הוצמ שיאה היילק 'ר ליעל 'קליב אצמנ ןכו ,זמרב בותכ רומאל 'קליה
 הנהו התדל תעב יהיו ט"קלכו ,םאת 'ע ךורעב .קתעוה ' רמאמהו [4 תוא 1042 רצ ליעל כי'שמ 'עו 'וכו ץראה
 תעב יהיו 981 רצ בוט לכשבו ,'וכו קירצ דחא היהש יפל רסח ןלהלו םיקידצ םהינשש יפל אלמ הנטבב םימואת
 םש קתעוה אלו 'ןכו קידצ היה דחאש רסח הקברבו םיקידצ .םהינשש יפל אלמ ולוכ םימואת ןאכ 'וכו הנהו .התדל
 "רמלמ רסח הקבר לש םמות 51 דצ ןייטשרמרמ 'צוה תוריתיו תוריסח שרדמבו ,םש ליעל יי'מב 'יעו 'וכו םירסחל ןאכ
 ימלשוריבו ,רתלאל ילכבה ןונגסבו ;ףכת .רתא לע 8 :םיקידצ ןהינש ויהש ילמ םימואת רמתב ביתכ 'וכו דחא היהש
 רמאמה שאר קר אתיא טוקליבו יתנייצש י"כ השמחבו ר'פדב סגו ,'א ביי י"הבמב 'ועו רתא לע דימת טעמכ אצמנ
 היתה רתלאל םינמאנ 'ג אבא ר"א הנושאר אצי הז רמאל ינש ודי לע רושקתו תרלימה חקתו קתעוה ט"קלבו ,ופוסו
 םשב אבא ר"אד 'וכו רתלאל רטאל והמ רמאל שרפמו סרוג םש בוט לכשבו ,היתורבח תא תרהטמהו הרוישהו
 אבר רטא היתורבה תרהטמהו היובשה לע הרייש הזכ דלווה לע היחה ר ת ל א ל ןינמאג השלש אדס ח 'ר
 :רטאמהו ,[ש"ע הילע רבקנו דבלבו 794 דצ ליעל וטכ דבלבו ןושלהו] תעל תעמ רבלבו היתורבח הרהטמה
 " הוחה (רתא לע) רחלאל ןינמאנ ןהש ןה (השלש) 'ג ארס ה בר םשב א ב 'ר םש ןישודיקו ב''ב 'שוריב ותומילשב
 תקתו ביתכד אדהמ רבשמה לע 'בשויש העשב היהה היתורבה תרהטמהו (הריישו היח) .הריישהו
 רמד ייכ (הריישו) ארייש (הנושאר אצי הז רמאל ינש ורי לע רשקתו תרליימה חקתו היה) 'וגו רשקתו תדלימה
 < קושל (ךלשומ אוהש ןמז לכ קונית) ךלשומש ןמז לכ בר םשב ירבז רב הדוהוד יוחא (אבא ר"אד איההכ) ןומיס 'ר
 וטאו ויבא) 'ידע ינשכ ול ןישענ ומאו ויבאו םידע ינש ךירצ (קושה ןמ ףסאנ) ףסאנ וילע ןידיעמ ומא ו א ויבא וא
 הטימב תונישי םישנ 'ג) הטימב תונשי ויהש םישג שלש ןמת ןנינתד (איההכ) ייכ היתורבח תרהטמהו (ןה םידע ינשכ
 איה (הֶאמט תאצמנו ןהמ תחא) אמט התצמו תחא הקדב תואמט ןלוכ ןהמ תחא תחת םד (אצמנ) אצמנו (תחא
 !יגה-םשו ,ב"יכו פ"יכב רמאמה םלשוה ןכו ,תעל תעמ דבלבו א ב ר"א תורוהט (םיתשו האיטט איה) ןלוכו 'אמט
 ליעמ החהש אלש פ"יכב ףסונ תעל תעמ דבלבו רמאמה ףוסבו ,וילע ןודיעמ -\ מ או וי בא קוש ו ןלשומש ןמז לכ ב

 ב תעל םד תאיצמ לב ןונגסה הזב רמאמה ומילשה .[תייוכו] ו"דכ .םגו ,כי'חעו 'וכו התהש אלש 'י 5 כיייכבו ,הקי
 תרהטמהו יפופאה היהה ןה ולואו ר"פדבו = ,'גכו וילע ןינמאנ ומא םע ויבאו וטימשהו 'וכ
 ויבר רמא אבא יבר רמא הדוהי בר רמאד םש ןישוריק ילבבד איגוסב יפוסא אוה
 וילע םינמאנ ןיא קושה ןמ ףסאנ וילע םינמאנ ומ או ויבא קושבש ןמז לכ בר רמא י
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 די םיצרפה לכ לע הבר הז [ץרפ ךילע תצרפ המ רמאתו] 'וגו ודי בישמכ יהיו (טכ ו

 :(י ב הכימ) םהינפל ץרופה הלע דומעי ךממ |
 ןדוי 'ר אנוח 'רו ןדוי 'ר ,ןאכ כותכ תודי המכ ינשה ודי לע רשא ויחא אצי רחאו ול |

 וחירי םרחו גועו ןוחיס םרחו קלמע םרח .סהב ודי תא טושפל ריתעש םימרח העברא דגנכ עברא רמא 2

 'טוכי ,סי* 'כ עסוסקי 'קלי ,סע עוקלי 3 | :(נ"ספ) ד"קפ תיטלככ תדנל ,ניי '3 .קכיפ יכיכמ 'קלי ,סש טוקלי 1
 :'3 ג"פ ןיכדסנפ ,'3 נ"ק ו"'פ ןיללקנס

 ;[ך "וגו ויחא ..יהיו ,] ויחא אצי הנהו ודי ..יהיו .ב'אודל 'וגו ודי בישמכ יהיו [ץרפ -- יהיו * 1

 /מגא"ְו [םיצרפה | "| הביר ,מ אבר | מש"א ץרפ ךילע תצרפ המ ,פ בישמכ יהוו | ,י ודי .. והיו

 9א1א הלע 'אנש | י ךממ דומעי .שנאפ דמעי ךממ 5 | כפ םיצורפה ,[ך םיצרופה ,ישחְד םיצירפה

 (!ָך !יצרופה) םיצרופה לכ רמא ןנבר םשב יבר (ןך םהינפל) יוגו םהינפל ,"] וגו .מישכנאחפ [םהינפל
 ;ןֶל יוגו [נח ינשה ודי לע רשא *8 | ןךְִד םהינפל ץרופה הלע ([ן א"דמכ םידמוע) ינש ןידמוע ךממ
 /?א יד ₪ :/] ןכ [ןאכ | תאח יל ,י תובותכ ;כנפ 'תכ ,(עשוהי) ולאד ייתכ /ן [בותכ | .יתכאפד יל

 ,ינ'יאחופ [עברא | (םש) יח רמוא 4 | י אנוה |ןדוי | כפ "ל .תףנא אנוה . .יר [אנוח -- 'ר | .ך העברא

 | ד ויד :יתכנאחופ [םימרח | ינזחפ עברא .אד 'ד .(םש)יתכו [העבוא | (םש) יתכ העברא .?אד 'ד
 ,כאפד ןהב .(םש) יתגחו [םהב | (םש) יכאפ 'ל תא | "א ןכע דיתע אוהש .יתכג'אחופד דיתע אוהש
 םימרח העברא ןה ולאו ,ך :לש ומרח (1ךך ןומרח) םימרח 'ד ןה וליאו ,יִנאְחְו לש ומרח ;כפ [םרח |-ד יל
 (ש]נ המרח) המרחו .י'א וחירי לש ומרחו [וחירי םרחו | יתנאחְוְד לש ומרחו .כפ םרח | ך לש ומרח

 | כפ 'ל :?א םיינענכ לש ומרחו .שתתנהוְד וחורי לש

 םירומא םירבד המב ינש אצי הזו (אוה רוכב י"שריפו) ןושאר אצי הז רמול תנמאנ היח אינתד היח ןרמאד אה
 האמט תאצמנו ןהמ תחא הקדב 'וכו תונשי ויהש םישנ שלש ןנחד איה יאמ היתורבח תרטופ 'וכו הרזחו התצי אלש
 ששרה ייחבו םש י"שריפב 'עו תסוו רגעי שכ המצע הקדבש אדס ח בר רמא תורוהט ןלוכו האמט איה
 םעט ק"קו 'וכו תדלימה חקתו 'תכדמ הייארה האבוה אל 'וכו ןושאר אצי הז רמול תנמאנ היח אתיירבבו ,יי" תוא
 חקתו ביתכד 'יפ ת"פיבו ,הנושאר אצי הז וילע הרמאש חרז ינפל ץרפ בותכה הנומ םוקמ לכב ירהש הייארה וז
 וטכ 'רנכ רמאמה היה ר"'ב 'יפ לעב ינפלו ,ע"צו רתלאל התשעש המב תנמאנ אמלא אנמחר הל בתכדמו תדלימה
 רתלאל (ר"פד ר"ב ייפב ה'כ) רתא לע ןינמאנ ןהש ןה 'ג ל"זו ב"ב 'שוריב רמאמה י"פע ושרפמו ןאכ ונינפל
 'וכבו תדלמה חקתו אדה ןמ רבשמה לע תבשויש העשב היחה ימלשורי 'יתבה תקזחב
 ן כו םידע ינש ךורצ קושה ןמ ףסאנ וילע ןידיעמ ומאו ויבא קושב ךלשומש ןמז לכ קונית ןומיס 'ר רמאדכ יפו שס א
 תונשי םישנ 'ג הרנב ןמח ןנינתדכ היתורכח תרהטמהו ןמאנ הז אוה ינב רמאו דחא הארו תרבוע התיהש א ריי ש
 דבלבו (אבא ל"צו) אחא ר"א ,תורוהט ןלוכו האמט איה א מ ט 'אצמו ןהמ תחא הקדב 'וכו םד אצמנו תחא הטמב
 ינפבו ;לגרומה ילבבה ןושלכ יפוסא ארייש שרפמש 'רנו ,רתוי אלו ןהמע הנשוש תע דע התארש העשמ תעל תעמ
 לכ לע לודג .הבר הז 1  :'וכו ךלשומ קונית ואצמו םוקמל םוקמט תרבועה הריושהו שרפמ םש ב"ב 'שוריב השמ
 תצרפ ןושלה לפכד 'יפו םיצרופה לכ לע ברה הבר הז היגה ת''פובו + ,'וכו ץרופה הלע דומעי ךממ חישמה םיצרפה
 רמאנש חישמ דמעי ךממ םיצירפה לע הבר הז ץרפ ךילע תצרפ המ שרפמ ריב 'יפבו ,שירד ץרפ ךולע
 ויחאב ץרופה דומעי ךממ םיצרופה לכ לע בר ץריפ ומש [ארקיו] םש בוט לכשבו ;םהינפל ץרופה . הלע וב
 הלע דומעי ךממש םיצירפה "לכ לע הבר הז 'וגג תצרפ הס הדגא שרדמבו ,חישמה ךלמ הז םהינפל הלועה
 ,םירפסה ראשב אתילו 'וכו ןידמוע ךממ םיצרופה לכ 'ןנבר םשב יבר הפסוהה [ת''יכו] 'יסופדבו ,םהינפל  ץרופה
 ץרפמ דמוע חישמ ה"בקה רמא הליחת תאצל חרז שקב די ןתיו החרלב יהיו 'וגו התרל תעב יהיו םש בי'גאבו
 חישמ הז ץרפ 'וגו ודי בישמכ יהיו רמאנש ונממ אצוי חישמהש ןושאר ץרפ אציו ומא יעמל רוזחי ןושאר חרז אצווו
 ודי לע רשקתו 'וכו די ןהיו התדלב יהיו עברא חרזב .ןאכ בותכ תורי המכ 3 | ;'וגו םהינפל ץרופה הלע רמאנש
 אצוש ןכע דיתעש םימרח העברא דגנכ עברא ןדוי 'ר שרודו וכו ינשה ודי לע רשא 'וכו ודי בישסכ יהיו 'וכו ינש
 הרוהי הטמל חיז ןב ידבז ןב ימרכ ןב ןכע חקיו בותכ וחירי םרחבו ,'וכו קלמע םרח םהב ודי תא טושפל .חרזמ
 אבוה הדגא שרדמבו ,ןאכ ונמנש םירחאה םימרח השלשב ןכע לעמש שרפתנ אלו ('א 'ז עשוהי) .'וכו םרחה ןמ
 לש ומרח םהב ודי תא טושפל דיתע אוהש םימרה 'ד דגנכ הנה ביתכ תורי העבראו 'וגו ינשה ודי לע רשא ביג
 ןהב ודי טשפש םימרח העברא דגנכ ייחבב ןכו] םינענכ לש ומרחו וחירי לש זמרחו גועו ןוחיס לש ומרחו קל מ ע
 תודי 'ד ינשה ודי לע רשא שרפמ ת"הע י"'שריפבו .[וחירי םרח םיינעגפ 'וכו םרח קלמע םרח םהו חרז ןב ןכע
 תאזכו תאזכו 'וכו רסאוו עשוהי תא ןכע ןעיו םש ןירדהנסבו ,ונממ אציש ןכע לעמש םימרח 'ד דגנכ 'ןאכ תובותכ
 יוכנ עשוהי ימיב דחאו השמ ימיב םינש םימרח השל שב ןכע לעמש דמלמ אנינח 'ר רמא יסא .בר רמא יתישע
 םורפא םהירע תא .יתמרחהו 'וגו רדנ לארשי רדיו ביתכד דרע ךלמ ינענכ לש החוא השמ ימיב .םינש י"שרופו)
 ה ש מ ח ןועמש 'רב רזעלא 'ר סושמ רמא ןנחוי 'ר (ומסרפתנ אלו תורחא תורייעב השע וזב אצויכו .האנהב םהילע
 ירב רזעלא 'ר םושמ ןנחוי ר"א שונעיא אל אטעט יאמ אתשה דעו 'וכו .עשוהי ימיב רחאו השמ ימיב העברא
 ןירדהנסבו ונינפלש םירמאמה י''פעו ,ס"דב 'יעו 'וכו ןדריה תא לארשי ורבעש דע תורתסנה לע שנע אלש יפל ןועמש
 םיחו קלמע םרח םימרח עבראב די טשפש ונב ןב ןכע דגנכ חרזב ןיבותכ םידי עברא םש בוט לכשב שרפמ םש

 ורבעש רחאל רבדמב ויהש דע תורתסנה לע ןישנענ אלש אלא גועו ןוחיס םרחו םהירע תא יתמרחהו רמאנש ינענכה
 אוה ינא ל"א 'וכו ןכע ןעיו םש ןירדהנס 'שוריבו ,ןדוי 'ר ירבד ולא 'וכו שנענו וחירי םיח .לע רבע .ןדריה תא
 ןוחיס םרחחב דוע ךלמ ינגענכ םרחב לעמ םימרה העבראב אמוחנת ר'א וחירי םרחבו ןיד מ םרחב יתלעמש
 התיהו וחירי לש המרח תמרחנ החיה ףטהש ןידמ לש ומרח ר''ב 'יפב-ןכו ,'וכו וחירי םרחב ןי ד מ םרחב גועו
 ירמוא שיו שרפמ 'כ 'ז עשוהיל ק"דרבו ,(יב א"כ רבדמב) םהירע תא יתמְרחהו םינענכ לש ןמרח .םרח  ריעה
 וב בותכש ינענכב ןי דמ לש ומרחו גועו ןוחיס לש' ומרחו ררע ךלמ ינענכ לש ומרח השמ ימוב השלש העבראב
 ונל ונוזב וב בותכש יפ לע ףא גועו ןוחיפב |ד"'ג א"ל רבדמב] 'הל שדק כהזה ונתנש ןידמבו םהירע תא יתמרחהו
 התואב שרדה (102 דצ שאמר תאצוה) ח"יפ ר"'אסב םגו ,'וכו 'הל ללשה ןמ ושידקה אלש רשפא יא ['ז 'ג םירבד]
 יתתנ אל ינאו השמל ול ונתנו םינידמה ןמ יריבח ולטנש םרח ףא יל יוא רמאו הלודג היכיב ןכע הכב העש
 ןאכ םינענכ םרח אוה ררע ךלמ ינענכ םרחו ןאכ רבב קלמע םרח םוקטב ןידמ םרח הנומ םש ימלשוריבו ,יוכו ול
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 . תרדא ללשכ אראו ר'הה םרחה ןמ לוטיל ריתעש םירכד העברא דננכ 'א הנוח 'ר  ,םינענכ םרחו
 .רמא קחצי רכ אננח 'ר ,(אכו עשוה) רחא כהז ןושלו ףסכ םילקש םיתאמו הבוט תחא רענש
 .רמוא אוה לארשי ץראב ןוטלש ול היה אלש ךלמ לכ אלא ,אכה הרכע לבב המו  ,אילבב  הריסרוס
 2 ₪ תוכתוכ הזל חלשמ הז היהו וחיריב כשוי היה ולש רסיקיטנא לכב ךלמו סולכ הוש ותוכלמ ןיא

 (+ . : תוירוד הזל +

 < "כ סיטפטמ עוסנפ ,ו"ע "ם הפקוס םלט " "ק סיטפטמ נ"ע לטיסנס ,(5" 'ס) סיס סככ 'פ סנכ סיריסס כיס ?
 | :ויפ "פ גקע יכפס "ע 3 - :'ס 'יכ ססכ וי"

| 
 % : :(סש) יתגחוד םיינענכ לש ןמרחו ,י'א םיינענכ לש ומרחו ,ף םיינענכה םרחו . םינענכה םרחו 1

 < = | | דגנכ העברא | רמא | י ןרוי ,(פש) יתנאפ אגוה .חְוְד אנוח | "א וחירי לש המרחו .ש םינענכ . .ןמרח

 "| יתאחוד ריחע אוהש .שכגפ [דיחעש | א פילכ | ת ל .י עביא .ש'אד 'ד .(סש) יכג'אחופ (העברא
 ,ו רחא ..ףסכ לקש םיתאמו ראמ הבופ רענש תרדא [] רחא -- תרדא * | ןְד האראו .יש[ךכאחופ [אראו

 "  םולקש שמח רחא . . םילקש םיתאמו הבוט תחא . . תררא .₪ בהז ןושלו . .םילקש םיתאמו הבוט תחא . . תרדא
 .  ,ן] 'וגו םחקאו םדמחאו ולקשמ םילקש םישמח בהז ..םילקש םיתאמו הבוט תחא ..תרדא , 'וגו ולקשמ
 3 2 .| (סש) י'א "וגו ,ל 'וגו תרדא ,1א רענש תרדא ,ם 'וגו בהז ןושלו רענש תרדא ,["ןְד הבוט . .תרדא
 ה עי אנוה 'ר .א קחצי 'רב ('א אננה) אנניח 'ר .ם ..הנינח 'ר ,קכ . .אנניח 'ר ,ן] |קחצי רב אננח 'ר 2
 4 == ,(םש) ישעתאד אריפרופ 8 | ןך 'ל .₪ תודא המ .כא רענש תרדא והמ -. [ומא | ןן אנוה ר"א

 ">> | (םש) י ןוקילבב .שעאפ האלכב ,ן איילכב | 1 אריפופ .?א הארפרופ .כפ איייפרופ .] הייריפרופ
 < ןב ןועמש יר ינח - .(םש) יעכגאופ [אלא | ש דיכע .(םפש)י אייגע .עתאד אדכע .כ1ופ [הדכע

 נו [ןופלש | ל יל [ול ** | כפ ןיאש .ן ויה אלש | (סש) יתכנאופד ןופלשו -. .ע [ךלס | תד יאחוי
 | עד 'ל .(סש) י"יעכנאופ [לאושי | (םש)י תונטלש .כ תונטלוש .א ןינטלוש ,ןִד ןטלוש
 | א וניא .(םש) יִנ ןיא .ע ותוכלמ ןיא .כפ זניא ותוכלמו אוה .[ךדד יגיא רמוא אוה ,"] [ותוכלמ -- אוה

 = | *א רקסיטנא .נְנ סרקישנא ,(םש) יתכ'א רסקיטנא | עכפ יל .ן אווש .ָך הווש ,(סש) יתנא [הוש 4
 = ,ץ) הזול הז חלשמו ,(םש) י] הזל חלשמ הזו [הול -- היהו | כ'אפ 'ל .(םש) י בשוי ,"%א'א היה [בשוי היה
 - ,  תונתוכ ,*א תובתכ | [ לבבל חלשמ הז היהו ,ָ, לבב ךלמל חלשמ הז היהו ,ש הזל רגשמ הז
 .| כפ ול אוהו .ש הזל רגשמ הזו ,(םש)יתנאַוִד הזל הלשמ הזו ,ק [הזל הזו | (םש) 5 תונתכ
 || ןך תובתוכ ,(םש) י תונורוד 8

 " לש המרחו גועו ןוחיפ לש ומרחו קלמע לש ומרח וניגפל ומכ 'יגה ו"דו ר"פדבו ,םינענכ לש ןמרח ר"ב 'יפב ןכו
 "היגמ אוה םיינענכ םוקמבו ,דרע ךלט ינענכ תמחלמ הז קלמע לש ומרח שרפמ כ"טבו ,םיינענכ לש ןמרחו וחירי
 "ןהיגהו ורזח אנליוו 'רבו ,ןירחא וספדנש 'יסופדב ה"כו ןידמ לש המרהחו 'א אקארק 'דב והיגה ןכו ןידס
 - רשאכ סתוא םרחנו 'וכו ריע לכ תא םרחנו בותכש גועו ןוחיס לש ומרחו ,ןידמ א"נ םיינענ כ לש המרחו
 ב .ללשב אראו 1  :וי'זרהמ 'יפב םג 'יעו ('ו 'ג ,ד"ל 'ב םירבד) 'וכו ריע לכ םרחה ןובשח ךלמ ןוחיסל ונישע
 "יתמלשהו ,גרובצניג 'צוה ךיינתב ע"יעו ילג אוהו הדב 8 דצ ליעל י"מבו נ'חעו האראו ביתכהו אראו םש ירקה
 חקלש םירבד העברא דגנכ א"יו שרפמ ת"'הע י"שריפבו ,'וכו ףסכ םילקש םיתאמו הבוט תחא רענש תרדא קוספה
 תחא תרדא רמול ול היה שרפמ ר"ב 'יפְבו ,דחא בהז ןושלו םילקש םיתאמ לש ףסכ תוכיתה יתשו רענש תרדא
 'ד ןאכ ןיא ןכ אל םאש התומכ תרחאו רענש לש תחא הבוט תרחא רמולכ הבוט תחא והמ 'ילקש 'יתאמו רענש
 ;אנוח 'ר 286 דצ םשו יוכו רמאנש וחירי םרחמ חקלש םירבד 'ד דגנכ רמא אנוח 'רו םש בוט לכשבו ,םירבד
 . השענש תלכת שובל .אילבב הריפרופ 8  :'וגו רענש תרדא רמאנש םרחה ןט לוטיל ןכע דיתעש םירבד 'ד דגנכ
 ךלמ לכ ינשמו וחירי םוחב ןאכ השוע לבב המ ךירפו ,88% דצו 878 רצ ליעל 'יעו ,[לבב איה רענש יכ] לבבב
 ,תונתמ תוירוד הזל הזו םירמת תובתוכ הזל חלשמ הז היהו 'וכו לבב .ךלמו 'וכו לארשי ץראב ןוטלש ול היה אלש
 לועל ומכ 'וכו חלשמ הז היהו ןושלה ןונגסו ,וחיריב ולש רסיקיטנאל לבב ךלמ חלשש הנתמ התיה .רענש תרדאו
 אלא דחא ל"ת ןיא דחא וחירי ךלמ שרדה 567 דצ ליעלו ,נ"חב ש"ייעו תוירודו תובתוכ הזל הז חלשמ 422 דצ
 רב אנניח יבר הבוט תחא רענש תרדא ללשב אראו ודו ר'פדב םש ר"שהשב רמאמה ןושלו ,ולש רסיקיטנאו אוה
 היהו וחיריב הנקו היה לבב ךלמ יאחוי ןב ןוע מ ש 'ר יג ת אכה הדבע לבב המ הילבב הריפרופ רמא קחצי
 ץראב (ןיצק כ'מב הגוהו) ץיצק ול היה אלש ךלמ לכ הרמא אדה תוינורוד הזל חלשמ הזו תובתוכ הזל חלשמ
 "< ךלוט היהש ךלמ לכ אלא 'וכו רחא וחירי ךלמ ביתכ םש םיטפשמ אמוחנתבו ,ךלמ אוהש ומצעב שפות היה אל לארשי
 [ 7 אראו ביתכ המ האר ןנתוי 'ר םשב ךנרפ ר"א 'וכו ךלמ ארקנ היה אל י"אב הנוק היה אל םא ץראל הצוחב
 "  םיטפשמ במ אמוחנחבו ,'וכו וחיריב טלושו שבול לבב ךלמ היהש ןוקילבב אירופרופ הבוט תהא רענש תרדא ללשב
 אריפרופ 'וכו האר ןנחוי 'ר רמא 'וכו .הנוק היה אלו ץראל הצוח הנוק אוהש ימ לכ אלא 'וכו ןהירי ךלמ ביתכ
 ונינפלש רמאמהו ,בקע ירפסמ רמאמה סג יתקתעה םשו ,867 רצ ליעל י"מב 'יעו ,'וכו לבב ךלמ היהש ןוקילבב
 רב איננח 'ר רענש תרדא יאמו תצק שבתשנ 287 דצ בוט לכשבו ,אריפרופ 'עב ע"עו רסיקיטנא 'ע ךורעב קתעוה
 ותוכלמ היה אל לארשי ץראב ןוטלש ול היה אלש ךלמ לכ אלא אדה לבב אדבע יאמו האלבב אריפרופ רמוא קחצי
 ;תונוווד הזל תלשמ הזו תובתכמ הזל חלשמ הז היהו וחיריב בשו ולש םקוטנ א אוה לבב ךלמו םולכ
 בה ליז וניתובר ירבדב דועו האלבב ארפרפ רמוא קתצי יבר רב אנינח יבר רענש תרדא ר"'בבו אבוה םש ק"דרבו
 ,םירטאמה ינש וברעתנ םש עשוהי 'קליבו ,('א ד"מ ןירדהנס) האפירצד אלברפ רמא לאומשו אתלימד אליטציא רמא
 תירוב לש ומוגרת ןבל יקנ לברס 'יפ אפירצד אלברסלו לבבמ ןטגרא 'יפ אריפרופל םישוריפה ופסותינ ו"ד 'קליבו
 : אתפירצ
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 ופ השרפ
 םרא ילבחב (דאי עשה) 'ונו םכשמא םדא ילבחב 'וגו המירצמ דרוה ףסווו (א טל

 (םש םש עשוה) הבהא תותובעב ,(דא שיהש) הצורנ ךירחא יניכשמ לארשי וליא םכשמא
 םהירצ יתממורש (םש םש עשוה) לוע ימירמכ םהל יהאו ,(ב א יכאלמ) י"י רמא םכתא יתבהא
 ךיהלא הלא לגעל ורמאש םהיחלמ ואיצוהש רבד ליבשב (םשסש) םהיחל לע המל ךכ לכ ,םהילע
 יהי הברה תוליכא םהל הטמ ינא (םש םש עשוה) ליכוא וילא טאו ףוסבו ,(ה בלתומש) לארשי

 ףסוי תא ולעיו וכשמיו ףסוי הז םכשמא םדא ילבחב א"ד ,(וט כע םילהת) 'וגו ץראב רב תסיפ
 ימירמכ םהל יהאו ,(ג םש םש) ףסוי תא בהא לארשיו הבהא תותובעב  ,(חכ זל תישארב) 'וגו

 איצוהש רבד ליבשב םהיחל לע המל ךכ לכ ,רפיטופ תשא וז ,וז וז יא וילע וירצ יתממורש לוע
 ול הטמ ינא (םש םש עשוה) ליכוא וילא טאו ףוסבו ,(ב םש סש) 'וגו םתבד תא ףסוי אביו וייחלמ
 :(ו במ תישארב) 'וגו טילשה אוה ףסויו הברה תוליכא

 תאד ךיה םהב טלש [(ה בע םילהת) םי דע םימ דריו א'דכ ןושבכ] המירצמ דרוה ףסויו

 לא והדריו רמא תאד ךיה ןוהילע תחנ ןוחסנ ,(ד ה אימ) 'וו לכב הדור אוה יכ רמא
 'פ יסבכ סכיפ "עו ,ס"עק 'כ עוקלי 11: [יס ייפ נ"פפ ןטקל 'ע] 6 | :"קתס יכ עטוה 'קלי ,סייעק 'כ טוקלי 1

 גזע יק בשיו 3"מ סעוסנס 12 :'5 "ס 5"פ סככ כנדעב ,'3 'יק לנדפב לעוסנסו כ"ע שעוסנס ,(ג'* 'ל) של סלט סוכפע

 ;ם5 ₪ 'ותכ ולאד ₪ 'ותכ :תפ ₪ 'תכ .3ן [ילבחב | ן יל .יתכנאפְ המירצמ . . ףסויו ['וגו -- ףסויו 1

 | תכא (ת הבהאה) הבהא תותובעב ..םדא ,פֶד םכשמא םדא ,1| [וגו --םֶדא | א ₪ ד"הה

 םהב יאנש ,(םש) יתכאופְד ינכשמ .1 [יניכשמ | (עשוה) יתא ולא ל | תפד 'ל .כנאְו [םכשמא -- ילבחב
 םהילע .?א ןהילע ןהירצ | כפ םהייחל לע ₪ [לוע | תנור היהאו .(םש)יכאפ [יהאו 3 | "| ינכשמ
 | כפ ואיצוהש ,(םש) ונ רבד ואיצוהש | (םש)יכ'אפ םהייל | כפ ךכ לכ המל4 | (םש)י תורצ
 | סאפ ורמאו .ְד ורמאש .(םש) ו לגעל ורמאו .ְָ] [לגעל ורמאש | (םש) יאופד םהייחלמ .תןכנ [םהיחלמ

 | ת וילע | ?א הטאו | כ'אפ 'ל .(םש) יתגד ףוסו ."?א'או [ףוסבו | (םש) יתד 'ל .כנאופ [לארשי 5
 | (םש) 1יָד תוליבא | (םש) י וילע ;ג?א םהילע ,1א םהילא ,ך ןהל .תכופ [םהל | (םש) 3י'ָד ליבוא
 | (םש) י יל ףסוי הז | פ יל .ֶו 'וגו ,(םש) יתנ?אְך ץראב .1א םירה שארב ץראב [יוגו ץראב | ןאפ תספ 6

 | אד וינב לכמ ₪ :יתכנלאו [ףסוי תא | ך הנהאה | (םש) יכ:אפ 'ל .יִתַנאְד רובה ןמ .ן [וגו 7

 ,(סש) ו תורצ [יכ אופל וירצ * ל 'וגו לע לוע [יתכגאוד לש * 8 | נ"'אודיל היהאו .ייתכאפ [יהאו
 ,ָב וז וזיאו .1אְך וז . .יאו .ן [וז וז יא | ([ך וירצ וילע יתממורש א"נ םהירצ םהילע [וילע וירצ) | יל
 המל ,א המל ךכ לכו | ְך ערפיטופ [רפיטופ 5 | יכנא] לש ותשא | פ יל ,יִת וזיאו ,(םש) וכלא וז יאו
 [(פש) יתנאוְך איצוהש רבד * | י 'ל .ן ותוא ,לע [ליבשב | (םש) יאפְד םהייחל .יתְכְנְו [םהיחל | 28 ךכ
 לא הער .(םש)י הוגו העור .יכנ'אפ הער :ן ['וגו | "3 ויחלמ 9 | כפל איצוהש ,ו רבד .איצוהש

 הטמ ינא :כאופ [ול -- ינא | 2ְד ליבוא |  וילע | כפ 'ל .יתנְד ףופו :או [ףוסבו | ן%אְך םהיבא

 ינש) ףסויו ,וכלאו ץראה לע טילשה אוה ףסויו , 1 ['וגו -- ףסויו | + תולבא ,+ך תוליבא 10 | תד ל .ישנ וילע

 ףסויו המירצמ דרוה ףסויו א"ד ,ף טילשה אוה ףסויו .[ך!א ץראה םע לכל ריבשמה אוה ץראה .. ([ך ףסויו

 א"דכ ןוהב טלש .[ך רהנה רבע לכב הדור אוה יכ א"דמה ןוהב טלש ["ל םי -- ןושבכ * 11 | ך טילשה אוה
 תאד המ ךיה (ן םהב) ןוהב טלש ,1א הזע דעו חפפתמ רהנה רבע ..ןוהב טלש .?א ["%א יוגו] רבע . .יכ

 | ל יל ,1ילכנופד םי (3י דעו) דע םימ דריו (יפ א"דכ ,] רמתדמכ ;2 'מא תאד אמכ ,ן 'תד 'כה) 'מא

 'תד 'כה (י ןשבכ) ןושבכ :תתא םי דע םימ דריו א"דכ ([ך ןוהב שבכ .?א ןוהישבכ) ןוהתי שבכ ['וגו -- טלש

 ,כפ הדור אוה יכ (כ ןוהישבכ) א"דכ ןוהשבכ ,ו3] רהנה רבע לכב הדור אוה יכ (י א'רכ :;] רמתד המכ)

 .ל ןוהילע . . ןיבסנ ([ךיל ןוהילע -- ןוחפנ * 12 | ך רהנה רבע לכב הדור ..יכ רמא תאד המ ךיה ןוהב שבכ

 ןוהילע ,לכא ןוהילע תחנ ,י והיירתאמ ןוהתי חפנ ,ש"] ןוהירתאמ ןוחסנ ,[ך ןוהתי חסנ ,נ] ןוהילע .. ןובסנ

 | כויד לע | כ הדויו | ם תחנ

 י'כ העבראבו ל"יכב ה"כ = .'וכו יהאו 8 :המותס השרפ ןאכ ארקמבו ,ד"פפ ןמסנ ריפדב .ופ השרפ
 עשוהבו ,ארקמב ה"כו הי האו ךומסב הגוה ל"יכבו ,ר"פדב ןאכ טוקליב םג ךומסבו ,םש עשוה 'קליבו יתנייצש
 ג"חעו 'וכו תוליבא 'וכו ליבוא שבתשנ [ר'פד שרדמב ןכו] ר"פד טוקליבו ,'וכו לחש ומכ םהל יה או בותכ 'ז גי
 ריתעל שרפמו סרוג רב 'יפבו ,נ"חעו ץראה םע לכל ריבשמה אוה דיפו וגו טילשה אוה 10  :'ב ט'פ תבשל ס''דבו
 ליכוא וילא טאו ףוסו שבתשנ 'יסופדבו ,ריבשמה אוה טילשה אוה ףסויו ביתכד הברה תוליכא ו י ל ע הטמ ינא אבל
 שרפמ 987 דצ בוט לכשכו ,כ"מבו א"אב הגוה רבכו טילשה אוה ףסויו המירצמ דרוה ףסויו א"ד הברה תולוכא
 םימש לוע קורפלו םירהל השקבש ע רפי טו 5 תשא וז לוע ימירמכ סהל יה או וכו ףסו" הז םכשמא םדא ילבחב
 ליכוא וילא טאו הער םתבד תא ףסוי אביו רמאנש ויחא לע איצוהש הבד רבד ליבשב המל ךכ לכ ףסע לעמ
 :ץראה לע טילשה אוה ףסויו רמאנש םינבהו באה לכלכל ידכ ץראה לע וטילשהו דסח וילא ה'בקה הטה כי'פעאו
 דרוה ףסויו ר''פד ר''ב 'יפב שרפמו סרוג ןכו ,ההיד וירב רפסה בהכב יטיש יגיב ל"יכב םלשוה ןכ  .'וכו ןושבכ 1
 ל'ז י"שר ןושל אבוה א"אבו) הדור או ה יכ ומכ ןוהב טילש םי דע םי מ דריו ומכ ויתחת םשבכ ןושבכ
 'בו 'א א'יכב םגו ,(הדור אוה יכ א"רכ ןוהב טלש םי דע םימ דרינ א"דכ ויתחת ןשבכ המירצמ דרוה ףסויו 'יפו

 שו
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 ָג

 א טל ופ השרפ בשיו 9

 < ויחש הרפל ןומיס רב ,הרוהי 'ר םשב היכרב 'ר/ ,םירצמל כקעי תא רירוה  :(ט רי םיטפוש) ויסכ
 - ןיוחא תכלהמ התיהו הינפל הגב תא וכשמ ,הל ושע המ ,תכשמנ החיה אלו ןויליקמל התוא םיכשומ
 : ןויזיככ ודירומ ינאו ירוכב ינב ה"בקה רמא תוילשלשב םירצמל רריל בקעי היה יואר ךכ  ,החרוכ לע

 ויד 'יפ כטיו סעופנס ,סיי "ש ר"ע ''כ נשיו כ"מ לעוסנס ,'נ נ"י סטוק ,'גנ ק"פ תכט ,סס עסוק 'תלי ,סט טוקלי |
 :(פ'פ) ס'ספ םיטלכנ חדנס ,'ס "כ ס"ק סינסח טכדמ

 וניבא תא ,(עשוח) \ [בקעי תא | * = דרוה ףסויו .""א'א] -- המירצמ ררוה ,[ף דירוהו [דירוה 1

 וניבאל ,1\ בקעי אניכא ,כפ וניבא בקעי 1.  וניבא בקעי תא בקעי תא ,!א וניבא בקעי תא .?אְו בקעי

 ,ד ריב .(סש) יכאו!ד 'רב | (סש) יו הדוי | יכ'אפ 'ל .ןך המירצמ [םירצמל | זך ויבא כקעי תא ,תךִד בקע

 | (סש)יכפ ןינשומש :יעתגאחוד ןיכשומ ויהש | לא -, המוד רבדה המל לשמ .ך -, לשמ [הרפל | ת 'ר
 | (םש) וכנפ הגיאו [התיה אלו | 'ך יל .ישעתכאפד וילוקמל .ח ןוילוקמל . ןויליק ימל .ן [ןויליקמל 2
 תא ,י הנב [(םש) יתכנאחפד הנב תא * | כפ 'ל .ינ ושע המ , הל השע המ [ואחְוְך הל -- המ *
 |ו יל ₪ הייחא ,] ןהיוחא [וירחא | בש תכשמג איהו ,(םש)י תכלוה התיהו | רחא הנב ,ן הינב

 אלש החרוכ לעב :ינאָו ד התבוטב אלש (%א כ"ע ,ן] החרוכ לע) החרכ לע .פ החרכ לעב , החרכ לע 4

 ..יואו .(פש) יכזו] וניבא בקעי היה יואר | :(םש) יְך התבוטב (י אלש) אלשו החרכ לעב ,ְזְו התבוטב

 | ם היה יואר .ך יואר בקעי וניבא היה ,[ך בקעי 'יבא . .חיה ,יָנִא וניבא בקעי יואר היה ,?א בקעי וגיבא
 תואלשלשב ,ְד ןירלוקבו תואלשלשב .וכאפ לזרב לש תואלשלשב | ל 'ל .ן םירצמ [יתכנאחפ םירצמל *
 ,ו אוה = |ירוכב | כפ רמא אלא | (םש) ונ'ְד ןירלוקב לולש ,ןך ןירלוקבו לורבלש תואלשלשב .ן םירלוקבו

 | (ע יל ורירומ -- ןויזיבב) יתכ'אחופד ןויזגב .ג'א |ןויזיבב | *א וכילומ ,י ותוא רירומ | %אָזַח לארשי

 יוגבו ,םי דע םימ דריו (ןוהישבכ) ןוהתי שבכ שרדהלו 'וכו הדור אוה יכ קוספה ןוהב טלש שרדהל אבוה [ח'יכו]
 שביכש שוביכ ןושל ררוה םי דע םימ רריו א"דמה תונטלוש ןושל המירצמ דרוה א"ד ט"קלב שרפמ םירפסה ראש
 'מא .תאד אטכ םירצמה לע הדרש א"ד 'וכו דרוה ףסויו קתעוה 579 'ומע ג'המבו ,הדור אוה יכ ומכ םיירצמה תא
 תחנ ןובסנ גייכו וייכבו ןוהילע תחנ ןי בסנ בוחכ ל"יכבו ,ישילשה שרדה שרפל השקו ,םי דע םימ דריו
 ןוהילע תחנ ןוחסנ 'יסופדה 'יג ןכו ןו ח ס ג ההיד וידב רפסה בתכב יטיש יניב ל"יכב הגוהש ומכ יתהגהו ,ןוהילע
 יוגו ריבעח םעח האו בותכה רטאש ומכ םמוקממ םרקועלו םתוא תודרל דיתע אוהש ימ םהל דריש א'באב שרפמו
 םירעל ותוא ריכעה סעה תאו 'יתכד םמוקטמ םלטלט ןוהירתאמ ןוחפנ דרוה שרפמו סרוג רי'ב 'יפבו ,ע"צו
 םמוקמט ןלטלטמ 'יפ ןוחסנ ויפכ לא והדריו א'דכ ןוהירתאמ ןוחסנ אבוה א"אבו) היחסנו ןנימגרתמ ויפכ לא והדריו
 םגרתמ ויפכ לא והדריו קר אתיא א"למ א'יכ רי'ב ייפבו ,ותוא ריבעה םעה תאו ביתכדכ המדאה לעמ םתחסנו ומכ
 רחא בתכב ןוילגב ןכ הגוה ו"יכבו ,(נ'חעו הדיל היחסנו ןגימגרתמ ויפכ ל ע והדריו א"למ ט"יכבו ,הידיל היחסנו
 ב"מ אמוחנתב שרדהכ וז "יגו ,והיירתא מ ןוהתי חסנ 'יגה ןאכ טוקלב םג ,ןוהירתאמ ןוהפסנ
 תאו.רמוא החאש םשכ םוקמל םוקממ םירצמה תא לטלטמ היהש דרוה ףסויו והמ ררוה ףסויו א"ד ז"ט 'יס בשיו
 פ"וכבו ןוהילע תחנ קר ייגה כי'יכו 'בו 'א א'יכבו ,ןאכ ןנתונו ןאכמ ןאשונ היהש םירעל ותוא ריכעה סע
 ה'כ) השבכ הנדריו והמ הנדריו יתומצעב שא חלש םורממ ר"כיאב שרדנ ונינפלש תונושלהכו ,תחנ ןוהילע
 הדור אוה יכ א"רכ הטלש הנדריו א"ד םי דע םימ דריו א"דכ החצנ הנדריו א"ד ויפכ לא והדריו א'דכ (ו"דו ר"פדב
 שא הלש םורממ הכיא תלגמב הידיב היחסנו 'גרת ויפכ לא והדריו אבוה חסנ 'ע ךורעבו) 'וכו רהנה רבע לכב
 ר"כיאבו  ,(וירחא וסיפדה ןכו השבכ תרומת אחסגו היגה כ"מבו ,החצנ תרומח החסנו סרוג ילואו ,החסנו הנדריו
 < א"ד 'וכו רהנה רבע לכב הדור אוה יכ א"רמה השבכ א'ד םי דע םימ דריו א"דמה הב טלש הגדריו 'יגה במ

 ימע ורטא עוהס שרדנ 'ב .ייס רבדמב אמוחנתבו ,'וכו ויפכ לא והדריו א"רמכ (החסנ היגה ב'שרו) החפנ הנדריו
 הדור אוה יכ רמאנש ןינעב וגדר והמ .א'ד 'וכו המח תפ הדורה אוה הנשמ ןושל ונדר והמ (א'ל 'ב הימרי) ונדר
 .בקעי תא דירוה 1 =: [76ל דצ ליעל 'עו] 'וכו
 דרוה א"ד הדגא שרדסבו ,[892 רצו] 788 רצ לועל י"מב 'ועו 'וכו הניכשה תא .דירוה ךומסב ןכו 'וכו ןוחסנ
 דרוה ףסויו םש ,הטוסבו ,םירצמל ויבא בקעי תא דירוהש א'ד םירצסל הניכש דירוה אלא דרוה ירקת לא המירצמ
 תא דירוה ונינפלש שרדהלו ,ןהלודגמ הערפ ינינגטציא דירוהש דירוה אלא דרוה ירקית לא רזעלא ר"א .המירצמ
 אלו םייהבטמה תיבל (1ןויליקמל התוא םיכשומ ויהש הרפל סי'ביר םשב היכרב 'ר רמאמב ןאכ לשמה 'וכו בקעי
 .רירוה המירצמ דרוה ףסויו ימתס רמאמ ויט 'יס בשיו ב"מ אמוחנתבו ,ןילוקמ 'ע ךורעב 'יעו  'וכו תכשמנ החיה
 ולטנ ושע המ םנכיל תשקבמ התיה אלו ןילוקטל הסינכהל םישקבמ ויהש הרפל המוד רבדה המל םירצמל טבש ה
 הרפה ויה ויגבו וניבא כקעי ךכ ה תבוטב א לש וירחא ומא הסנכנו העוג הנב ליחתהו ןילוקמל והוסינכהו הנב
 'וגו סתוא ונעו םודבעו רמאנש ןקזה לע הרזגנש הריזג םייקל םירצטל הלחת דרי ףסויו הררוס הרפכ יכ רטאנש
 ררוה ףסויו רמאנ ךכל ו ת ב וט ב א ל ש ויבאל ךשמו םירצמל ףסוי דירוה ה"בקה השע המ דריל אריתמ בקעי היהו
 הלילע איבהו עדת עורי תרוזג םייקל שקבמ ה''בקה היה ןדוי ר"או 'ד ''ס םש אמוהנתב רחא ןונגסבו ,המירצמ
 םורצמל םיטבשהו ויבא תא דירוה אלא דרוה ירקת לא המירצמ דרוה ףסויו יוה 'וכו ולא םירבדה לכל
 הנב תא ולטנ ושע המ הראוצ ןמ לועה תענומ איהו הראוצב לוע ןתיל ןישקבמש הרפל ד"המל אמוחנת ר"א
 תתבוטב אלש הכלה העוג הנב הרפה העמש העוג לגעה היהו שורחל וב ןישקבמש םוקמ ותואל ותוא וכשמו הירחאמ
 ץראה לע בער ארקיו םש ב"מ םילהת שרדמבו ,'וכו עדת עודי תריזג םייקל שקבמ היה ה"בקה ךכ הנב ליבשב
 הוא לש ל ש ב םירצמב דריל בקעי היה יואר שיקל ןב ןועמש 'ר םשב יגמחנ רב הדוהי 'ו רמא
 אבוו המל ךכ לכו ץראה לע בטר .ארקוו רמאנ ךכל ודובכב ודירוהל ידכ תואנגנמ המכ ה'בקה השעו לזרב לש
 אלו הלש ןילוקמל התוא ךושמל ןישקבמ ןיהש הרפל לשמ אמ ח רב ןהכה סחנפ 'ר רמא םירצמ לארשי
 ושענ תואנגנמ הטכ םירצמל בקעי אבש םדוק ךכ וירוחא הצר התיהו הלחת הנב וכשמ ושע המ תכשמנ התיה
 ספדנש םילהת 'מבו ,םירצמל וירחא בקעי דרי ןכ ירחאו םירצמל ףסוי דריש ידכ םירבדה ןתוא לכ ףסוי יחא ושעיש
 םדא ילבחב רמאנש בקעי םג דריש ידכ םש םייסמו 'וכו ןירלוקבו לזרב לש תואלש לשב 'יגה רככמ
 א "ד ס"ביר םשב ב"ר רמאמה ינפל ףסונ םש עשוה 'קליבו ;ח"י 'וס ה"ק םילהת יריכמ 'קליב םג 'יעו 'םכשמא

 ףסויו קתעוה אל םשו) 'וכו םדא ילבחב ליעל החיתפה ךשמה אה וליאכ בקעי הז םכש מ א םדא ילבח

 1) ו, 600 206 ) סל

 < םהב טלש תושרדה ומכ א"ד ןמיס ילב "וכו דירוה דרוה רחא שרד
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 אוהו וינפל ונב תא ךשומ ינירה אלא ופירופ ודירומ יניא הערפלש ובילב ןתיל םאו ,אהמתא
 תא י"י יהיו ןומיס 'ר 'שמ םחניפ 'ר ,םירצמל הניכשה תא  רירוה  :ןחרוכ לע  וירחא \ דרוי
 :'וגו ףסוי

 המדס הפוסב 'ה הל ןת התליחתב דמל ךירצש הבית לכ הימחנ 'ר םשב ינח המירצמ]
 יטבמאל רמא אדכז רב אכא 'ר ,(חי ט םילהת) הלואשל םיעשר ובושי היל ןוביתה ,הנרח המירצמ
 [:סנהיגבש הנותהתה

 27777 דפו 518 75 ליעל ,ס''פק יל עוקלי 8 = : [ויכ יינב 'ס ייפ ס""פפו 1058 5 ןמקל, יע] 9

 לש | ובלב | (' 'ל ופירופ -- םאו) א ןתונ ינא םאו ;ש ןתא םא | יתאחד יל .כנופ [אהמתא 1
 .ש אלופופ .כנחפ אליפופ ,ץ) יפורפ ."ע יפורופ ,ן יפירופ | כאפ וגיא .שגחו ינא | "?א'א ודירוהל -, [הערפ

 דפ ינא .ן ינא ירה /ח ינרה | וג 'ל .םפ אלא אהמתא |אלא | א יפויב ."ל וטורפ ,ןך יבמורפ ,ָך יבמופ
 אוהו .ְו [דרוי אוהו | 1א יל וינפל | 'א ונב פסוי | יכ?אןפ 'ל תא | א וינפל ךשומ ,(םש) ו דירומ
 לעב .?א כ"ע :חו וחרוכ לע) וחרכ לע .פ וחרכ לעב .2 וחרכ לע ל | א ךלי אוהו .כפ דריו :יתננ'אְד דרי
 | כפ ל תא |  דירוה ררוה ,ןד דירוהו :ייכנאופ [דירוה | יתגאחוְד ותבוטב (ןך אלשו) אלש (י וחרכ

 ,סא ימא /נפ יא ₪ [ןומיפ 'ר * | םשב | תכנאפ סחנפ | ד ומע - [םירצמל | [ך לוכיבכ [הנוכשה
 ת 'תכד ..הניכש ..ךל ןנמ רמא .ָך ביתכדמ ומע הניכשה הדריש ןל ןנמ רמא ,7 המש ","| רמא
 | ?ח 'ל .פ המירצמ ףסוי אביו :51א"] המירצמ ףסוי תא ואיביו .תןד ףסוי ..יהיו  ,ן :['וגו -- יהוו

 המדס הפוסב א"ה הל ליטה התליחתב ד"מל הכירצש הבית לכ אימחנ ..ינת |[ סנהיגבש -- המירצמ * 4
 התלחתב . . ךירצש הבית לכ הימחנ ..ינאת ;?א םניהיגבש . .יטובל . .ובושי ןיביתיא המירצמ הניתד הריעש
 לכ הימחנ ..ינת ,1א לואשבש . .אטוידל . .ובושי ןוביתיא הניתד המירצמ ..המודס ןוגכ ופוסב א"ה ןת
 ..הלאשל . .ובושי 'תכהו היל ןוביתה הנרח המירצמ המדס ופוסב יה ול ליטה ותליחתב דמל ךרצש רבה
 המודס הפוסב הל לטה התלחתב ד"מל הכירצש הבית לכ הימחנ ר"שב ינת המירצמ .1] םניהגלש ..יטבאל
 המירצמ .[ך לואשבש הנותחתה יטיבל יאדבז רב אבא ר"א הלואשל . .ובושי 'תכ אהו היביתוא המירצמ הריעש
 היביתיא המירצמ הריעש המודס ופוסב (!ך אה) א"ה ול ןתינ ותלחתב (1ך רמל) ד"מל ךירצש רבד לכ ..ינת
 ..ךירצש רבד לכ ןמחנ ..ינת ,ך לואשבש ..יטיבל אדבז רב אבא 'ר רמא ..ביתכ אהו (!ך היביתוא)
 ..אבא 'ר הלואשל ..ובושי היביתיא הניתדו הריעש המירצמ המודס הפוסב א"ה 'ותכה הל ליטה .ותלחתמ
 הריעש הפוסב אה הל לפה התלחתב ... ךירצש רבד לכ ימחנ רישמ ינת המירצמ ,5 לואשלש . .יטובל "מא
 הימחנ 'ר םשב ינת] המירצמ ,1ו לואשבש ..יטבמאל הלואשל . .וובושי 'יתכהו ןוביתה הנרח המירצמ המודס
 . . ובושי 'תכ אהו ןוביתה הנרח ["] המירצמ המודס הריעש ופופסב אה ול ןתינ ותלחתב ..ךירצש רבד לכ
 א"ה הל ליטה הליחתב ד"מל ךירצש רבד לכ ןמחנ 'ר םשב ינת ,ן לואשבש ..יטבל ..אבא 'ר הלואשל
 | ל יל /ם וכו הפוסב

 וינפל ונב דירומ ינירה 'וכו םירצמל דריל וניבא בקעי היה יואר םש םרוסמ רמאמהו ,ויפכ לא והדריו דע "וכו דרוה
 תאו ויבא תא דרוה המירצמ דרוה ףסויו א'ד טי'קלב אבוה ןכו ,('וכו התוא ןיכשומש הרפל 'וכו דרוה ףסויו ד'הה
 ןוהש םיטבשה לע שרפתמ הזה קוספה םש בתכו ,'וכו הבהא תותובעב םכשמא םדא ילבחב רמאנש המירצמ ויחא
 ילבחב והמ םכשמא םדא ילבחב רמאנש דובכב ןדירוה ה'בקהו לז רב לש תוא לש לש ב םירצמל דריל ןידיתע
 הבהא תותובעב םכשמא םדא ילבחב הי'שז המירצמ דרוה ףסויו א"ד רמאמה ח"י 'יפ םש במ אמוחנתבו ,'וכו םדא
 םירצמל דריש םהל םרג ימ "וכו לבבל ודריש םשכ ןירלוקבו תואל שלש ב םירצמל דריל לארשי ויה ןיואר
 םכשמא םדא ילבחב ה"שז 'וכו דרוה ףסויו א"ד םש ב''גאבו ,'וכו דרוה ףסויו ףסוי הז םכשמא .םדא ילבחב ףסוי
 ש"ייעו וכו ןירלוקב ןילול ש םירצמל דריל ויה ןיואר ףסוי לש ותלילעב לארשי ודרי אלמלואו 'וכו ףפוי הז
 םירצמל דריל וניבא בקעי היה יואר.ןנגחוי ר"א אבא רב אייח ר"א םש תבשבו ,בישר תורעהב
 ול המרג ותוכזש אלא (םשל דרי תולג תרזג פ"ע ירהש םילוגה לכ ךרדכ יישריפ) לזרב לש תואלשלשב
 תואלשלשב לזרב לש תואלשלשב תונוש תואסריג וניגפל םגו ,'נכ\ הבהא תותובעב םכשמא םדא .ילבחב ביתכד
 והימרי ירבד 'פ אתקיספב ןכו ,(ג"ספ) ד"ספ בי'גאב םג אתיא ןירלוקב ןילולש ןושלהו ,ןירלוקב לולש (+ןירלוקבו
 אליפופ יפורפ יפורופ יפירופ) ופירופו השרפל השק וז הקולח | .'וכו ןתיל םאו 1  :ללש 'ע ל"תמעב 'יעו ('א .ג/יק)
 עשוהבו ןאכ טוקליבו ,וטור ₪ רחא בתכב בותכ יטיש יניב ל"יכבו ,רחא םוקמב האצמנ אלו הרז הלמ (אלופופ
 ירוכב ינב ה"בקה רמא המירצמ דרוה ףסויו קתעוה 'ב ףרפ 'ע ךורעבו ,כ'מבו א''אב 'יעו 'וכו ןתיל םאו ג'ל םש
 ןויזב (5י-לב יפרפא 'יפ ע"ומבו ,ןויזבב ודירומ ינא 'מולכ (?ואירפורפוא זעל ןושל 'יפו (יפורופ) יפורפ ודירומ ינאו
 ודירוהל הערפ לש ובלב ןתא םא שרפמו סרוג ר"'ב 'יפבו ,ודירומ דע ודירומ ןמ גלדו םש ךורעב עטיק ילואו ,ןולקו
 יניא 'יסופדה 'יג יפלו ,יפו'ב ודירומ וגיא שבתשנ 'בו 'א א'יכבו ,ןוי ןושלב ןוזב א לופו 5 גדירומ ינ א
 ןיא ךא ,והכילוי אוהש הערפ לש ובלב ןתיל היה ןודה ןמש 'וכו ןתיל םאו ו'זרהמ 'יפב שרפמ (?י ב מו פ  ודירומ
 וידב ןוילגב םלשוהו רפסה ףוגב רמאמה רסח ל"יכב | .'וכו המירצמ 4  :ג"עצו איסהרפב יבמופ ונכילויש ינוצר
 טוקליב םג אתיא יטבמאל ייגהו ,י"מבו נ'חב שייייעו 777 דצו 518 דצ ליעל רמאמה ןושלמ םונוש םיונושב ההיד
 יטיידל וא (185 דצ א"ח עגערטייב שקז 'יעו) יטיבל 'יגח אפידעו ,75 דצ ליעל 'יעו 177 דצ ליעל 'יסופדבו ןאכ
 לש הנותחתה יטיידל ףוסב 'יהו הלחתב 'ל אכיאד הלואשל 'יעשר ובושי ביתכ ר"פדב ר"ב 'יפב אבוהש ומכ
 דע "וכו הביר ךכיפל תולמה ןמ י"שריפב רסח אנליוו 'דו ר"תכ תנשמ ןיטטעטש 'ד שרדמבו) הביר ךכיפל םניהיג
 סיורק לצא ףעל האר (5יילמ אוהו (יטבמאל) יטבל איה הנוכנה 'יגה] (54ל דצ ליעל י"מב םג 'יעו השרפה ףוס

 י) א0)) 0סוסע. ?) סקקצססעוגממ. 3) 0ה5(0875. *) הסקה. *) ה



 ו.

 קח ;רזעלא חקל ףסוי תונכמ החרק ןב עשוהי 'ר רמאד המורח ;

 ופ השרפ בשיו 4

 ב תא י"י ךרביו הז לכא ןכר חיב תא ןירסחמ םידנעה לכ ,ןיינוק ןיניק אה והנקיו
 " תא ףסוי שקליו הז לכא לזגה לע ןידושח םירכעה לכ ,(ב טל תישארב) 'וו ףסוי ללגב ירצמה
 2 לצא נכשל הילא עטש אלו הז לבא הורעה לע ןידושח םירבעה לכ ,(רי ומ סש) ףסכה לכ
 ומר תא ליכאה הז לבא הטור ןליכאמ ןכר םירכעה לכ יול 'ר םשב ןינכיסד עשוהי 'ר = ,( טל םש)

 ומצע רעופ היהש ערפיטוס ,הרז הדוכעל םירפ םטפמ היהש רפיטוס ,ערפיטופ אוה רפיטופ

 - :ןוניטוס השענ סשל רפה רריש ןויכ ,הרז הדובעל
 <" ,ופונב ה"צקה וסריסו שימשתל אלא וחקל אלש רמלמ ופטב סותסנש הערפ םירס

 " 7 םוק 8  :ןיט "ק כטיו נ'ע לעוסנס ,סש עוקלי 6 :'נ ע"ק םכתנ לננ ,'6 נ"מ קסופ "ע 0 :סש עוקלי |
 ְּ :ינ נ"" סמוק ,סט

 אה [ןייגוק -- אה | ליל .[ן הערפ סירס רפיטופ והנקיו .'אז1ְַפ רפיטופ והנקיו |יכ:אוריל והנקיו * 1

 ןיונקח (כ ןיינק) ןינק אה ,'י בט ןינק ןיינק אה .?א ןייונק 'נק אה , ןיניק ןייניק אה ;חך ןינוק ןיינק

 [הז לבא | ינפ 'ל תא | [ך םירסחמ | ך םינוק םייונקה ."?א'אְד ןינוק ןייונקה .כפ ןינוק (כ ןייוגקה)

 | ם "וגו .יתכנאחוד ףסוי . . (ף ירצמ) ירצמה ['וגו -- ירצמה 2 | 'א ייתכ ןאכו /כ%אפ ןאכו ,י הזו

 | א ביהכ ןאכו .כ'אפ ןאכו .י הזו [הז לבא | תףח פיד .!אד 'ירושח .:יכנ?אופ [ןירושח | ג ןירבעה
 7 !א יידה .יכנ'אופ |ןידושח 8 | ן 'וגו .א םירצמ ץראב אצמנה פסכה לכ תא.,[] ףסכה תא [ףסכה -- תא

 , ,ן יוגו בכשל .1א המע תויהל .. בכשל ,ץך [הלצא בכשל | י אל הזו | ן הריבעה .'א תוירעה | ףחד םיר-

 ,י המורחב ..ןבי .תכגאחופ [המויח -- ןגי | תכגאוד ןינכס | ת עושוה 4 | יתכג'אפד יל
 [ףסוי | כ אחרק | ך עושוהי | ן רמד 5 | [ך וברל [ובר תא | י[ך הזו | ָך םהידכעל הטורת ןיליכאמ

 השאל ול לאיטופ תונכמ ול הקל ןרהא ןב רזעלאו 'אנש השא ,ןֶד ןהכה ןרהא ןב -, [רזעלא | ' רפיטופ
 = [ערפיטופ | ו לאיטופ ,ץֶד רפיטופ אוה רפיטופ /כ"?א'אפ רפיטופ אוה [רפיטופ 6 | "לא'א ("%א וגו לאיטופ)
 | יעתכאחד ויעל :גופ |הרז הרובעל | תכד םילגע .יענאחופ [םירפ | י 'ל רפיטופ | ' רפיטופ

 ,וו רכח .ןזָח רפח | 'א דרויש | י ןויכו | ם רועפל .ייעתכאחד ויעל .גו [הרז הדובעל 7 | עח ערופ
 ו קיהנהש (כ ןוניטופ) ןוניטויפ . ןוניטנפ .3י ןטיפופ .א ןוגיטופ .ךִד ןונטיופ .שנ] |ןוניטופ | שן ףסוי

 : : | ליל [ופוגב ** | יתכאופד וסרסו .נזך [וסריסו | ו וחקלש [אלא --אלש 8 | כפ הערפ תיב לכ (כ היה בורש)

[ 
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 האלפה ןושל אוהו ג"חעו ל"יכב הי'כ .'וכו ןיניק אה 1 518[:  דצ ליעל י"מבו 148 רצ םש כ"שמכ אלו ,199 רצ
 <  >ןינוק ןייונקה תרחא 'יגו ,'וכו בט ןינק ןוינק אה רייפד טוקליב 'יגה סעטכו 'וכו םידבעה לכ םיגוק לש ןונק הנה
 " ןידיפקט ןניאש .'וכו ןירסחמ  :ןינוק ןייונקה 'יגהל אהטתא יטיש יניב ףסונ 'א א"יכבו , ב"יכו פ"יכב תואסריגה יתשו
 תז לבא (ב"5 תוכא) לזג הברמ םידבע הברמ ורמאש ומכ לזגה לע ןידושח םידכעה לכו ,םידספנו ויסכנ תרימשב
 " "פלו םוקמ לכמ יריימ הערפב ארק יאהד ג"עא ת"פיב שרפמו ,הערפ התיב ףסכה תא ףסוי אביו 'וכו ףסוי טקליו
 "  ופסכ ןינק שפנ הנקי יכ ןהכו ביתכדכ המורת ןליכאמ ןהכ אוה םא .'וכו ןבר םידבעה לכ 4 :ףסוי תונמאנ הינימ
 " הז לבא ריפדב רי'ב ''פב שרפמו 'וכו רמאד המורת ובר תא ליכאה ףסוי לבא ('א וס תומבי 'יעו) .'וכו לכאי אוה
 ול חקל ןרהא ןב רזעלאו ביתכד ויתונבמ חקל רזעלאד הנוהכל האישהו תב רילוהו ותב אשנש רמולכ 'וכו ליכאה
 תא ליכאה 'יפ תי'פיבו ,('ב טייק בי'ב 'א ג"'מ הטוס 'יעו) , ורציב טפטפש ףסוי הז (ה"כ 'ו תומש) לאיטופ תונבמ
 וכותב עקושמ רפיטופ לש וערזש רחאמו ןהכה רזעלא חקל ףסוי תונבמש ליזאו שרפמדכ ובר ערזל רמולכ ובר
 שרדה אוה ונינפלו ,'וכו המורת ילכוא רפיטופ ערזמש אצמנ ותב תנסא תא ףסו'י חקלש ערפיטופ אוה רפיטופד
 אוה לאיטופ רזעלא חקל רפיטופ תונבמ 'יגה טוקליבו ,ע"פב רמאמ אוהש הארנש ,ערפיטופ אוה רפיטופ ךומסבש
 שרוד | .'וכו רפיטופ 6 :כ"מבו א"אב הגוהו 'וכו ןיליכאמ םידבעה לכ שבתשנ 'יסופרבו ,'וכו םטפמ היהש רפיטופ
 רפ יטופ ערפיטופ שרדה דועו ,ז"על ומצע רעופ היהש ערפיטופו ז'על םירפ סטפמ היהש רפ יטופ ןוקירטונ רפיטופ
 רפיטפ 'ע ךורעבו .,ריהנ (1ןוניטופ השענ םשל רפה דריש ןויכ רוש רוכב ארקנש ףסויל יוניכ רפו רוא י'למ יטופ
 עבו 'וכו זיעל ומצע ערופ היהש ערפיטופ ז"על םירפ םטפמ היהש רפיטופ ערפיטופ אוה רפיטופ קתעוה
 יומע ג"המבו ,ופוגב פרתסנש הערפ םירס םש קתעוה וירחאלש רמאממו ,ןוגיטופ השענ םשל רפה רריש ןויכ ןונטפ
 ומצע ערופ היהש ערפיטופו ז"על םירפ םטפמ היהש רפיטופ ארקנ המלו ערפיטופ אוה רפיטופ והנקיו 0
 היהש ייגה כ'ג [ת"יכו] כ"יכו 'יסופדבו ,ז"על ומצע ע רו 5 'וכו םי ל גע םטפמ היהש 237 דצ בוט לכשבו ,ז"על
 "< ב"'בו הטוסבו ,םירפ היגה א"אבו ,רפיטופ שרדב הרשי הגיאו [םילגע םטיפש הֶדְגא שרדמב ןכו] םי ל ג ע םטפמ
 " * הרוש ןויכ שרפמו סרוג רי'פדב ר''ב 'יפבו ,ןוניטופ תלמב םירז םישוריפ וברו ,ז"על םילגע םטיפש ורחיב ורמא םש
 ןוילגב ףסונו .יטיטופ הגוה וי'ד טוקליבו ,ןטיטופ 'יגה רייפד ,טוקליבו ,רישע אוה יטניטופ ןניטופ השענ םשל ףסוי
 ןוניפופ 'יפ אל םש ךורעבו ,םירס מ"'יו רישע שוריפ םש ןוילגבו ןוניטופ הגוה א"דפפ 'ד טוקליבו ,רישע שוריפ
 ריהנ ןוניטופ אוה השענ רפיטופ לש ותיבל םירצמל םשל ףסוי רריש ןויכ שרדה םעטו ,'ב טפ 'עבו ע"ומב ש"ייעו
 !ןוניטופ 'ע םיורק לצא ףעלו ראססאלג טסריפו ל"תמעב ייעו ז"על ומצע רעופו ז"על םילגע םטפט רוע היה אלש
 ארקנ המל א"ד הרז הדובעל םירפ םטפמ היהש רפיטופ ומש ארקנג המל רפיטופ והנקיו אתיא ב"מ אמוחנתבו

 לכ ונשבו) הערפ לש ותיבל קיהבהש סוניטופ ותיב השענו הערפ לש ותיב ל סנכנש רפיטופ ומש
 ותיבל רפיטופ סנכנש שרפל השקו ,(ב"שר תורעהב 'יעו רישע 'יפ סוניטופל ףסונ דחא י"כבו ,ןוניטופ 'יגה םש
 לש ותיבל קיהבהש םייסמ ירהש 'וכו השענ ותיבל ףסוי סנכנש ןויכ רפיטופ ומש ארקנ המל היגהל וא 'וכו הערפ
 הערפלש ותיבל סנכנש רפיטופ ומש ארקנ המל א"ס םשב לי"יכ ןוילגב ןטסנ ב"מ אמוחנתב רמאמה ןושלכו ,הערפ
 קיהבהש ןוניטויפ השענ םשל רפה דרוש ןויכ 'יגה פ"יכבו ,ג"עצו הערפלש ותיב קיהבהש ןוניטופ ותיב השענו
 אבר םגרותמ א"תבו ,הלחתמ סירס היהש אלו .ופוגב סרחסנש 8 :ניחַעַו כ"יכב שבתשנו הערפ תיב לכ
 ושיביו יולע רזגתא די ןמו ארוכד היבכשמ הימע דבעמל ןיגב ריפש הימחר לע רפיטופ הינבזו 'א י"רתבו ,הערפד
 :סומינוריה לצא םג הרכזוה שימשתל ויפוי ךותמ והנק רפיטופש וז הדגאו ,'וכו הערפד יאבר אוהו סרתסיאו יוזבעש

 ארקנ ךכיפל וערפו ךאלמה אב ומצעל אלא והנק אלש דמלמ ערפיטופ רמוא אוה ןלהל רפיטופ והנקיו שרפמ ט"קלבו

1( 



+ 

 15 א טל ופ השרפ בשיו

 ,ה"בקה וסריסו שימשתל אלא וחקל אלש רמלמ ךכ היבינ ןורכפ ימא הינדא ינכב תלכשמ התיהש בודל
 ףסוי הז הז הז יא 'תכ ודיסח (זוכ זל םילהת) ויריסח תא בזעי אל טפשמ בהא י"י יכ ד"הה
 : ופוגב ה"בקה וסריסש (םשפש) תרכנ םיעשר ערזו ורמשנ םלועל

 ישוכ ןכו ישוכ רכומ ינמרג םוקמ לכב רמא ,היתימומרע התיה המו ,םורע רבג ירצמ שיא

 ךיה ברע ןושל אלא דימ הזה ןושלה ןיא ,ברע יל ואיבה םהל רמא ,רבע הז ןיא ,אהמתא ינמרג רכומ
 רמא והודירוה רשא םילאעמשיה ךימ ,(ט גמ תישארב) ונשקבת ידימ ונברעא יכנא רמא תאד

 : ןוהיורתל רכע הירוח רבו ןבזמ התמא רבו ןיבז ארבע יול 'ר
 :ו'פ ייפ סט 3'מ סמוסכס ,('[ ") ס.דנע יסילכ 'פ םלקק עכדמ 6 :סט עוקלי 4 :ד"" "כ סט נ"ע םעוסנפ 2

 ינבב | י לכשמ | (נְו יל היבינ -- בודל) א = ד"הל לשמ .תִד < לשמ ,'ועכ*א'ןפ [בודל 1
 | ?א הינב תא ,1א הינודא ,י הנידמה ינבב יל הגידמ ינבב ,"] םדא ינבב :עתד הינודא ינבב .לכפ [הינדא

 | 1א ירביו תיבמ ;5פ היבינ תיבמ ,[ן הבינ | 1א ןורתפ ,ןך ןורכיפ | ש ןירמא ,"] ורמא .עואפ'ד רמא

 רועיכל וחקל ךכ א? ופוגב .. (א ופרסו) ופריפו ..ךכ ,יִד ה"בקה וסרפו ..ךכ ["7 ה"בקה -- ךב *
 .ג'או [כהא | תיל י" | א "יתכו ל | גְוְל 'ל כ ופוגב ה"בקה וסרסו רועפל וחקל ךכ .פ וסרסו
 .יאזד תא בוזעי אלו .1 תא בזעי אלו .עץכ"] תא בוזעי אל .ם [תא --אל |  י"י בהוא .יכ"אחפך בהוא
 הזיאו .1ְֶד הז הז הז יאו ,3אָו הז הז היא | ן גתכ .יעאחד 'יתכ .תכנפ ['תכ | ת יל .ך "וגו

 ,ם ה"בקה וסרסש תרכנ . .ץרזו ל ופוגב -- ערזו * 8 | ו אקידצ פסוי | 5כפ הז . הז והזיא .יעת"א הז

 דמלמ תרכנ ..ערזו ,ינאָחְו ופוגב ה"בקה (נְזָח וסריסו) וסרסו שימשתל אלא וחקל אלש דמלמ תרכנ . ..ערזו
 שיא4 | ליל .2 ומצעב ה"בקה וסרפו רועיכל וחקלש דמלמ תרכנ ..ערז  /[ןִד ה"בקה וסרסו ..
 | יכפ המ | 3י1ך םירע | [ך -. םיחבטה רש הערפ סירס רפיטופ והנקיו ,ך ₪ רפיטופ והנקיו .יכנאח]פ [ירצמ

 ,פאזחפ היתומימרע .ל התימומרע [1 היתימומרע * | ך תווה ,תכופ תוה ,1 התייה ;,יִאְזְה [התיה

 | יתגאחפד ןאכו :ו [ןכו | יכנאפ 'ל .ח ורמא [רמא | 1יותמרע ,ן היתומרע .[ןְִד היתומירע

 ..ןיאו ,ן [ןושל אלא -- ןיא | י וחינה | תן יל ;5 ןהל רמא | ית'אד 'ל .ח המתא ;כנאופ [אהמתא 5
 ןיאו .פ אלא דימ ןושל ןיאש ,ןא אלא דימ הזה ןושלה ןיא .ךִֶד אלא הז דימ ןושל ןיאו ,י ןושל אלא
 | ך ל :ןל הגו פ ידימ 5 יוכו ידימ [תכנאחיל ונשקבת ידימ*6 | זך ןושל אלא הזה ןושלה
 | תכאפד יל .ן יוגו רשא ,יִח המש ..רשא 1 [והודירוה רשא | ד ₪ רמא ןכ לע ,יכנאחופ [רימ

 | י ןגו | יתכנ'אפד ןיבזמ .?אחו [ןבזמ | יתכנאחפד אתמא .ן [התמא | י ןבו | ח ןבז | א אבא [יול7
 | י והייורתל .2 ןוהיוורתל .פ ןוהייורתל | 1א ןיירוא ,?א ןירוא :.יתכנחפד ןירוח .ן היירוח

 אלא ואנק אלו םש בוט לכשבו ,ול התיה השא ירהש םיציבב סירס היהש אלו הערפ לש רש הערפ סירס ערפיטופ
 ש"מו ,התיה ותב ףסוי תשא תנסא ירהש הלחתמ םיצבב סירס היהש אל הערפ סירס וערפו ךאלמ אבו ושימשתל
 הערפ סירס רפיטופ והנקיו אתיא םשו ,'ב ג'י הטוסמ עבונ 'וכו ךאלטה אב ומצעל אלא והנק אלש "וכו ןלהל ט"קלב
 י'שריפבו) ערפיטופ ףוסבלו רפיטופ ביתכ ארקיעמ ועריפו לאירבג אב וסריסו לאירבג אב ומצעל ואנקש בר רמא
 יוגה רפיטפ 'ע ךורעב ןכא ,ועריפו לאירבג אבו קר קתעוה ג"המב םגו ,וסריסו לאירבג אב ג'ל םש ץנאש תופסוחו
 לעו ,(דוגל וערפו םיציבל ןסריסו רכז בכשמל ומצעל והנקש יפו 'וכ וערפו לאירבג אבו וסריסו לאירבג אב ןכ
 : 541 דצ ג'ם קלח ח"מב גרעבצניג 'יע סומינוריהו סיניגירוא לצאו םיזונגה ירוישב ערפיטופ אוה רפיטופש הדגאה
 ,םש י"מב 'ועו 'וכו תלכשמ התיהש בודל 508 דצו בודה התוא 406 דצ ליעלו ו"דו ר"פדב היכו .התיהש בורל 1
 שרפמו סרוג ר''פדב ר''ב 'יפבו ,'ב רכפ 'ע ךורעבו םש י"מב 'יעו םהמ דחא חור הרכפו 226 דצ ליעל ומכ ןורכפו
 היבינ ןורבת רמא ויד טוקליבו  ,היביג ןורכפ 'מא כ'ג 'יגה .ר"פד טוקליבו ,ויתועהלמ ורבש היבינ ןורכפ ןירמא
 רתוימ אוה ילואו ההיד וידב ןוילגב ל"יכב םלשוה 'וכו דמלמ ךכ לשמה ףוסו ,ויניש ןרבשת 'יפ ףסונ םש  ןוילגבו
 ךכ וינבב לכשת אלש ידכ היבינ ןורכפ רמא אלא הוגרה הינודא רמא אלש 'וכו בודל לשמה םעטו ,נ"חב םג 'יעו
 אבוה םש ג'המבו ,קירצה וחואב אטחי אלש ידכ וסריס אלא ה'בקה וגרה אל שימשתל ףסוי תא חקלש רפיטופ
 ןויכ ךכ ינב תא לכשת אלש ידכ הינש וריסה ךלמה 'מא ךלמלש ויגכב לכשמ היהש בודל לשמ ןומיס 'ר 'מא
 דיסח 'ע ךורעבו כיייכו פ"יכב ה"כו | .יוכו בזעו אל 2  :עשר ותוא סרתסנ עשר ותואלש ותיבל קידצה ףסוי סנכנש
 ,ו"'זרהמ 'יפבו 'שה ךורעב 'ועו ן"ידוי ינשב אלמ וי דיס ח תא בזעי א לו בותכ ארקמבו ,יוכו (בוזעי) בזעי א ל
 ףסויב רבדמ 'וכו וידיסח תא בזעי א לו טפשמ בהא 'ה יכ ה"שז המירצמ דרוה ףסויו רמאמהב םש ב"מ אמוחנתבו
 םיעשר ערזו םש םייפמו ,ביתכ ודיסח שרדה אתיל 'וכו בוזעי אל יוה (1091 דצ ליעל י"מב 'יעו) 'וכו ורמש ןכיאו
 אלא תרכנ ןיאו תרכנ םיעשר ערזו יוה וסריפ ה'בקה השע המ רחא רברל אלא דובעל ולטנ אלש רפוטופ הז תרכנ
 :הערפ סירס רפיטופ רמאנש ה"בקה וסריסו סירס היה אלש ןינמו תורכו קותנו תותכו ךועמו רמאנש סוריס
 (ו'ט 'ב) םילעוש ונל וזחא 'פ ר'שהשב ןכו ,םימורע םיירצמהש םורע רבג ירצמ שיא ארקד ארותי שרוד .םורע רבג 4
 ןבל שיא (!ינמרג םוקמ לכב רפיטופ רמא | .'וכו רמא = :'וכו םילעושב ןלשומ אוה ךכיפל םיירצמה ויה ןימורע
 אלא םילאעמשיה די ם הזה ןושלה ןיא בונג וניאו דבע אוהש ברע יל ואיבה 'וכו ישוכ ןאכו רוחש שיא ישוכ רכומ
 םכח םורע רבג שרפמ ר'"פדב ר"ב 'יפבו ,'וכו יאברע ןמ אתנוברעב 'וכו רפיטופ אינבזו 'א י"רתב ןכו ,ברע ןושל
 יגמרגב תיארנ הזע תרהב (א'מ ביפ םיעגנ) םתה ןניפרגדכ ןבל ינמרג ישוכ רכומ ינמרג םוקמ לכב רפיטופ רמא
 ןושלו ,ינטמ םדא םוש ונבנגי אלש ברע יל ואיבה םהל רמא םילאעמשיה דימ ףסויכ םינבל ויה אל םילאעמשי
 'יפבו ,('ד 'א קרפ םיעגנ ארפס 'יענ) 'וכו הזע ישוכב ההכהו ההכ ינמרגב תיארנ הזע תרהב םש םיעגנב הנשמה
 לכב רמא היתומימרע תו ה המו םורע רבג ירצמ שיא ףסוי ןינעל ןנירמאדכ רתויב ןבל שוא 'ופ ינמרגב םש ג"הר
 ןבל 'יפ ןוילגב ףסונ ו"ד טוקליב םגו ,שיייעו יב ןמרג 'ע ךורעב שוריפה ןכו ,ינמרג רכומ ישוב ןכו 'וכו םוקמ
 קתעוה םש ג'המבו ,אינמרג ץראמ שיא ינמרג םשהמ לאשוה ןבל ינמרג ראותהו ,רתויב ןבל 'יפ א'דפפ 'ד טוקליבו
 (?ינמרג רכומ ישוכ ןאכו ישוכ רכומ (ינמרג) ינומרג םוקמ לכב 'מא הי תו מיי ר ע החיה המו םורע רבג ירצמ שיא
 ביי תואוצבו] בופ לכשבו ט'קלב םג ייעו ,'וכו ברע אלא דימ ןושל ןיא דב ע או ה ש ברע יל ונת םהל 'מא 'וכו
 ןיבז אדבע 7 :[961 דצ א"ח יטניסניסב אצויה יתנשה רפסב רציבוטפא א"ר לש ורמאמו ,דיי 'יס ףסוי ,םיטבש
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 ביי וינפל ויהש יטהיבל ןדוי 'ר רמא ,אל םיטבש ראש םע אה ףסוי תא י"י יהיו (ב
 < הש ול ורמא ,הירחא ול ךלהו הרשע תחא חינה ,יוגלש ותונחל ןהמ תחא הסנכנ | ,ןיי תונועט תומהב
 "  ןיי םשעו אלש ששוח יניאו סה םיברה תושרב וליא םהל רמא ,תחא רחא ךלתו הרשע תחא חינמ תא
 7 םהינא תושרכו םילודג וליא ךכ ,ךסנ ןיי השעי אלש ששוח ינא יונלש ותונחל הסנכנש וז לכא ,ךסנ
 \ :ףסוי תא י"י יהיו ךכיסל אוה ומצע תושרבו ןשק אוהש הז לבא סה

 ךלמה ינפל ןדריה וחלצו רמא תאד ךיה זוטק רבג רמא היכרנ 'ר חילצמ שיא יהיו
 , .ביסנ הל זפקד לכ ןירמא  ,תוילגרמו תובוט םינכנאב תטשוקמו קושכ תדמוע התיהש כול , (חי טי ב'ש)

 :סט עוקל" 6 :סט םוקני 1

 .  ;יפנאפ [סיטבש | י ראשו | ינאפ 'ל םע | ינא 'ל אה | ן "וגו ,[ן חילצמ שיא יהיו -, [ףסוי 1
 | 'א י* יהיו רטא .[ך יול ר"א |ןדוי 'ר רמא | כפ אהמתא אל .תד ואל .ינאחו [אל | תחוד םיטבשה

 ;יתכנאחפ |ויהש | 'ו םדאל ,1א ימהבל ד"הל לשמ .[] ימהבל לשמ .,] ימיהבל .תאפְד ימהבל

 ,וכגאחופ |ןהט | ת יל ןיי | ף המהנ 2 | ך רשע םינש .יכנאח]ד הרשע םיתש ,םפ [ב"י | ןִד היהש
 ,!א הומהב הרשע תחא .[ך רשע דחא .7ך א"י .:יגלאח] [הרשע תחא | 'א -. השע המ [חינה | [ךִד םהמ

 תחא | תנאהד ההא .כופ [תא 8 | 1 המ ינפמ | (י יל תחא רחא -- ל"א) | יכנאפ 'ל ול | .כפ ולא
 ותא. |  ןד ךל ךלוהו .תאח ךלוהו .כפ [ךלתו | ן רשע רחא תא .ך א"י תא .לנאחופ |הרשע
 פו [וליא | 1 .ןהל | ,ש אהמתא תחא רחא ,1] תחא לצא ,[ןןך תחאה (][ן רחא) ירחא .א[] [החא

 /זחַו ששוח ינא ןיאו ,ל ששוח וניאו [] ששוח יניאו * | י'אפ 'ל :תג*או ןה |פה | ג 'ל .יתאחפה ולא
 ,'אְו השעי אלש .ןְזַח [םשעי אלש | יו ארייתמ יניאו .[ןד ([ך םהל) ןהל ששוח יניאו .כאפ ששוח יניא

 ליי ..לבא [ו ךסנ -- לבא *4 | כפ םושמ ,י ושעי אמש .?א ושעי אלש ,.[ך השעיי אמש ,ְך השעי אמש

 ,ו ךסנ . .השעי אמש ינא ארייתמו . .סנכנ הזו ,2 ךסנ ..השעי אמש ..לבא .""א'א ךסנ . .השעיש ..לבא

 בא [םהיבא | י םילודג ויה . ןילודג | יתכאחפד ולא .גו [וליא | א ה"בקה ימא ₪ [ךכ | תכחפד 'ל
 תושרג :יתוכח"ןפ ומצע תושרבו ,ן |אוה -- תושרגו | א ןוטק | תכאופד יל .1 ןה .יח [םה ל | [ך םאו

 [ישעתכאופד וחלצו* | ש ץפק .ן תפוק .5א חפק ,י זיפק | פ רבג הז 6 | א יוגה תושרבו .ןֶד ומצע

 |התיהש | א בודל ד"הל לשמ .ןְד בודל לשמ .ם הבודל :יכנ'או |כודל 7 | יכפ ןדריה תא | 27 החלצו
 % |ו תוילגרמבו | יכנאפ םינבא | יתכנאפד תטשוקמ ,ן [תטשוקמו | י תרבוע | [₪ איהש ,1ך היהש

 "",?א תפקד ,ש ץופקיד .1 זפקיד .י ופקד ןאמ .ך זיפקד | 2 מא ,"אפך ירמא .[ך ןורמא . נ] [ןירמא

 | [ך הל ביסנ ,ָך היל ביסנ .ו בסי ,נְןו גפנ .שכאפ [ביפנ | שנ היל | כ'אפ חפקד ןאמ

 ןבו רכומ הרש תחפש רגה ןב לאעמשי המא ןבו הנוק הערפ סירס רפיטופ רבע ל"ר רמאו ראלב אוה לשמ .'וכו
 .החיה הרש לש יתאצמ ןיבז אדבע רפיטופ ןיבז ארבע ר"פרב שוריפה שבחשנ ר'ב 'יפבו ,םהינשל דבע פסוי ןירוח
 הערפש 'יפ י"שרו בחכ כ"מבו ,ןוהיורתל דבע ףסוי ןירוח ןבו לאעמשי ןיבזמ אתמא רבו אינורנ 'ערפ הל הנתנש
 (?ןבזמ אדבע רבו ('ןובז אדבע יול 'ר 'מא םילאעמשיה דימ קתעוה םש ג'המבו ,'וכו דבעל הרשל רפיטופ תא ןהנ
 הז םידבעכ םוכלוה םירשו םילאעמשי ולא םיסוס לע םידבע יתיאר םש תלהק שרדמבו ,ןוהיורתל דבע ןירוח רבו
 םודבע יתיאר א"ד םש ב''מ אמוחנתבו ,ןוהיורתל ן ב דז מ ןירוח רבו ןיבזמ אתמא רבו ןיבז אדבע יול 'ר רסא םֶסוי
 ןיבו ולא ןיב םינוק דכעה ןבו םירכומ המאה ןכ אמ ח רב יולה ןי בא 'ר רמא 'וכו םיגידמב רבדמ םיסוס לע
 ,(5יטהבל רוקנ ח"יכבו ,םש ג''חעו םכבש ןומהבב 297 רצ ליעל ןכו תוטהב גיהנמ .ימהיבל 1 = :ףסוי רכמנ ולא
 תושרבו ווחא ולא ה"כה רמא ךכ ר'פדב ר"'ב 'יפב שרפמ לשמנבו ,'וכו וז לבא יתנויצש י"כבו 'יסופדב רסח לשמבו
 היהש ('יטהבל המוד רבדה המל לשמ אלא היה אל ויחא םע יכו ןדוי 'ר ימא קתעוה םש ג"המבו ,'וכו ןהיבא
 ול ורטא הירחא ול ךלהו הרשע תחא חינה 'וכו ותונחל (ןהמ תחא) תחא הסנכנ 'וכו תוטהב הרשע םיתש ונפל
 אלש ןהיל ע ששוח יניאו םיברה תושרב ולא והל 'מא תחא רחא ךל ךלוהו הרשע תחא הינמ התא המל
 תושרבו םילודג םיטבשה ךכ הי לע ששו ח יינא יוגלש ותונחל הפנכנש וז לבא ךסנ יושעיי
 , ב" ונפל היה ש םדאל לשמ ןדוי ב ר רמא ט"קלבו ,'וכו יהיו ךכל ומצע תושרבו ןטק אוהש הז לבא םהיבא
 רחא תכלהו. אי תחנה ול ורמא הירחא ךלהו א"י חינה םיבכוכ רבוע לש ותונחל ןהמ תחא הסנכנ 'וכו תומהב
 .השעית אלש הילע ששוח ינא וז לב א םהילע ששוח ינא ןיאו םיברה תושיב תודמוע ולא ןהל רמא תחא
 " הדוהי יר רמא ח"כ רעש הדיקעבו ,'וכו יהיו ךכל םיככוכ דבוע תיבב אוהו ןטק ףסוי היהש יפל ךכל ךסכ ןיי
 "איי חינמ התא הס 'וכו הירחא ךלהו 'וכו חינה ם'וכע לש ןתונחל ןהמ תחא הסנכנ 'וכו וינפל ויהש ימהבל לשמ
 ותונתל הספנכנש וז לבא ךסנ ןיי הש עי א לש ששוח יניא םה םיברה תושרב ולא 'וכו תחא רחא ךֶלוהו
 * ותושרבו ןטק אוה הז לבא.ם ט צ ע .תושרבו םילודג ולא ךכ ךסנ ןיי השעיש ששוח יגא ם"וכע לש
 קושב תדמוע התיהש הבודל לשמ 'וכו ןדריה וחלצו א"דכ ץפוק שיא | .זופק רבג 6  :'וכו יהיו ךכיפל ם"ןכע לש
 םילכתסמ םתא םהל רמא רחא חקפ םש היה הילעש המ חקי השבכיו הילע ץופקיש ימ לכ ורמאו 'וכו תטשוקמ
 תדמוע רפיטופ תשא הבודה הארש וינודא תיכב זופק רבג היה ףסוי ךכ הינישב המ לכתסמ ינאו הילעש המ
 הנממ סנו ץפקו היפוי תא רמח אל ותאריו ותמכחב אוהו ול חקי לכהו הילע ץופקיש וב תרגתמו וינפל תטשוקמ
 םשו ,('וכו תוכזב ופק קתעוה 'א זפק 'ע ךורעבו) תובא תוכזב ץפק הצוחה אציו סניו 'ח 'יס ז"פפ ןמקל שרדהכ)
 ,הזמ הברה זופקתיאו זפק רפיטופ תשא הבוד התוא לכ היכרב ר"או ,(בודה ךב הרגמ ינא 1010 דצ ליעלו 'ד 'יס
 תיאו זפק הבוד התוא לכ 'ינה כ"יכבו ,ו"יכב 'יגה ןכו ,(האלפה תלמ אהמתאו) יתהגהו ןרמ בר בותכ ל"יכבו
 שרפמו סרוג ר"פדב ר"ב 'יפבו ,האשנש התב סע בכשו חצננ וחצנ אל תאזש כ'פעא 'יפ י"כה ףוגב םש ףסונו הפק
 ביסנ היל ץופקיד לכ (וזגו 'גרותמ ונינפלש םוגרהבו) וצפק ןדריה וחלצו ןנימגרתמדכ ץפ ק רבג חילצמ
 קקזיל הצור היה ףסוי ךכ וינישב היבינב לכתסמ אנא וילעש המ לכ לוטיו וילע ץופקי הצורה לכ היל ע ד המ

 3 ןוב- | ןבְמ. | *) ימהבל. | 5 יִמָהְבִל
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 'ר רמא  ,היבינב המ לכתסמ ינאו הילעד המ ןילכתסמ ןותא ןול רמא דחא חקפ םש היה .,הילעד המ
 : אהמתא ןדמ בר זופקתיאו זפק הבוד התוא לכ היכרב

 ףוסכו אצויו שחלמ סנכנו שחלמ אחא 'ר םשב אנוה 'ר 'וגו ותא י"י יכ וינדא ארויו (ד ג
 גוזמ ,ןיחתר אהו ןיחתר גוזמ היל רמא הוה ,(אנ אמ תישארב) ילמע לכ תא םיהלא ינשנ יכ חכש

 ו'5 "ק סע סעוסנפ ,ד"5 "כ סטכ כ"'ע סעוסנס ייעו ,יס ייפ כשיו סעוסנפ ,זייע 'יק סש כ" סעוסנמ ,סט עוקלי 3
 :'ג "סם ד"יפ קבכ לבדמב

 :עתג זול | ?א מאו | .ת חיקפ | נ הלעיד .יתאופד הלעד ,שכ [הילעד | א המ ל 1
 :עכ [הט | תד ןותא ןולכתסמ ,'ו יילכתסמ ןותא .שכנאופ [וילכתסמ ןותא | יא 'ל .פ םהל .כְוְד ןוהל

 ,ע [המ | ש אנא .ן הנאו .עתכנאפד אגאו .י ןינאו | יתכנאופד הלעד .ע [הילעד | יתגאופד המב
 זפק ,5ִו זפקתיאו זפק | ך בודה .יִד אגוד .כנאופ [הבוד | ת יל לכל | ת הבינב | ישתכנאופד יל

 תיאו הפק ,ם חפק תיאו זפק ;"1א?א"| ("1א חפקתאו) חפקתיאו חפק . זיפק תיאו זופק ,2 זפק תיאו

 ,"'א ןיד ןמ רב ,ןִד ןידמ בר תאו :אפ ןידמ בר .ל ןרמ בו [] ןדמ בר * | דד זפק זפוק .18א חפק 'מאד

 תאחפד יינודא .כנ] [וינדא | תד ₪ ירמא ןנגי :יכנאחופ [אריו 9 | יכא 'ל אהמתא | יכנ יל

 ביתכד חכש ףוסבו ותא ..יכ ,7 "וגו ;פ "וגו י"י יכ ,יפאחה ותא ..יכ [נ] 'וגו --יכ * | 1 ףסוי ינודא

 סנכנ שחלמ [תַנְוְד אצויו -- שחלמ * | ן אנות | תןְד ילמע לכ תא ([ך י"י) םיהלא ינשנ יכ ([ך 'תכד)
 | י סנכנו שחלמ אצויו שחלמ היה .כאפ סנכנו שחלמ אצויו ('א שיהלמ) שחלמ  .שָל אצויו שחלמ
 ..יכ ינש חכש (כא ףוסבלו) ףוסלו ,ו ילמע ..ףוסבלו ,ן 'וגו םיהלא ..ףוסבו ,ָן [ילמע -- ףוסבו
 ישתכגאפד ןיחתוו .ן] [ןיחתו | ן הל | י ל ,%א אוה ,ן הווה [הה4 | תד 'ל .כאפ ילמע
 | תאד ןיחתור (?א אוהו ,תן1א ווהו) ויהו .יכנפ ןיחתור אהו ,% ןיחתוראהו [ן] ןיחתר אהו *

 | תד * :יכנאופ [גוזמ

 ייגה תשבושמו ,ע''צו ['ב 'יס ט"פפ ןמקל 'עו] ודיל אב לכהו ותבל אשנש ףוסו שנועב ונישב לכתסמ אלא השא התואב
 א"הגאבו כ"םב םג 'יעו רמאמה לכל םינוש םישוריפב ךיראה א''באבו ,'וכו ןידמ בר תאו זפק זפוק הבוד התוא לכ 'יסופרב
 שרוד היכרב 'ר ,הז ךרדב ושרפמ ינאו ,הזה השקה רמאמה תא ראבל םיקיפסמ םניא םישוריפה לכ] 898.רצ גיח
 וחורב לשמ ףסוי ןכו ,םהב לשכי אלש רהזהל עדויו וכרד לעש םילושכמה ל ע מ ץפוק רמולכ ץפוק שיא חילצמ שיא
 וארש םישנאהו ,הנ מ מ סוניו ץפק אלא הבודה ל ע ץפק אל חקפהו 'וכו בודל לשמו ול ונטטש םיחפב לשכנ אלו
 רשועל זבו הבודה לכ תא ץפקו ורצי תא שככ אוה היכרב 'ר רטאו ,ובבלב ךרומש וילע וקחש הינפמ ץר ןתוא
 ןייזו ו'יוו ,תירקיעה 'יגה איה זו פ קו ,הימתב ונממ לודג (תובית יתשב לי''צכ זופק תיאו) ץפוק שיהו ,הילעש
 אמוחנתו בייל 'יס אשנ במ אמוחנתבו ,'ג 'יס ז'פפ ןמקל נ?חב םג 'עו .,חפק ,השענו .תייחכ םיארנ םורבוחמה
 'וכו חילצמ שיא בתכ המל (קידצ אלֶא) קידצ שיא אלא .רמול ךירצ היה אל חילצמ שיא יהיו אתוא ח'כ .'יפ םש
 ג'המב אוהש ומכו הייוש תחת רווש ל''צו ,'וכו ןדריה וחלצו רמאנש (היוש ןושל אלא) הייוש אלא חילצמ ןיא
 ןירמאו ,'א זפק 'ע ךורעבו פ"יכבו 'יסופדב םג אתיא זו 5 ק רבג 'יגהו ,[םש בשר תורעהב 'עו ךומסב קתעומה
 ,929 דצ ןאמלאד ייעו 'ה בנ 'ע ךורעב ןכו הי ל ע ד המ םימעפה יתשב ל"יכבו ,906 דצו 711 דצ ליעל ומכ
 תיבב יהיו ךלמה ינפל ןדריה וחלצו 'מא תאד אמכ ('רווש רבג חילצמ שיא יהיו קתעוה 581 'ומע :גיהמבו
 הל זפקד ןמ לכ ןירטא הברה ןיטושיקב תטשוקמ איהו 'וכו התיהש בודל לשמ ותוא ןילשומ ירצמה וינדא
 התוא לכ היכרב 'ר 'מא הבינב לכתסמ אנאו הלעד אמב ןילכתסמ ןותא ןוהל 'מא 'וכו םש היה הלעד אמ ביסנ
 .'וכו סנכנו שחלמ 3 :594 דצ די'ח ל"תמעב 'יעו ץפק כ"ג רווש תארוהו ,ןיד ןמ. בר זיפק תיאו יזיפק בודה
 השועש רובס היה 'וכו סנכנו שחלמ ותוא הארש רפיטופו ,ת'הע י"שריפב שרפמש ומכ ויפב רוגש םימש םש היהש

 אצויו 'תלמ סנכנו שחלמ אחא 'ר םשב 'ינוח ג 'ר קתעוה םשו ,םי"ארב ייעו 'וכו גוזמ היל רמא םיפשכ השע
 ן :'ב ר 'יסופדב תשבושמ ייגו ,'וכו ןירשופ וי הו ןירשופ גוזמ ןיחתור וי הו ןיחתור גוזמ ויגודא היל רמא הוה
 שחלמ רמא אחא 'ר םשב אנוה 'ר ילמע לכ 'וכו ינשנ יכ ביתכד חכש ףוסבו ותא י'י יכ וינודא אריו ירמא
 היה שחלב אצויו שחלמ סנכנ שחלמ שרפמ ריפדב ר'ב 'יפבו ,'וכו גוזמ היל רמא הוה אצויו שחלמ סנכנו
 הרותב למעש המ לכ ילמע לכ 'וכו ינשנ יכ ביתכד ודומלת חכש ןכ יפ לע ףאו ול הלועו רידח ודומלת ריזחמ
 הדגאה ןונגסמ עמשמ ןכו דחא שרד אוהש 'רנ ןכא ,'וכו ןיחתור גוזמ היל 'ימא הוה חילצמ י"י רחא רבד
 חגו ותא יה יכ וינודא אריו יוגו חילצמ שיא יהיו ףסוי תא 'ה יהיו ובר תיבב היהש ןניכ אצומ תא םש אמוחנתב
 סנכנ היה ויפמ זז ה"כקה לש ומש היה אלש אלא ותא 'ה יכ אוה המו וטע היבקהש האור 'היה עשר רפיטופ יו
 רפיטופו ינודא רפיטופ יניעבו "וכו ךיניעב םימחרלו דסחלו ןחל יננת 'וכו סלועה ןובר רמואו שחלמ היה אוהו ושמשל
 ךכיפל ךיניעב ןח אצמאש ללפתמ ינא אלא אל ובישמ אוהו יל השוע התא םיפשכ אמש שחלמ התא המ ול רמא
 המ ול רמוא אוהו ןוטידנוק וברל גזומ היה ודיב חילצמ 'ה השע אוה רשא לכו והמו ותא 'ה יכ וונודא אריו ביתכ
 'וכו ןיי היהו הצור ינא ןיי רמוא אוה ןוטתניספ היהו הצור ינא ןוטתניספ ול רמוא ןוטידנוק רמוא אוה יל תגזמ
 יהיו םש ב"מ אמוחנתבו ,םש ג''הטב 'יעו 'וכו ודיב חילצמ 'ה השוע אוה רשא לכו רמאנש רבדו רבד לכ לע ןכו
 ילכ ותואמ ול ןתונ אוהו ןנוצ יל ןת גוזמ אוהו ןימח סוכ יל גוזמ ול רמוא ונודאו וינתמ רגוח היה חילצמ שיא
 ,ףסוי תא 'ה יהיו המל ךכ לכו םינושמ וישעמ האר ותא 'ה יכ וינודא אריו חילצמ שיא יהיו רמאנ ךכל 'וכו
 רמאנש ןינעכ זפק רבג רמא היכרב 'ר חילצמ שיא יהוו וינפלש רמאמה םע הז רמאמ בכרוה 988 דצ בוט לכשבו
 ףוסבלו אצויו שיחלמ סנכנו שיחלמ היהש תחלצמ ותשיחל התיהש שממ החלצה ןושל רמא אנוח 'ר 'וכו וחלצו
 ותא 'ה יכ 'וכו ןירשופ ןישענ ןירשופ ןיחתור ןישענ ןיחתור גוזמ ול רטוא ובר היהשכ 'וכו ינשנ רמאנש חכש
 ול רמא אצויו שחלמ סנכגו שחלמ קתעוה ן"במרבו ,'וכו ּהניכבש הארש דע אוה שוגמא ףסוי יכ רפיטופ היה רובסכ
 רמא אצויו שחלמ סנכנו שחלמ ותוא האור היה ייחבבו ,'וכו ןירשופ אהו ןירשופ גו ז מ ןיחתור א הו ןיחתור גוזמ
 ילמע 'וכו ינשנ יב חכש ףוסבו תולמהש אצוי הז לכמו] 'וכו ןירשופ וי הו ןירשופ גוזמ ןיחתור וי הו ןיחתור גוזמ

 ) רוש.
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 = םירצמכ ןישרח קשמרב ןיזוג היננח רפכב ןיזורק ורפעב ןכת ףסוי הט היל רמא ,ןירשפ אהו ןירשפ
 ויה ויכג לע תרמוע הניכש הארש דע אחא 'ר םשב הינוח 'ר ןכיא דע ,אהמתא ןישרח ןישרחד רתאב
 .[ :'וגו ויניעב ןח ףסוי אצמיו 'וגו ותא י"י יכ וינדא אריו

 . הניכש םיכלוה םיקידצהש םוקמ לכב ייחוי ןב ןועמש 'ר ינת] 'וגו ותא דיקפה זאמ יהיו (ה
 ןנל לצא כקעי דרי ,(בי וכ תישארכ) 'נו קחצי ערזיו 'נש ולגרל הכרב ררגל קחצי דרי ,ןהטע תכלוה
 ךרביו 'נש ולגול הכיב רספיפופ לצא ףסוי דרי ,(ל ל סש) ילגרל ךתוא י"י ךרביו ולגרל הכרב
 :[ףסוי ללגב ירצמה חיב תא י"י

 'ם--'ק י*פ סעוכ לספסוס ע*עו] :"ת 802 ד5 לעכ ,סש סוקל 4 [':  ,'| "ק ע"פ סככ תומט ,'5 ס'פ םוסנע 1
 :[1068 15 ליעלו

 ('א אוהו) ווהו .יכפ ןירשופ אהו ל ןירשפאהו [ןְ] ןישפ אהו * | יתכאפד ןירשופ ;גו [ןירשפ 1

 [ףסוי המ | ' וומא .תןֶד רמא .*א ל"א .1 ול 'מא .ן] הל 'מא .!א8 [היל רמא | אד ןירשופ
 ,ו "יורפעל ;[₪ םיורפעל ,ש"ל םיירפעב ,) םירפעב .1] [ורפעב | י ןבח סינכמ | א 'ל ,י ףסוי ,2 המ ףסוי
 ,ש ןיחרק אחרכ .2 ןיחרק ,ע םיזורק .ן [ןיזחק | ד סינכמ התא םירפעל ,'א איברעב .%% םיירבעב

 ;ת הנויגה .ך אנינח .קנ איננה .ישאופ |היננח | תכפ רפכל | 'א ןיזוג .ףך םירדק .כפ ןירדרק ,1' חרק

 | .כפ םירצמל | ו יישרח :עת  םישיח | כפ קשמדל | תכפד ןיוזג ,1י ווזג .ל ןיזוק [עגאו ןיווג * | כ ןנח

 ,ש ההמתא .עכנןפ [אהמתא | 'י יישרח | ?א ןישרח הילכד | גל רתב (ישעתכאופדיל רתאב * 2

 רע ייפ ןכיה דע .כ ךכ ול ימוא ןכיא דע .םפ ול יוא ןכיא דע .ישתנאד ןכיה דע .ן [ןכיא דע | יתאד יל

 ר"שב אנוה 'ר : 1'א] אחא 'ר םשב (1!א אנוה) אנוח 'ר [אחא -- 'ר | 'ך םישרחב וקיזחמו םירבדב ורטנקמ ןכיה

 :תכג'או |וינדא 8 | וח 'ל תדמוע | א הניכש ינפ | כפ 'ל .תד (ן אייח) הייח 'ר רמא ,*א 'מא אחא
 ,ך ףסוי אצמיו ,ן ויניעב . .אצמיו ['וגו -- אצמיו | ן "וגו .יתכנאפדל ותא [יוגו ותא * | יאַפְד וינודא

 ,ן "וגו דיקפה . . יהיו ,י ותוא . .ייהיו .] ותא .. יהיו ,ְד 'וגו ותיבב ותוא . .יהיו ['וגו -- יהיו 4 | יתכנאפ יל

 ..עמש [ףסוי -- ינת* | ם י"י ךרביו .ך*א ירצמה . . ךרביו כ"א ףסוי ללגב ירצמה תיב תא י"י ךרביו ,ְך זאמ יהיו
 . .םיקידצהש . . לכב ןועמש 'ר ינת ,*ל ףסוי 'גב 'צמה ..י"י ךרב ולגרל . .ןבלל בקעי קחצי ערזיו . .םיקידצש
 תאבו ןבל לצא בקעי דרי י"י והכרביו 'וגו קחצי ערזיו 'גש ולגרל הכרב תאבו ררגל ..דרי םהמע תכלוה הכרב
 יחוי ןב ..'ר ינת ,זֶד ףסוי ללגב ..הכרב תאבו רפיטופ לצא םירצמל ףסוי דרי ילגרל . . ךרביו 'נש . . הכרב
 תאבו ןבל לא בקעי דרי 'וגו קחצי ערזיו ..הכרב תאבו ררגל .. דרי םהמע ...הכרב ןיכלוה ןיקירצהש . . לכב
 םשב ינת ,[ וגו ותוא דיקפה זאמ יהיו 'נש ..הכרב תאבו רפיטופ לצא ףסוי דרי ילגרל . . ךרביו 'נש . . הכרב
 ..ךרביו 'גש ולגרל הכרב תאבו ררגל ..דרי ןהמע תדמוע הגיכש ןיכלוה םיקידצהש . .לכב יחוי ןב 'עמש 'ר
 םיקידצהש . .לכב י"בשר ינה * ,1 ףסוי תיב תא י"י ךרביו 'נש ..תכרב תאבו ערפיטופ לצא ףסוי דרי ילגרל
 ..לכ יאחוי ןב ..יבר ינת ,1א ג*ע 'שרפב 'יתכדכ 'וכו ררגל קחצי דרי םהמע תכלוה הכרב 'יכלוה
 "חוו ןב ..'ר ינת ,2כ ג*ע 'שרפב 'יתכדכ 'וכו קחצי דרי ןהמע תכלוה הכרב ןיכלוה םיקידצהש
 םיקידצהש . . לכב י"בשר ינת . ג"ע 'פב בותכדכ 'וכו 'נש ןהמע תכלוה הכרב ןיכלוה םיקידצהש . . לכב
 ,'ָך םהמְע תכלוה הניכשה םיכלוה םיקידצהש םוקמ לכב יאחוי ןב ..'ר ינת ,5א ג" ע 'פ ב 'כו הכרב 'יכלוה
 ןהמע תכלוה הניכש 'יכלוה 'יקידצהש םוקמ לכ ,זְ) םהמע תכלוה ,לוכיבכ םיקידצהש םוקמ לכ י"בשר ינת
 | ל יל ,3ו וכו ול שי רשא לכב י"י תכרב יהיו ילגרל ךתוא י"י ךרביו 'יתכדכ "וכו ולגרל הכרב תאב ררגל קחצי

 םיבורק וירבדש 47 דצ ופיסוי עד 'סב ןוליפ םג 'עו ,940 דצ ליעל רמאמה י"פע ופסותנו שרדמה רקיעמ ןניא
 קשמרב רמצ יויג ןיזוג היננח רפכב םידכ (!ןיזורק ורפעב ןבת השוע התא המ .ףסו המ 1 :[שרדמה תעדל
 הגוה יטוש יניבו ,ג"יכו ן"יכב םג אתיא ו ר שפע ב 'יגהו ,הימתב םיפשכ םיפשכמ לש םוקמב םירצמב םיפשכ
 אתינתמבו ,םיירפח תוינשמבש הגשמבו) העקבב (םיירופע) םיירפע 'ב ג"פ תוחנמ הנשמב ןכו םיירפעב ל"יכב
 תופסותב שי'ייעו 'וכו םוייתוז תלבשו תרז הנק השע התיהו םשו ,'וכו םיירפע אתפסוהבו ,םירפה אברעמ ינבד
 ירטא א'ע ה'פ תוחנמב ותמגוד לשמהו ,(46 רצ 'וכו טפאשטריוודנאל יד ןייטשלעגאפ ע"יעו םוירפע ה"דב
 <  :תויתואה ל"יכב ןי זור ק תלמבו ,י"שריפב שייויעו 'וכו  םיירפעל םינכמ התא ןבת השמל ארממו אנחוי היל
 < "גה ר"ב 'יפבו גייכבו ,ש"ויעו 180 דצ ליעל י"מב ל"צו) ןיחרק התורקל ןיאו תייחל תומודו תוכומס 'ז 'ו
 רצוי לש םיציבה ונממ ןישועש רוחש רפע יוצמ ויה היננח רפכבו ,(חרק ר'פד טוקליבו ,ןיחרק ןכ תשבושמ
 האילמ התיה םירצמו ,אשרח יעו. שרח 'ע ל"תמעב 'יעו םיפשכמו םיפשכ ןישרח תארוהו ,'א דע מי'בב 'יעו
 ורק 'ע ךורעבו ,(יב ט"'מ ןישודיק) 'וכו םירצמ ולטנ העשת םלועל והרי םיפשכ םיבק הרשע םרמאמכו םיפשכ
 ףסוי המ עטיק ן"במרבו ,'וכו (היננח) איגנח רפכב (ןיזורק ו"ד ךורעבו) םיזורק םירפעב ןבת ףסוי המ ל"א קתעוה
 ןישרח 'יורפעב ןבת ףסוי רמא המו ייחבבו ,'וכו הניכש הארש דע ןכיה דע םירצמב ןישרחה םיירפעב ןבח
 אחרכ םוקמ םיירפעב השוע התא המ ףסוי ול רמא שרפמ ר"'פדב רי'ב 'יפבו ,'וכו הארש דע ןכיה דע םירצמב
 ןבתו האובת הברה םש שיש 'וקטל רוכמל ןבת ךילומש ימ לכ רטולכ םירצמב ןישרח קשמדב היננח רפכב ןיחרק
 םש שוש 'וקמל תופשכמו הברה תומהב םש שיש 'וקמל רטצ יזיגו םישיית ךילומש ימ ןכו העות אלא וגיא הברה
 ונינפלש 'יגה אפידעו ,ההמתא ןדגנכ ףושיכ תושעל התא רובס יכו ןיפשכמ םירצמ ינב לכ ןישרח ןישרחד רתאב םיפשכמ
 םי'ארב קתעוה 'יגה וזכו ,'וכו ןיזזג 'וכו (ןירדק) םירדק כ"יכו פ"יכבו 'יסופדב 'יגהמ 'וכו ןיזוג 'וכו ןיזורק 'וכו ןבת
 שרדמב .ןכיא דע 5 :אהמתא 'וכו 'ירצמב םישרחו קשמרב ןיזזוגו 'יגוח רפכב 'ורדקו סינכמ התא 'יורפעב ןבת המ
 " ודשח ןכיה דע שרפמ ריי'פדב רי'ב 'יפבו ,םישרחב וקיזחמו םירבדב ורטנקמ ןכיה דע 'יפ רפסה ףוגב ףסונ ר"פד
 .'וכו ינת 4 :נ"'חעו 'נכו הניכש הארש דע רמא אח א 'ר םש ב אינוה 'ר ןכיה דע כ"ג "יגה ם"ארבו ,ךכב
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 :הרשב וו תיבב '\ םש = ע שדח ניי [הדשבו תיבב ול שי רשא לכב י"י תכרב יהיו]
 יק: של לכוא אוה רשא םחלה םא יכ 'וגו ול רשא לכ בזעיו (ו
 ימל ךכ .,םיאק אוח ה" 'ע לעו הְריואל הרטוח קורז קחצי יר רמא "וגו ראת הפי ףפסוי יהיו

 : ['וג רא ןחפי ףסו יהיו 'תכ ךכיפל] (זי טכ תישארב) 'וגו ראת תפי התיה לחרו 'תכש
1 

 עענ \ס8 טוקע 8 ?|> :[יפ לי"יפ ?"[ופט] ל"י 'יכ סופט שעוסנפ ,סש עוקל 2  :כ"פ סלוע כדפ ,סט עוקני 1
 | | :ני'שו 574 5

 ןישכנאחפ"ל ש-ה * |א רשע סי/נש םש רגיו ,ָך הרשע םיתש .תכגחו רשע םינש .ישלאפ [ביי 1
 אפ [ה | יא ל "א ע/.ל סחא .םכ ףסוי םש .פ פסוי [ישתנחוד סש * | ל 'ל ד הנש .ן שרוח
 תד ששו ,ן השטפ יו ,1א םץשדח הששו .ישכנחו הששו ,?א [הו | ףד שש .ישכנ'אזחו השש

 ול . . לכ תא בזעיו %[  --- בזעוו 5 | ל הדשבו תיבב ול שי רשא לכב י"י תכרב יהיו 'תכד -, [הדשב
 תכיאפד פסו דיב - .(ם1א לכ | תא) לכ (תך בוזעיו) בזעיו .1 'וגו ףסוי דיב ול ..לכ בזעוו ,ן 'וגו
 .יכ המואמ ותא עדי ולו = ;1 1!תיא עדי אלו ,1 םחלה םא יכ [יתאחפְד"ל לכוא -- יכ* | אח יל
 יש ג הייקנ .'א היקנ ןח אוה ןקנ | כפ ₪ אלא רבדמ (2 'ותכה) 'כה ותשאב [ןושל | ל יל ;5 לכוא
 אוהה (קורז | 5 ימא קצי 'ר | | תכנאחוְד הארמ הפיו ,2י יוכו [וגו | יתכנאוד ראות .חפ [ראת 3
 לעו | ד אעראל שא אריואא | ,ן הריוואל .יעכג!אח אריואל [הריואל | ארטוח | 1א - ישניא ירמאד
 יא ארקיעא ,2 ארקוא לעו ,+ ה!רקיע לע ,] הירקע לעו ,עת הירקיע לעו .'ך ארקיע לעו .%א [הרקיע
 ד קיפנ :כ'א יאק .3 יאק עת םיאק .?א םיאק הוה .ןַחו [םיאק אוה | ש ירקיעא , הירקיעא
 יש תכננו ראות | 1 לחרב 'תכש ,יעכאוד גותנש .ת ['תכש 4 | ת ךכיפל | יתכאחד 'ל :עו [ךכ
 הפי\ ראות . .יהיו בותכ ךכיפל [וגו -- ךכיפל* | תיל .עכנאחו הארמ (?א הפיו) תפיו ,2ו 'וכו [יוגו

 ךכיפל .עב ראות ..יהו ךכיפל ,ך 'וגו ףסוי יהיו ךכיפל .ןֶד ..ראת ..ףסוי יהיו 'יתכ ךכיפל ,ן הארמ
 הפיו ראות ..יהיו 'סוינ 'תכ "א הארמ הפיו (2*א ראות) ראת ..יהיו ךכיפל ,'י 'וכו ראות ..יהיו

 || ל 'ל .ף הארמ

 ,ח"וכו ו"יכב ותומילשב רמאמהו ,תצק ויתהגהו יתמלשה ןכו ןוילגב םלשוהו רפסה ףוגב ל"יכב אתיל רמאמה לכ
 ימהס רמאמה םש ליעלו | ,נ"חעו רמאמה תלחתה קר אתיא 'יסופדבו ,ג"ע השרפ לע וזמרו ועטק יתנייצש י"כבו
 םיקידצהש מכ ןועמש 'ר ינת ושרפסו רמאמה עטיק ט"קלבו ,[םש הטופ 'סותבו] שיויעו 'וכו ךתוא י"י ךרבינ 'פל רדפנו
 ל םש ג'המבו ,ירצמה תיב תא 'ה ךרביו ילגרל ךתוא 'ה ךרביו ןהירחא תכלוה הכרב םהמע הניכש םיכלוה

 תכלוה הכרב ןיכלוה םיקידצהש םוגמ לכ יאחוי ןב ןועמש 'ר ינאת ףסוי ללגב ירצמה תיב תא 'ה ךרביו רמאמה שאר
 תיבב 'וכו י"י תכרב יהיו | 'תכד רמאמה ףוסב יטיש יניב םלשוה ל"יכבו ,יתפסוה ןכ | .'וכנ תכרב יהיו 1  :וזהמע

 ב" רפיטופ תיבב השעו | םירצמ) דרי (סקראמ 'צוה) םש ע"סב שרדה רוקמו ;הדשב 'ו) תיבב 'ו שרודי '".
 ינפמ תיבב הדשבו תיבב ול ש| רשא לכב 'ה תכרב יהיו 'וכו 'ה ךרביו 'וכו ותיבב ותוא דיקפ*

 שדח ב"י ר"פדב ר"ב 'יפ-| שרפז ןכו ('וכו ינפמ תיבב הדשבו תיבב והמ םש י''כ ינשבו) הנצה

 'יפ ת"פיבו ,הדשבו המ 'וכו יי תכרב יהיו ביתכד הנצה ינפמ הדשב הששו המחה ינפמ תיבב השש םש  השע

 סנכנ םימשגה תומיבו הזנחה יפמ םויה חורל הדשה אצי ונודאש יפל המהה תומיב ודיקפה תיבבש ע"סה ןושל

 ולא תיבב ול רשא לכב [ה תכוב יהיו אבוה 582 'ומע ג"המבו ,'וכו הדשב ףסוי תא דיקפהו הנצה ינפמ התיבה

 םישרח השש הדשבו ףרו!רב םיטדח השש תיבב הדשבו תיבב ייחבב ןכא ,םימשגה תומי ולא הדשבו המחה ישדח
 ראובמ ןכו] ץיקה יטיב זודשבו |ףרוחה ימיב תיבב הדשבו תיבב ול שי רשא לכב ת"הע תופסותב שרפמ ןכו ,ץיקב

 יטיש יניבו ;,םתא השע בי בותב ליייכבו ,כ'מב ייעו םש השע הנש הרשע םיתש שבתשנ 'יסופדבו ,[םש בוט לכשב

 השש ףסוי השע שדוח בי ט"כלב ןכו , ףסוי השע שדח ב"י פ'יכב םגו ,ףסוי ההיד וידבו שדח רחא בתכב

 פ"יכבו ,רבדמ בותכה ותשאבו | .יקנ ןושל 2 = :[יב יוס טיפפ ןמקל כ'שמ 'עו] הדשב םישדח הששו תיבב םישדח

 אלא ותשא וז םחלה םא ,יכ ת"הִע יי'שריפבו ,יקנ ןושל אלא רבדמ בותכה ותשאב 'וכו םחלה םא יכ ןכ ייגה כ"וכו
 שרדה יפכו ,נ"חעו אוהה יקנ ןושל םש בוט לכשו ט"קלבו [היקנ ןושל הדגא שרדמב ןכו] .הי יקנ ןושל רבדש
 'וכו ןידמ ןהכלו רמאמהב םש אמוחנתבו ,הבג ביכשד היתתנא ןיהלא סעדמ הימע עדי אלו 'א י"רתב םג םגרותמ
 המואמ ותא עדי אלו רמאנש השא אלא ןאכ רומאה םחל תליכא ןיאש םכמ תחא אשי אמש םחל לכאיו ול ןארק
 :םש גיהמב ע"עו 'וגו שיא תשאו םחל רככ דע רמוא אוה ןכו םעני םירתס םחלו רמוא אוה ןכו םחלה םא יכ
 יתטלשה םש רמאמה ןוגגסכו | ,ישמבו נ"חב ש"וועו 574 דצ ליעל י"ר רטאמב .לשמה ןכו .'וכו הרטוח  קורז 8%

 םיאק ירקיעא אריואא ארמוח קורז שרפמ ריפדב ר''ב 'יפבו ,רמאמה םויס רסח ליייכבו ,'וכו ףסוי יהיו 'תכ ךכיפל
 ,'א ,קרז 'ע ךורעב םג קתעוה ונינפלש הנוכנה 'יגהכו ,רמאמה לכ רסח פ"יכבו ,ףסויב בותכ לחרב בותכש לכ
 ט"קלבו ,'וכו ףסוי ףא "וכו לחרו 'תכש ופל םיאק  אוה הירקיע לע אריואל ארטוח קורז קחצי 'ר 'מא םש ג'המבו
 :נ"חעו [ת"יִּכו] !יסופדב 'יגה תשבושמו ,'וכו יאק הירקיע לעו אריואל ארטוח קורז 289 דצ בוט לכשו

 [ל"ז רכחמה י"כב אצמנ ןאכ דע]



 | .אתיא -- "א
 .תמא תוא -- א"א
 םיארומ* | תדגא --   א'הגא

 ,רעכאב "ברל םיימלשוריה
 .לי'עחל .אגתה תדגא -- חייחגא
 ,ןתגוד תובא -- ג*רדא
 % הבר הכיא -- ר'כיא

 .קרצ ופיא .ךירצ ןיא -- צ"א

 .םילשורו ןו'צ תבהא -- רייוצא
 .שרדמח תיב -- מ"חיב
 .הבר רבדמב -- רידסב ,ר"מב
 ַ .אריס ןב -- ס"ב
 .חבר תישארב -- ריב
 .סירג ,סרוג -- 'ג
 עבילטסעירסעטטאג -- | פידג

 .עגערטראפ
 .אסריג --- "ג
 .סופד -- 'ד
 .רחא רבד -- אד
 .לוחתמה רוביד -- הייד
 .הנשמה יכרד -- מ'הד
 .האיציניו סופד -- ויד
 יש ןושל קודקד -- א'לד
 : 'גראמ עשטויר -- ג"מד

 ] רג לעג
 .םירפוס יקודקד -- סיד
 | .ןושאר סופד -- ר'פד
 .ודאד טרופקנרפ סופר ---א'דפפ 'ד
 .ןוימד ט|וופקנרפ סופר -- מ"רפפ 'ד
 .ה|בר םירבד -- רי'בד ,ר"ר
 .הבר ארקיו -- ריו
 .תורתיו תורסח -- י"וח
 | תואחסונ יפוליח -- גי'ח
 .טוקלי --- 'קלי
 \.השמ ידי -- םידי ,מיי
 .זוארמ הפי -- מיפי מי
 יִד שרדמב) ראות הפי -- תיפי

 , .(בינת אדרויפ
 | | .ימלשורי --- 'שורי
 .די בתכ -- כ
 | .147 וק ררפסקא ייכ -- 'א אייכ
 ן 0 דק רופא י"'כ -- 'ב א"ב

 ודב
 ילגנאה 2
 יתפרצה עמ
 אירעפאלקייצנע

 .קוחר לי'צ תקחרתנ םוקטב 11 הרוש 895 דצ הדוהי תחנמב ןוקת

 .תובית ישאר
 .טראגטטוטש ייכ -- גיב
 ' | .אנאקיטאוו יי'כ -- "יכ
 תוינגתמ םידחא םיפד -- זייכ

 .דרפסקאל ואבוהש חרהַאקלאב
 " .םימכח שרדמ ייכ -- חייכ
 .יטסעירט םיחאה יי'כ -- טייכ
 .ןעכגומ יב -- בוב
 04. ץבוק ןודנול ייכ --- לייכ

0 

 .סיראפ "כ ---- פ"יכ
 .ינמית ייכ -- תייכ
 .ימרא ןושל -- רי'אל ,מיראל
 .ינוי ןושל -- ייל
 .ארקמ ןושל -- מיל
 .ירוס ןושל -- סייל
 .בוט חקל -- טייקל
 .ימור יל -- ריל
 . .שרדמ -- 'מ
 .רעבאב שיר תרודהמ -- במ
 .ימלשוריה אובמ -- י"הבמ
 .לודגה שרדמ -- גי'המ
 ףלאוו באז ר"רהומ - .ו'זרהמ

 .ןראהנייא
 הירכז ר"רהומ יברו ירומ --ףיזרהמ

 ליז לעקנארפ
 .ואיליריפ המלש ר"'רהומ ---סישרהמ
 .ךורעה ףסומ --- ע"ומ
 .ירטיו רוזחמ -- ויחמ

 .הדוהי תחנמ -- י"מ
 .הגוהכ תונתמ -- כ"'מ

 .םיכובנ הרומ -- ג'מ
 .רואמה תרונמ --- מ"הונמ
 .יתע בתכמ -- ע"מ
 ,לאומש שרדמ ,יש תחנמ --- שיימ

 .יתבתכש המ ;בותכש המ
 .שדוקה רזנ -- ק"הזנ
 .רפס -- 'ס
 .רחא רפס --- אייס
 רדסב הבר והילא ררס --- רי'אס

 והילא 'סו הבר והילא
 (והילא יבד אנת) ' אטוז
 .םולש שיא מ"ר תאצוה

 11081880]ע166 (םע 6308610206 גם0 =

 רש/נפפ6מ86] 368 668 1106+ו1מ8

 1618 60 גהז40]ק 146ל16וצ =

 16טמ6 008 1001008 טנא =
= 8 16018 76 

 יקסוואקצטיא שריה יבצ סופדב

 ארקר אפיס -- ריס
 58 .תורורח רדס -- ר"הס
 .סלוע ררס -- עס
 ו :חבר ררס -- רייס

 ה .ךיע - ע
 .םלשה ךורע --- שחע
 < .הרותה לע -- ת"חע
 < .תואחסונ יפוליח ןייע -- נ'חע

 ג 2

 * דע ןייע -- עיע
 - לאשה ןילמ ךרע -- ל"תמע

 ..יוועל בקעי
 - ,לינחל .ימוגרת ןילמ ךרע --ר"תמע
 < .קוספ ,קרפ ,השרפ --- 'פ
 .רזעילא ירד יקרפ --- א"ררפ
 6..[-/ .שוריפ ,אקסופ --- 'יפ
 < = תאצוה יתבר אתקיספ --- רייספ

 .םולש שיא מיר
 .ץבוק ,סרטנוק -- יוק
 .חרעת .ןברק -- ע"ק
 4 .זמר -- 'ר
 ₪ .ףואמ םושרג וגובר -- היימגר

 [ ו .תלוגה
 , .אירול דוד 'ר -- לידר
 .ןואג יאה בר -- ג'הר
 רולרג הרוהי יר +- גיר
 .לצָנ 'ר -- ש"אמר
 רוי כי בר -- גיסר

 .ןושמש וניבר -- שיר
 - .רעבאב המלש 'ר -- בישר
 .ןושארטש לאומש יר -- שישר
 * : .תובושתו תולאש -- תייוש
 .הבר תומש --- ריומש ,רימש
 .סולקנא םוגרת -- אית
 ₪ .םינהכ .תרות --- כיות
 <> א ימלשורו םוגרת -- 'א יירת

 = .(ןתגוי םוגרת)
 = יב ימלשורו סוגרת -- 'ב י"רת

% ) 







 0-3 א-ב יו







 וז
 ו
 |! הוו וה


